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Als onafhankelijk reisbureau biedt u gepersonaliseerde 

én persoonlijke service. U komt naar buiten met uw 

specialisaties en interesses. Mensen kennen u als een 

vakbekwame reisadviseur. En toch mist u soms iets.

Een eigen verhaal …
U bent onafhankelijk en dat biedt veel voordelen. 

Uw klanten krijgen nét dat wat ze willen. Maatwerk.

Maar, wie onafhankelijk is moet ook keuzes maken. 

En dan ziet u vaak door de bomen het bos niet 

meer.

… dat samen wordt geschreven
Travelcoop combineert nu net de voordelen van 

onafhankelijkheid met de slagkracht van een grotere 

organisatie. We bieden het beste van 2 werelden. 

Uw onafhankelijkheid bewaren en toch te genieten 

van een sterkere onderhandelingskracht, van 

een groter aanbod, van meer informatie en van 

scherpere prijzen.

Ook zin in een betere toekomst?
Word dan snel lid van Travelcoop, de echte

en hechte coöperatieve vereniging van

onafhankelijke reisadviseurs. Doe het nu en

geniet meteen van een pak voordelen en de

ervaring vanuit het samenwerkingsverband.

Meer info? Bel vandaag nog: 0473/910 757

Klaar voor een betere toekomst?

Wij stappen mee in UW verhaal…

EEN REIS OP UW MAAT
TRAVELCOOP
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Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

In de voorbije jaren hebben wij, welvarende en 

relatief veilige, inwoners van de Europese Unie, 

“akte genomen” van de dagelijkse zelfmoordaan-

slagen in Irak, Syrië, Somalië, Kenia, Turkije, Egypte 

en veel andere plaatsen. 

De oorlog in Syrië, die al vijf jaar aan de gang 

is, heeft ons maar geraakt, nu de vluchtelingen 

massaal voor onze deur staan. De kinderen die in 

de voorbije jaren, samen met hun ouders, in 

de zelfde Middellandse zee, waaraan onze klanten 

liggen te zonnen, verdronken, kregen maar een 

gezicht, toen de kleine Aylan op een Turks strand 

lag en een fotografe “de foto van haar leven” schoot.

Parijs heeft ons wakker gemaakt, maar nog niet 

genoeg om de inzet van militairen volmondig toe 

te juichen. Ook niet om onze politici er toe aan te 

zetten om dringend een wet goed te keuren om 

alle Syrië-strijders de Belgische nationaliteit te 

ontnemen en diegenen die terugkeren op te sluiten. 

Ook niet genoeg om zelfs maar één schuchtere stap 

te zetten om van Brussel een goed georganiseerde 

wereldstad te maken, met één politie-apparaat en 

één burgemeester, die zich niet afhankelijk waant 

van de stemmen van een bevolkingsgroep die zich, 

in meerderheid, noch Belg, noch Europeaan voelt.

Qua omvang zijn de aanslagen van Brussel en 

Zaventem niet vergelijkbaar met wat New York is 

overkomen op 11 september 2001 maar de 

mense lijke en sociaal/economische impact zal 

minstens even ingrijpend zijn, ook voor onze sector.

België (Vlaanderen) en de Belgen (Vlamingen) zal/

zullen na 22 maart 2016 totaal anders zijn dan 

voorheen. 

Voor de nachtelijke bezoeken van Bulgaren, 

Roemenen, Kosovaren, Albanezen, Serviërs, 

Lithouwers en vele andere “nieuwe” Europeanen aan 

Boodschap

@ VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be

van de voorzitter

“De economische impact van 
deze gebeurtenissen en hun 
gevolgen op lange termijn 
voor onze sector zijn (nog) 
niet in te schatten.” 
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onze woningen, hebben wij een oplossing: honden, 

camera’s, veiligheidssloten, attente buren, burger-

wachten, enz.  

Tegen gestoorde fanatici, die dan nog uit onze 

eigen bevolking komen en opgegroeid zijn met ons 

kindergeld, onze scholen, onze werklozensteun en 

onze tolerantie ten overstaan van drugs en “kleine 

criminaliteit”, is geen kruid gewassen. 

Wij zullen ons moeten verzoenen, zoals de Israeliërs, 

met het feit dat wij altijd over onze schouder zullen 

moeten kijken op de bus, de tram, de trein, de 

luchthaven, de metro, het festival, in Kinepolis en 

op vele andere plaatsen. Misschien moeten onze 

politiemensen zich ook wat meer inspireren aan 

hun Israelische collega’s, en niet meer in de benen 

schieten … 

Van de politiek, die wel luistert naar de schreeu-

wende minderheid, maar niet naar de zwijgende 

meerderheid, moeten wij weinig verwachten. Echte 

preventie door repressie is immers niet “politiek niet 

correct” en misdadigers die elke plicht negeren, 

moeten immers hun rechten kunnen blijven opeisen.

Na de eerste schok en verbijstering, begint de 

zoektocht naar de verantwoordelijken. Hierbij zullen 

talrijke paraplus worden uitgeklapt. Op het politieke 

vlak zal de oppositie de huidige regering verwijten 

en zal de huidige regering de vorige regering(en) 

aanwijzen. Justitie en politie zullen “ontoereikende 

financiële middelen” inroepen en rechters die ten 

onrechte criminelen voortijdig hebben vrijgelaten 

zullen verklaren: “wir haben es nicht gewusst”.

Politiemensen, luchthaven- en luchtvaartpersoneel 

die samen met passagiers werden gewond, zullen 

binnen enkele maanden of jaren zijn vergeten en 

de verzekeringsmaatschappijen die hen moeten 

vergoeden, zullen onderhandelen over de omvang 

van de bedragen die zij moeten uitkeren.

Reisagenten, medewerkers van touroperators, 

luchthavens en luchtvaartmaatschappijen die zich 

uit de naad hebben gewerkt om duizenden reizigers 

toch nog te laten vertrekken, zullen hoogstens een 

schouderklopje krijgen en de meesten gaan dan 

wel later in verdiend compensatieverlof. Alleen 

de zelfstandigen nemen het er wel bij en betalen 

desnoods de rekeningen.

Slechts enkele reizigers zullen een bedankings-

briefje of mail sturen naar hun reisagent. Al één 

dag na de aanslag kregen reisagenten en ook wij,  

telefoons van reizigers die informeren naar compen-

saties en vroegen wie het verschil zou betalen van 

hun transfer naar Luik i.p.v. naar Brussel.

De economische impact van deze gebeurtenissen 

en hun gevolgen op lange termijn voor onze sector 

zijn (nog) niet in te schatten. Hierbij moet er in elk 

geval een onderscheid worden gemaakt tussen het 

inkomend en het uitgaand toerisme. 

Wat het eerste (inkomend) betreft, ziet het er niet 

goed uit. De imagoschade van België, inzonderheid 

van Brussel, is enorm en de versnippering van 

middelen maakt het niet gemakkelijker.

Misschien moeten wij ons toch, als Vlamingen,  

maar eens en voor altijd distanciëren van dit conglo-

meraat van voornamelijk linkse baronieën waar 

de tweede taal Arabisch is en waar de negatieve 

schaduw van het bemoeizieke en verspillende 

Europa  over hangt.

Wat het uitgaand toerisme betreft, zijn wij gematigd 

positief. Gelijksoortige gebeurtenissen in andere 

landen hebben het uitgaand toerisme, in haar 

globaliteit, niet echt beïnvloed. Wij verwijzen hiervoor 

naar rapporten van het UNWTO, waar ook elders in 

dit blad, naar wordt verwezen. 

In de dagen na de aanslag kregen wij talrijke steun-

betuigingen van zusterorganisaties van over ganse 

de wereld, van de ASTA (Verenigde Staten) tot onze 

Iranese collega’s. Wij hebben hen geantwoord: the 
Flemings/Belgians have survived two World 
Wars, we will also survive the terrorists …

Dit is ook mijn boodschap aan jullie. 

“Reisagenten, luchthavens  
en luchtvaartmaatschappijen 
die zich uit de naad hebben  
gewerkt om duizenden reizigers 
toch nog te laten vertrekken, 
zullen hoogstens een schouder-
klopje krijgen”

Deze tekst is 

reeds ten dele 

verschenen in 

de Nieuwsbrief 

van de VVR 

(EVRAM) maar op 

algemeen verzoek, 

publiceren wij hem 

(aangevuld) ook in 

de Hoogvlieger.
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Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels
 - Meer dan 60 nieuwe hotels
 - Unieke Afrika brochure (Koen Van Hauwermeiren)
 - USA à la carte: 2000 hotels
 - Golfspecialist
• Zowel charter- als lijnvluchten
• Onmiddellijke bevestiging & prijsberekening
• Nieuwe dynamische & actieve website: 
 - Selecteer uw hotels volgens voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 www.exclusive-destinations.be
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Nadat een aantal kort aanwezige voorgangers 

Toerisme Vlaanderen blijkbaar verwarden met een 

duiventil, werd Dr.  Peter De Wilde op 1 november 

2009 aangesteld als administrateur-generaal van 

het agentschap Toerisme Vlaanderen. Recent werd 

hem een tweede mandaat van zes jaar verleend. 

Met een handjevol af en toe toch wel pittige 

vragen over visie, beleid, resultaten, plannen en 

toekomst trok De Hoogvlieger op interview.

Hoe komt een doctor in de Letteren en  
Wijsbegeerte,  in toerisme terecht?
Ik heb gedoctoreerd met een studie over de 

middeleeuwen, waar feodaliteit een onmiskenbare 

rol speelt. De problematiek van de fragmentatie 

duikt ook in de toeristische sector op. Los van mijn 

academische activiteit wilde ik ook iets terugdoen 

naar de gemeenschap toe. Bovendien is toerisme 

van bijzonder economisch belang voor ons land 

met 5 % van het BNP, goed voor 235.000 jobs in 

Vlaanderen. Ter vergelijking de chemische sector 

haalt 3 %  van het BNP. Toerisme is niet alleen een 

economisch belangrijke draaischijf, het is beslist 

ook een belangrijke groeipool voor de jaren die 

komen.

De zes volgende jaren neem je dus opnieuw 
voor je rekening
Hoe dan ook ik doe mijn job enorm graag, maar zes 

jaar is lang. Ik bedoel: als er hier volgende week 

iemand aanbelt met een onmogelijk te weigeren 

aanbod, dan zou ik daar wel eens kunnen op ingaan. 

De dag dat ik in mijn job niet langer het verschil kan 

maken dan moet ik wel de enige conclusie trekken, 

maar dat is niet anders dan met managers in andere 

sectoren.

Toerisme Vlaanderen heeft vooral oog voor 
het inkomend toerisme. In de beleidsnota van 
de minister van Toerisme Weyts is zelfs geen 
woord over uitgaand toerisme terug te vinden.
Maar dat is ook niet zijn bevoegdheid. Rond uitgaand 

toerisme kan hij immers geen rechtstreeks beleid 

voeren. Het heeft, ook volgens mij, veel meer zin om 

initiatieven te steunen die ook incoming toerisme 

kunnen stimuleren. Ik denk hier bijvoorbeeld aan 

Jetairfly die vanuit Antwerpen en Oostende Spaanse, 

Britse, Duitse en Italiaanse bestemmingen aanvliegt 

en op die manier plaatsen extra ontsluit die voor het 

incoming-gebeuren belangrijk kunnen zijn. Outgoing 

is voor mij géén meerwaarde.

Peter De Wilde | CEO Toerisme Vlaanderen

“ Hoge nood aan slimme  
incomingbedrijven”
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Een ander heikel punt is het nieuwe logies-
decreet. Het oude werd in 2007 ‘knarse-
tandend’ door de sector geïmplementeerd. 
Nu is er sprake van dat nieuwe logiesvormen 
(o.a. airbnb) gelegaliseerd/gereglementeerd 
worden. Vrijwillige erkenning i.p.v. verplichte 
vergunning. Wordt hier niet ingeleverd op de 
kwaliteit waar zo hard aan werd gewerkt?
Over het vorige logiesdecreet werd jarenlang 

gediscuteerd zodat het pas in 2010 werkelijk 

in voege trad. Wat het nieuwe logiesdecreet 

betreft moet ik benadrukken dat het hier om een 

erkenning gaat naar aanleiding van een duidelijk 

veranderd consumentengedrag. In Vlaanderen is er 

in de geschiedenis altijd een sterke traditie geweest 

om alles volgens de ‘regels’ te laten verlopen. Die 

historische regelgeving is de jongste jaren zwaar 

onder vuur komen te liggen en heeft er inmiddels 

voor gezorgd dat de criteria van vroeger niet 

alléén nog zaligmakend zijn. Dat hebben we goed 

anderhalf jaar geleden trouwens ook gemerkt bij de 

afschafffing van het reisbureaudecreet.

De klant gaat vandaag op zoek naar andere 

wegen om zijn doel te bereiken. Met andere 

woorden: een reisbureau kan nog wel een 

criterium zijn, maar lang niet meer het enige 

als het om het boeken van een reis gaat. De 

explosie van de sociale media speelt hierin 

een belangrijke rol. Ik heb vele jaren gedacht 

dat het allemaal wel niet zo’n vaart zou 

lopen, maar ik was verkeerd. Ik ga regelmatig 

spreken voor verenigingen en als ik aan een groep 

toehoorders – waarvan de gemiddelde leeftijd soms 

boven de 70 ligt – vraag hoe ze hun reis vandaag 

boeken dan is dat bijna allemaal online. De klant is 

vandaag veel beter geïnformeerd en je kan het goed 

vinden of afkeuren dat de oude bronnen van wijsheid 

en gezag hebben afgedaan, maar het is een realiteit. 

De mensen zijn op zoek naar een nieuwe houvast 

nu ook kerk, staat en onderwijs als bron van macht, 

gezag en kennis flink zijn afgekalfd.

Wil dat allemaal zeggen dat de reisagent 
overbodig is geworden?
Absoluut niet, maar zij of hij moet zich naar de 

toekomst toe weten waar te maken in een nieuwe 

rol waarbij maatwerk en het à-la-carte aanbod 

centraal staan. De reisagent van gisteren en 

vandaag focust op outgoing, de grote roeping voor 

morgen is incoming. Er is momenteel een enorm 

hoge nood aan incomingbedrijven en daar moet 

dringend werk worden van gemaakt. Er zijn een 

aantal trends in dit verband die we angstvallig in de 

gaten moeten houden. Tegen 2030 zal het aantal 

toeristen wereldwijd volgens WTO opgelopen zijn 

van 1 miljard vandaag tot 1,8 miljard dan. 

Betekent dit dat de Vlaamse kunststeden nog 
meer onder druk zullen komen te staan?
Als er in toerisme één ijzeren wet is dan is het 

wel ‘toeristen haten toeristen’. Dat wil zeggen dat 

in de toekomst niet alleen de kunststeden in de 

etalage moeten staan, maar evenzeer de gebieden 

tussen de steden en daarvoor hebben we slimme 

incomingbedrijven nodig die interessante en 

aanlokkelijke programma’s weten aan te bieden met 

als doel de bezoekers prima ontvangen en ze veel 

laten spenderen.

Wat is de evolutie in het aantal  
(buitenlandse) overnachtingen?
In 2014 was het algemeen totaal 26,1 miljoen, 

waarvan 14,3 miljoen buitenlanders. Belangrijke 

tendensen zijn hier de achteruitgang met 2,3 

procent van de Nederlanders – weliswaar met 

2,9 miljoen nog altijd op nummer 1 – want die 

schrappen in de aanhoudende crisisjaren op 

shortbreaks en citytrips, iets wat Antwerpen, Gent 

en Brugge duidelijk ondervinden. Opmerkelijk is de 

groei vanuit de BRIC-landen met +25 % voor India 

en +23 % voor Brazilië.

Hoe moeilijk is het om Vlaanderen te verkopen 
als men in heel wat landen enkel België kent?
Wij kunnen niet in heel de wereld met Vlaanderen 

alleen afkomen. In Japan bijvoorbeeld is Brugge –  

waar de Japanners al decennia lang voor een 

tweede maal komen huwen – de locomotief om de 

rest van Vlaanderen te promoten. Op veel plekken 

wordt het Belgium om mensen naar Vlaanderen te 

lokken, maar in Europa is het vrijwel overal Flanders 

en het is onze ambitie om dat merk in de toekomst 

nog veel sterker te maken.

Vroeger was België duidelijk aanwezig op 
professionele beurzen zoals EIBTM en IMEX 
onder de banner ‘Meeting Point Belgium’. 

“Een reisbureau kan  
nog wel een criterium  
zijn, maar lang niet meer  
het enige als het om het  
boeken van een reis gaat.” 
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Nu zijn er drie standen: Vlaanderen, Brussel 
en Wallonië. Staat Vlaanderen in dergelijke 
omstandigheden niet wat teveel in de kou?
Absoluut niet. Het grote slachtoffer van deze 

formule is Wallonië. Vergeet niet dat Brussel ook de 

hoofdstad is van Vlaanderen. Overigens staan alle 

carriers bij Toerisme Vlaanderen op de beurzen.

De komende jaren wordt er naar verluidt volop 
ingezet op congrestoerisme.
Uit onderzoek naar het reilen en zeilen van 

buitenlandse MICE-bestemmingen blijkt dat er, 

wat Vlaanderen betreft, flink wat werk is aan de 

hardware, m.a.w. het aanbod congres- en musea- 

infrastructuren, zowel in Brugge, Antwerpen, Gent 

als Leuven moet nog veel beter kunnen. Ik geef 

enkele voorbeelden: Antwerpen, de diamantstad 

die niet eens een diamantmuseum heeft. Brugge 

die dringend iets moet doen met het Oud Sint-Jan. 

Het Gravensteen te Gent heeft een onvoldoende 

aangewend potentieel en dat geldt al evenzeer voor 

Het Steen in Antwerpen.

Naast het congrestoerisme zijn er ook nog twee 

andere belangrijke hefboomprojecten de komende 

jaren, meer bepaald Vlaamse Meesters en kernat-

tracties.

Wat de Vlaamse Meesters betreft is 2019 de 

450ste verjaardag van de sterfdatum van Pieter 

Bruegel de Oude, voorts is daar eind 2018 de 

heropening van het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten te Antwerpen en dan zeg ik nog niets over 

de restauratie van het Lam Gods.

Dan zijn er nog de kernattracties. Vlaanderen 

heeft alles: kunststeden met een verbluffend 

erfgoed, kastelen om u tegen te zeggen, natuur-

gebieden, enz. Een absoluut voorbeeld is hier de 

National Trust in Groot-Brittannië. We moeten de 

komende jaren massaal inzetten op verblijfsverleg-

ging en verblijfsverlenging.
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Wie is Peter De Wilde?
Peter De Wilde werd geboren op 8 april 1969 

te Temse en woont in Kruibeke-Bazel. In 2000 

werd hij doctor in de Letteren en Wijsbegeerte 

(Romaanse Talen). Eerder behaalde hij licenties 

waarbij hij zich specialiseerde in middeleeuwse 

letterkunde.

Hij doceerde aan de Universitaire Instelling 

Antwerpen en aan de Université du Littoral in 

Duinkerken. Van 2003 tot 2006: departements-

hoofd Cultuur van de provincie Antwerpen. 

Van 2007 tot 2009: kabinetschef cultuur en 

toerisme stad Antwerpen. 2009: bijzonder 

afgevaardigde van de Vlaamse regering bij 

de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 

Antwerpen. Sinds 1 november 2009: adminis-

trateur-generaal Toerisme Vlaanderen. Sinds 

3 oktober 2012: president European Travel 

Commission.

Antwerpen of Brussel?
Vooralsnog Brussel, de plek waar de beslis-

singen worden genomen, al denkt Bart De 

Wever daar misschien anders over...

Mooiste reis ooit?
Als ik in Vlaanderen op een plek kom waar 

ik nog nooit eerder ben geweest dan heb 

ik achteraf het gevoel alsof ik één week op 

vakantie ben geweest.

Bestemmingen nog te doen?
Canada, Australië en Portugal. 

Tijd voor hobby’s?
Ik ben een beetje getrouwd met mijn job, maar 

ik lees wel heel graag en klassieke concerten 

en tentoonstellingen zijn al evenzeer mijn ding.”

“Naast het  
congres toerisme 
zijn er ook nog 
twee andere 
belangrijke 
hefboom  projecten 
de komende jaren.”   
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Geef uw klanten een veilig gevoel 
mee op reis. Zelfs als ze niet 

kunnen vertrekken.
Adviseer de No Stop Full* - 
annulatieverzekering. 
Bescherm niet alleen uw klant, maar ook zijn 
jaarlijks vakantiebudget. Met onze No Stop Full- 
formule zijn al zijn vakanties gedekt bij een 
annulatie. Of het nu om een citytrip gaat, een verre 
reis, of een weekendje dichtbij. En dat voor een 
volledig jaar, zonder franchise. Met inbegrip van 
een bagageverzekering en reiscompensatie. 
Meer info op 02 286 31 38 en via 
adm.sales@touring.be.

* De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming 
toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 
1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. Touring No Stop komt tussen voor reizen die 30 
dagen na intekening plaatsvinden. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is 
slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene 
Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon.
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Heeft de immense explosie van de lowcost geen 
nefaste invloed op het autocartoerisme en is dat 
een bekommernis voor Toerisme Vlaanderen?
Inzetten op lowcost is nooit een doelstelling  

van Toerisme Vlaanderen geweest. Autocaristen, 

moeten net zoals vele anderen in de reissector, 

inspelen op nieuwe trends. Ook hier is verblijfs-

verlegging en –verlenging een sleutelwoord dat 

de autocaristen met creatieve pakketten, deels 

buiten de steden, zouden moeten aanpakken. 

De focus moet hier liggen op de meerwaarde die 

cultuurtoeristen in Vlaanderen zoeken en vinden. De 

duizenden Chinezen die op Luik vliegen en slechts 

een paar euro per persoon en per dag kunnen 

spenderen, dat zijn niet de klanten die wij per se 

naar Vlaanderen willen brengen.

Wordt Brugge voor een stuk opgeofferd aan de 
ondraaglijke zwaarheid van het cruisetoerisme?
Voor Brugge en Damme waar massa’s crui-

setoeristen die in Zeebrugge aanmeren, efkes 

opduiken, is dit allesbehalve een win/win-situatie. 

De lokale economie heeft daar vrijwel niets aan 

want de meesten zoeken enkel een gratis toilet. 

De toestroom van de cruisetoeristen zou beter 

gekanaliseerd moeten worden met de bedoeling 

dat er ook wat gespendeerd wordt in ruil voor een 

aantal interessante belevenismomenten.

Wat kan een voorzitter van de European Travel 
Commission voor Vlaanderen doen?
Ik beschouw het feit dat Vlaanderen – vooralsnog 

geen natiestaat (nvdr: lacht) – als één van de 33 

leden, een absoluut uitzonderlijke positie inneemt 

en het kan zeer zeker onze visie op de toekomst 

verbreden.

Moeten de Vlaamse reisleiders en reisagenten 
dringend Chinees leren?
Het is niet aan mij om te zeggen wat reisleiders en 

reisagenten moeten doen, maar het is wel zo dat – 

als ik één raad mag geven – ze er allemaal beter 

zullen van worden als ze het spoor verleggen. Een 

spoor dat niet uit Vlaanderen wegloopt, maar een 

spoor dat in Vlaanderen toekomt. Mag ik het met 

een zin van Mao zeggen: “Het is niet de kleur van de 

kat die telt, wel het aantal muizen dat er gevangen 

wordt.” We moeten m.a.w. niet wachten tot interna-

tionale conglomeraten met de kaas van ons brood 

weglopen, neen wij moeten zelf ageren, initiatieven  

pakken en onze toeristische ‘fonds de commerce’ 

vrijwaren voor de toekomst.

(Yves Slabbinck)

Geef uw klanten een veilig gevoel 
mee op reis. Zelfs als ze niet 

kunnen vertrekken.
Adviseer de No Stop Full* - 
annulatieverzekering. 
Bescherm niet alleen uw klant, maar ook zijn 
jaarlijks vakantiebudget. Met onze No Stop Full- 
formule zijn al zijn vakanties gedekt bij een 
annulatie. Of het nu om een citytrip gaat, een verre 
reis, of een weekendje dichtbij. En dat voor een 
volledig jaar, zonder franchise. Met inbegrip van 
een bagageverzekering en reiscompensatie. 
Meer info op 02 286 31 38 en via 
adm.sales@touring.be.

* De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222 3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming 
toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 
1015 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. Touring No Stop komt tussen voor reizen die 30 
dagen na intekening plaatsvinden. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is 
slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg onze Algemene 
Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon.
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Wat doe je met die 100 miljoen euro van de 
Lotto die je wint?
Zeker niets onnozel. Ik zou blijven werken en 

hier en daar interessante projecten steunen.

Je favoriete dier in de zoo van Antwerpen?
“Zonder twijfel Gust, de jammer genoeg inmid-

dels overleden legendarische gorilla.”

Mocht je zelf een dier zijn?
De laatste tijd zeker een olifant, want door 

wat medische problemen en een chirurgische 

ingreep bleek dat ik moeilijk te verdoven was. 

‘Net een olifant’ zei de dokter.”

Meest onhebbelijke karaktertrek?
Mijn ongeduld, vervelend voor mijn medewer-

kers, maar uiteindelijk ben ik daarvan zelf het 

grootste slachtoffer.

Je dierbaarste bezit?
Ik ben niet echt gehecht aan dingen, ik vind 

relaties met mensen veel interessanter.”

Op wie of wat ben je bijzonder fier?
Ik kom uit een arbeidersmilieu en ik heb de 

kans gekregen om te studeren en iets te 

bereiken en nu kan ik iets terugdoen.

Wat maakt je ongelukkig?
Vrienden uit eigenbelang, maar ik blijf een 

naïeve jongen en wil niet eindigen als een 

verzuurde mens.

Je favoriete boek?
Ik lees bijna geen fictie, maar ‘The Lord of the 

Rings van J.R.R. Tolkien heb ik zelfs al een paar 

keer herlezen, meestal rond Kerstmis.

Wat is er niet gelukt dat je zo graag wilde?
In 2000 was ik in mijn gemeente kandidaat voor 

de gemeenteraadsverkiezingen, maar ik heb 

het niet gehaald en dat vind ik nog altijd zeer 

jammer.

Waarvan lig je ’s nachts wakker?
Ik lig ’s nachts nooit wakker. Ik gooi het er 

allemaal uit voor ik ga slapen.

Welke figuur – in of buiten toerisme – 
draagt je bijzondere bewondering/respect 
weg?
Als er één persoon is waar ik enorm naar opkijk 

dan is het mijn moeder. Voor mij is zij noch min 

noch meer de vox populi.

VVR_MAGAZINE_234_v1.indd   11 22/04/16   13:44
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“ Costa Rica beschikt  
over een imponerende  
en weelderige natuur, met 
zowel de overweldigende 
fauna als kleurrijke flora.” 
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Costa Rica

Reizen naar Zuid- of Midden-Amerika is altijd 

een in velerlei opzichten avontuurlijke onder-

neming. Eén van de absolute natuurparadijzen 

is zonder enige twijfel Costa Rica. Een land dat 

tegen 2021 – waarin het tevens 200 jaar onaf-

hankelijkheid mag vieren – als eerste natie in de 

wereld klimaatneutraal wil zijn, wat wil zeggen dat 

de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen dan 

moeten gecompenseerd worden door bijv. het 

planten van bomen.

Na een verleden als bananenrepubliek haalt 

Costa Rica – minzaam al wel eens meer het 

Zwitserland van Midden-Amerika genoemd – 

vandaag meer inkomsten uit toerisme dan uit de 

bananenexport. Maar dit land van (rustige) meren en 

(actieve) vulkanen, mysterieuze regen- en geheimzin-

nige nevelwouden, uitnodigende stranden, beschikt 

over een dermate imponerende en weelderige natuur, 

waar zowel de overweldigende fauna als de kleurrijke 

fl ora de vele natuur- en dierenliefhebbers het ene 

superlatief na het andere in de mond doen nemen.

Niet minder dan 25 procent van de totale 

oppervlakte (iets meer dan anderhalve keer België) 

is beschermd natuurgebied en 11 procent staat 

genoteerd als nationaal park.

Deze op-en-top ecobestemming, die duurzaam 

toerisme koestert als een kostbare diamant, is de 

jongste 65 jaar gevrijwaard van geweld dat veel van 

de buurlanden heeft geteisterd. Misschien heeft een 

en ander wel te maken met het feit dat het leger in 

Costa Rica reeds in 1948 werd afgeschaft.

Land van de macho’s

De hoofdstad San José (1 miljoen inwoners) is 

een levendige maar chaotische bedoening met 

weliswaar een aantal interessante musea, zoals 

Museo del Oro (met een verbluffende collectie 

gouden voorwerpen uit precolumbiaanse tijden) 

en het fraaie 19de eeuwse Nationaal Theater met 

een verbluffend interieur, veel kantoorgebouwen 

en winkelcentra, maar toch ook met een portie 

vrij goed bewaard gebleven koloniale architectuur. 

Een bont en geanimeerd nachtleven en her en der 

megagrote reclameborden voor Viagra. We zijn uiter-

aard niet voor niets in het land van de macho’s. Een 

woord dat hier door de al dan niet zelf verklaarde 

tico’s nog als compliment wordt ervaren en mocht 

je er dorst van krijgen dan moet je beslist naar de 

koffi eboerderijen aan de rand van de stad die nu 

eenmaal het beste bakje troost van heel de wereld 

serveren.

Op naar het nevelwoud

Eén van meest beklijvende voorbeelden van 

duurzaam toerisme en biodiversiteit beleef je onge-

twijfeld in Monteverde en daar heb je, als moeilijk 

te verzadigen natuurliefhebber, sowieso een busreis 

van om en bij de vier uur vanuit San José voor over.

Monteverde is noch meer noch minder een op 

1400m hoogte gelegen boerendorp dat in 1951 

door 4 quakers uit Alabama werd gesticht. De jonge 

Een 
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mannen weigerden wegens gewetensbezwaren 

hun militaire dienstplicht in de Verenigde Staten te 

doen en kozen na hun ontslag uit de gevangenis, 

Costa Rica als hun ballingsoord. In Monteverde 

richtten ze ook een kaasfabriek op, waar vandaag 

400 mensen werken en dagelijks ruim 1 ton kaas 

de deur uitgaat. Monteverde is verder niet te missen 

vanwege de ‘skywalk’ over één of meerdere van de 

acht tot 170 m lange hangbruggen die tot ruim 40 

meter boven het oerwoud zweven. Een bijzondere 

belevenis als je het ons vraagt omdat je zo door de 

kruinen van boommastodonten wandelt en onder 

je honderdeneen exuberante exotische planten en 

reuzenvarens ziet die hier absoluut hun zin mogen 

doen vanwege heel veel zon en behoorlijk wat 

regen. En als we toch aan één minpuntje over Costa 

Rica toe zijn: Costa Rica is één van de tien landen 

ter wereld met de meeste regen en de gemiddelde 

dosis voor Monteverde is 2500 mm per jaar. ‘t Is 

maar dat je het weet.

In Monteverde kan je overigens ook als een soort 

Tarzan via de adembenemende canopy-excursie 

door het nevelwoud slingeren. Vastgesnoerd aan 

een stalen kabel zweef je tussen de boomkruinen 

en deze veilige waaghalzerij wordt meestal beloond 

met de ene adrenalinestoot na de andere. Het 

natuurgebied ‘Reserva Biologica Bosque Nuboso 

Monteverde’ van 3600 ha is jaarlijks goed voor 

meer dan 30.000 bezoekers. Wie van oerwoud-

Montana

Christel Somers (gm): “Montana focust zich 

het komende seizoen nog meer op de op 

maat gemaakte reizen. We doen dit reeds 

voor al onze bestemmingen maar Costa 

Rica zal het komende seizoen nog meer te 

bieden hebben. We hebben ginder naast 

onze gewone tours en vouchersystemen nu 

ook nieuwe ‘Element’ tours uitgewerkt, die 

een privé gids ter plaatse ter harte neemt. Hij 

is een gepassioneerd  ornitholoog met een 

enorme kennis van fauna en flora van zijn land 

maar ook een avonturier in hart en ziel. We 

hebben in functie van de verschillende natuu-

relementen tours ontwikkeld zodat eenieder 

Costa Rica ontdekt met eigen accenten.  We 

screenen op voorhand de wensen van de 

klanten en kunnen dan de juiste elementen 

toevoegen.  Water, Vuur, aarde, lucht.  Costa 

Rica is de ‘garden of Eden’ en we willen hier 

op inspelen door de hoogtepunten van het 

land zoals Arenal, Poas, Tortuguero enz.  te 

omkaderen met privé boottochten,  gespeci-

aliseerde wandelingen, maar ook romantische 

tours met special boutique lodges,  hetelucht-

ballonvaarten, helikoptertocht, zeilen, wildob-

servaties enz. We blijven ons natuurlijk ook 

nog focussen op ons groot aanbod autotours, 

flexivouchersystemen en privé tours.”

Meer info bij Montana op tel. 03/385.26.16, 

0498/97.48.47, christel@montana.be en 

www.montana.be

Ook Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 

Geraarsbergen tel. 054.540000 biedt Costa 

Rica aan.
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geluiden houdt neemt vanzelfsprekend deel aan de 

door een professor in de ecologie begeleide nacht-

wandeling. Gewapend met een zaklamp doemen 

uit het duister krekels, wandelende taken, slangen, 

vogels, salamanders, spinnen op en met veel 

belangstelling komen de zaklampstralen op een 

bosje hallucinogene kruiden tot stilstand. Geloof het 

of niet, maar het nevelwoud van Monteverde heeft 

een grotere verscheidenheid aan bomen en planten 

dan heel Europa.

Land van vulkanen

Een ander natuurwonder in Costa Rica vormen de 

tien overgebleven vulkanen, waarvan er nog drie 

actief zijn. Van de Arenalvulkaan, op 90 km ten 

noordwesten van de hoofdstad, dacht men jarenlang 

dat het om een dode vulkaan ging. In de zomer van 

1968 lieten bij een plotse uitbarsting niet minder 

dan 87 mensen van drie nabijgelegen dorpjes het 

leven. Sinds die tijd blijft Arenal dagelijks vulkanisch 

materiaal uitstoten en de rokende vulkaan is van 

ver merkbaar. Interessant zijn hier wandeltochten op 

de flanken van de vulkaan, baden in de warmwater-

bronnen of surfen en vissen in het Arenalmeer. Ook 

raften behoort in Costa Rica tot de niet te missen 

mogelijkheden.

De zeeschildpadden  
van Tortuguero

Eén van de populairste en merkwaardigste parken 

van Costa Rica is beslist Tortuguero aan de 

Caraïbische Zee, dat bescherming biedt aan de 

naar schatting 30.000 zeeschildpadden per jaar 

die hier hun eieren komen leggen. Het park dat je 

enkel kan bereiken na een fabelachtige boottocht 

door rivieren en kanalen werd opgericht in 1975 

en heeft een oppervlakte van 77.000 ha, waarvan R
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52.000 ha in de oceaan. Tortuguero is voorts 

interessant vanwege de zowat 400 boom- en 2000 

plantensoorten, 350 vogelsoorten en tal van andere 

merkwaardige dieren tot zelfs de jaguar, ocelot, 

tapir, poema en de quetzal. Deze laatste bijzonder 

kleurrijke vogel stond bij de Maya’s hoog in aanzien 

als symbool voor vrijheid, mede omdat de quetzal 

gevangenschap niet overleeft.

Pura vida

Maar er zijn nog tientallen andere redenen om op 

belevenisvakantie naar Costa Rica te trekken want 

het is tevens het land van de orchideeën, kolibries, 

brulapen, iguana’s, kaaimannen, luiaards, wasberen, 

pekari’s, tapirs, miereneters, pijlgifkikkers, enz. Je 

beseft het ondertussen ook wel dat Costa Rica 

zich wereldwijd terecht aankondigt als een ‘pura 

vida’-bestemming. Het echte, pure leven is hier 

inderdaad volop present en voor de plaatselijke 

vriendelijke bevolking betekent het motto even-

eens tevredenheid, gelukkig zijn en warmte. Drie 

begrippen waarmee je makkelijk een regendag kunt 

vullen…

(Yves Slabbinck)

“Naar schatting 
komen 30.000 
zeeschildpadden 
per jaar hier hun 
eieren leggen”
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Luchtvaart 

De veiligheidsroutine die cabinepersoneel voor  

elke vlucht demonstreren, kennen de meeste 

reizigers en het feit dat de maaltijden extra worden 

gezouten omdat op grote hoogte de smaakpapillen 

anders werken, daar had je misschien ook al van 

gehoord. Maar toch zijn er nog heel wat zaken die het 

personeel liever niet bekend maken. Op de website 

Quora werd aan cabinepersoneel gevraagd wat ze 

liever niet vertellen aan de passagiers, sommige van 

de antwoorden waren best verrassend. 

• Je volgt dus best hun instrucites, want wanneer 

het masker uit het plafond klapt, heb je maar 

30 seconden om het op te zetten. Zoniet, val je 

gegarandeerd flauw.

• In tegenstelling tot wat men beweert, is de zwarte 

doos niet onverwoestbaar. Extreme druk en vuur 

kunnen het onbruikbaar en onleesbaar maken.

•  De piloten krijgen niet hetzelfde voedsel als de 

passagiers. Niet dat hun maaltijd lekkerder is, 

maar er wordt extra gelet op de bereiding, zodat 

ze zeker niet ziek worden tijdens de vlucht. 

•  De kans dat het vliegtuig crasht in volle vlucht, is 

gering. De meeste doen zich voor bij het opstijgen 

of landen.

•  Voor het opstijgen vraagt men om de elektroni-

sche apparaten af te zetten. Er is nooit bewezen 

dat het gebruik van computer of smartphone 

enige invloed heeft op de instrumenten van het 

vliegtuig.

Egypte

Als de beweringen van de Britse Egyptoloog en 

historicus Nicholas Reeves kloppen, staan we dicht 

bij een archeologische sensatie. Reeves heeft 

ontdekt dat het gouden masker van Toetanchamon 

in feite op maat van een vrouw was gemaakt. Het 

was dus origineel niet voor Toetanchamon bedoeld, 

maar allicht voor de legendarische koningin Nefer-

titi. Zij werd, volgens de onderzoeker, na haar dood 

‘gedegradeerd’ zodat het masker naar haar zoon of 

stiefzoon Toetanchamon ging.

Nieuwe analyses met radarapparatuur in het graf 

van farao Toetanchamon wijzen intussen op de 

aanwezigheid van verborgen grafkamers. Reeves is 

ervan overtuigd dat in één ervan koningin Nefertiti 

begraven ligt. Enkele dingen weten we inmiddels 

wel zeker:  

•  Toetanchamon was een onbelangrijke farao en hij 

stierf op jonge leeftijd. (waarschijnlijk 19 jaar oud). 

•  Om deze reden werd zijn graf niet geplunderd. 

Waarschijnlijk was men hem gewoon “vergeten”. 

Het graf zat eeuwen verstopt onder bouwafval van 

dit van de veel belangrijkere Ramses VI.  Toet’s 

naam en die van zijn vader werden trouwens uit de 

annalen en koningslijsten geschrapt.  

•  In tegenstelling tot wat het masker doet 

vermoeden was Toetanchamon door inteelt (zoon 

van Achnaton en zijn zus en zelf  getrouwd met zijn 

halfzus Anchesenamon) spuuglelijk en kon hij door 

misvormingen amper lopen. 

•  Door DNA onderzoek is gebleken dat de legen-

darische Nefertiti hooguit zijn stiefmoeder kan 

geweest zijn. 

•  Hij werd in een haastje begraven wat kan verklaren 

dat hij zijn overtocht naar de dodenwereld met 

“geleende spullen” moest doen.

DE REISWERELD
Weetjes uit
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HOTEL PERIKELEN

Vreemde wensen van hotelgasten :

•  In het Savoy Hotel in Londen kreeg de hoofdbutler 

een bijzonder verzoek. Een van de gasten wilde 

geitenmelk uit Wales hebben zodat deze persoon 

er een warm bad in kon nemen. Het bleek mogelijk, 

maar er zat wel een prijskaartje aan: de melk zelf 

kostte 70 £ per liter en het vervoer 800 £. De melk 

werd opgewarmd voor het bad en daarna werden 

er nog 30 flessen warm bronwater bezorgd bij de 

klant om zichzelf af te kunnen spoelen. 

•  Een medewerker van het Waldorf Astoria in  

New York, kan zich nog goed een Australisch stel 

herinneren dat gek was op snoep. Zij wilden twee 

levensgrote beelden van zichzelf, gemaakt van 

chocolade. De chef  ging aan de slag met een 

paar foto’s. De beelden van chocolade werden 

vervolgens klaargezet voor hun trouwdag. 

•  Een gast in het St. Ermin’s Hotel in Westminster 

vroeg om een dagelijkse aanvoer van Wagyu-
biefstuk voor zijn hond. Dit soort vlees is de 

duurste ter wereld en kan per kilo wel duizend 

dollar kosten. D
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•  In het Kenwood Inn and Spa in Californië vroeg 

een man of ze een Mariachi orkest midden op 

de Golden Gate Bridge in San Francisco konden 

regelen. Hij wilde namelijk zijn vriendin ten huwelijk 

vragen in dezelfde sfeer als hun eerste date in een 

Mexicaans restaurant. Zeven mannen werden de 

brug op gestuurd en precies op het juiste moment 

begonnen ze muziek te spelen terwijl de hotelgast 

knielde voor zijn vriendin.

•  In Hotel Indigo in North Carolina wilde een gast 

verwelkomd worden op zijn kamer door een 

eenhoorn. Een medewerkster van het hotel, 

besloot om een knuffel-eenhoorn klaar te zetten in 

de hoop dat het goed genoeg was voor de klant. 

Ze liet een briefje achter waarin ze vertelde dat 

het niet het juiste seizoen was voor eenhoorns en 

dat ze daarom maar een knuffel had gekocht.

(Johan De Meester)

De Britse hotelketen Travelodge heeft de  

vreemde verzoeken, die zij het afgelopen jaar heeft 

ontvangen, opgelijst. Een overzicht van de meest 

hilarische vragen.

Kan ik een kamer krijgen 

dichtbij de landingsbaan? Ik 

wil immers mijn vliegtuig echt 

niet missen.

Ik heb begrepen dat ik om twaalf uur 

moet uitchecken. Mag ik ervoor naar 

buiten of moet ik binnen blijven?

Is het mogelijk om de marathon  
om te leiden terwijl ik de stad  
probeer uit te komen?

 Kunt u mij vergezellen naar  

mijn vergadering en doen alsof je  

mijn persoonlijke assistent bent?

Kunt u me honderd bonen 

selecteren voor mijn Engels 

ontbijt? Honderd bonen, dat 

is mijn limiet.

Is het mogelijk om zeker een 
kamer te krijgen met zicht op de 
maan? Ik wil mijn vriendin ten 
huwelijk vragen in het maan-
licht.

Kan je ervoor zorgen 

dat de meeuwen minder 

lawaai maken?

 Wanneer begint het  

noorderlicht te branden?

 Heeft de goedkoopste 
kamer elektriciteit?

?
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Nederland heeft al lang geen vergunning-

plicht meer, maar net zoals bij ons is de 

dekking fi nancieel onvermogen er een 

wettelijke verplichting.

Wij hebben al vaker gemeld dat wetshandhaving 

in Nederland niet veel voorstelt omdat zowel de 

beroepsvereniging ANVR als de controlerende 

overheid ACM (Autoriteit Consument en Markt) bijna 

nooit niet-verzekerde reisondernemingen vervolgen. 

De ANVR beperkt zich tot het publiceren van een 

Ðzwarte lijstÐ (signaleringslijst)  en de ACM doet 

één keer per jaar een zgn. veegactie waarbij een 

tiental illegalen op dezelfde dag een pv in de bus 

krijgen. Wij kennen maar één dossier waarbij de 

ACM echt doorzette: Travelbird.nl werd door de ACM 

verplicht om zich aan te sluiten bij de SGR.

In Nederland wordt de reiswetgeving geregeld door 

het Burgerlijk Wetboek nr. 7. In 7:512 staat letterlijk 

dit: “De reisorganisator neemt de maatregelen 

die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij 

wegens fi nancieel onvermogen zijn verplichtingen 

jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, 

wordt zorggedragen hetzij voor overneming van 

zijn verplichtingen door een ander hetzij voor 

terugbetaling van de reissom of, indien de reis 

reeds ten dele is genoten, een evenredig deel 

daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van 

bestemming is aangekomen dient, voor zover de 

reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval 

te worden zorggedragen voor de terugreis”.

Er kan dus geen enkel misverstand over bestaan: 

élke Nederlandse reisorganisator moét een 

dekking hebben tegen fi nancieel onvermogen. Het 

betreft de toepassing van Artikel 7 van Europese 

richtlijn 90/314/EEG: “De organisator en/of de 

doorverkoper die partij zijn bij de overeenkomst, 

dienen aan te tonen over voldoende garanties 

te beschikken om in geval van insolvabiliteit of 

faillissement te zorgen voor terugbetaling van de 

reeds voldane bedragen en voor repatriëring van 

de consument”.

Omdat het nog minstens twee jaar zal duren voor 

de nieuwe Richtlijn Pakketreizen in de nationale 

wetgeving zal omgezet zijn, is het dus de plicht van 

de Nederlandse overheid om te controleren dat 

reisondernemingen een dekking fi nancieel onver-

mogen hebben. 

Reisbureaus en reisorganisatoren kunnen zich in 

Nederland dekken tegen fi nancieel onvermogen bij 

drie stichtingen: SGR (Stichting Garantiefonds Reis-

gelden), GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde 

Touroperators) en STO (Stichting Take Over).

Tijdens de discussie over het afschaffi ngsdecreet, in 

2012, hebben wij altijd gezegd dat de vergunning-

plicht de belangrijkste bescherming voor de consu-

ment is. Weinigen geloofden ons. Maar de praktijk 

geeft ons gelijk: in Nederland, dat geen vergunning-

plicht heeft, is het internet stilaan verworden tot een 

speelterrein voor amateurs, charlatans, cowboys en 

oplichters. 

In 2011 is onze zustervereniging ANVR gestart met 

een zwarte lijst, en vandaag staan er meer dan 110 

niet-verzekerden op. De lijst bevat enkel de reison-

dernemingen waarvan de ANVR weet dat ze, zonder 

dekking reizen verkopen op internet; het reële aantal 

illegalen zal vermoedelijk 2 tot 3 keer hoger zijn.

  Nederlandse overheid 
geeft niet thuis

De Nederlandse overheid (Autoriteit Consument en 

Markt) zou de ANVR dankbaar moeten zijn voor die 

inspanningen: het opzoekwerk van de ANVR. Helaas 

voor de Nederlandse consument gebeurt net het 

tegenovergestelde: de ACM doet niks. Letterlijk. 
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Met zo een lakse overheid is het dweilen met de 

kraan open. Het duurde dus niet lang voor de ANVR 

de handdoek in de ring gooide: op 18 november 

2015 stopte de ANVR met haar zwarte lijst. Zij 

deed dat overigens met allure: de ANVR “droeg de 

signaleringslijst over aan de Autoriteit Consument 

en Markt”, en legde de bal zo terug in het kamp 

waar die thuis hoort: bij de overheid. In het begelei-

dend persbericht was de ANVR trouwens niet mals 

voor de AC.:

Nu iedereen in Nederland weet dat de ACM niet 

meer controleert op de dekking fi nancieel onver-

mogen is het hek van de dam. 

  Wat in Nederland gebeurt 
belangt ons ook aan

Internet zorgt ervoor dat klanten waarvan wij 

dachten dat ze trouwe klanten waren, ons 

bedriegen: niets of niemand belet hen om eens 

van het gras aan de andere kant van de oever te 

proeven. Wij moeten dus aanvaarden dat Vlamingen 

in Nederland boeken – net zoals Nederlanders 

bij Vlaamse reisorganisaties boeken omdat ze bijv. 

liever uit Antwerpen of Zaventem vertrekken of 

omdat ze de gemoedelijkheid van onze groepsreizen 

appreciëren. Maar onze bona fi de reisorganisaties 

hebben recht op een level playing fi eld, en dat is er 

nu niet meer. Vlaamse niche touroperators moeten 

concurreren tegen Nederlanders die geen kosten 

voor een dekking moeten doorberekenen, die geen 

(Nederlandse) btw aanrekenen  en die, wellicht ook 

geen inkomstenbelasting betalen. 

Maar laten wij het grootste slachtoffer niet vergeten: 

de consument. Die denkt dat alle reisondernemingen 

in de Europese Unie in orde zijn  en dat de overheid 

dat controleert; beide veronderstellingen zijn fout. In 

2012 hebben wij bij de bespreking van het afschaf-

fi ngsdecreet in het Vlaams Parlement voorspeld dat 

de Vlaamse reiswereld een speelterrein zou worden 

voor charlatans, avonturiers, cowboys en oplichters. 

De praktijk geeft ons, helaas, gelijk. 

  Hier zijn de 114 
Nederlandse illegalen:

De aankondiging van de ANVR, op 19 november 

2015, dat men stopte met de zwarte lijst heeft ons 

verrast. De laatste lijst die we konden vinden is de 

lijst die op 16 augustus 2015 online stond en als 

referentie “19 mei 2015” had:

2Alanya • 4S Travel • Africa’s Eden • Aktas Travel 

• A.M.I. Reizen • AM Travel • Ancient Egypt Tours • 

Andiamo Reizen • Antiek Toerisme • Arriveer Reizen 

• Asilah Ventures • Atma Reizen • Avanta Reizen • 

Aventuro motorreizen • Back in Touch Body Travel 

• Bayuca Travel • Bert Duursma Motoren • Boon-

a-part • Bradly Groepsreizen • Bridge Travelling 

• CBW Reizen • China Overland Europe • CMH 

Belelux • Dance 4 two (Guzzevents) • Demoto Motor 

reizen • Dive Post Dive-equipment Dolfi jnenreizen 

• Drenthe Tours • Duikcentrum de Tuimelaar • 

Eisvrij BV • Elktrek • Euro Carp Group BV • Expert 

Cruises • Expert Reizen • Football Events • FP 2000 

Sport Travel & Events • Frisian Travel • Frondida 

Travel • Gazelle Tours • Happy Soul Travel • Harley- 

Adventure-Ride Indonesia • Hathor Healing Reizen 

• Hartemink Reisorganisatie BV • Hemminkways 

• HimalayanRock • Holiday1 B.V • Horizon Motor-

reizen • Ida Reizen • Iris Spirituele reizen • Italia Su 

Misura • Jes Reizen • Jojamis • Kameroen Reizen • 

Lazywave • Life&More • Manta Travel • Miniati reizen 

• Motor Globe • MRV-Europa • MTVN Motorreizen 

• NCOB Reizen • New Spirit Travel • Nico’s Motor-

reizen • Oomen Bridge Vakanties • Orca Avontuur • 

Phoenix Reizen • Plus online, pluscruises • Profondo 

Reizen • RHM Buitensport • Ride-on Motortours 

• Roon Bike Travel • Rozema Reizen • Sadeka • 

Sahara Experience • Sail-A-Way • Sail Adventure 

• Salama Travel • Salsabil Travel • Saturn Reisen • 

Satyam Holidays • Setafrikareizen • Sleeping Dutch 

• Solmaz Reizen • Sport stadion • Steenbok Reizen • 

Stelvio Motorreizen • Terrasol • Thailandreisgids.nl • 

Thaise Reizen • Ticket + Travel Formule 1 • Tickets.

nl Touroperating • Tipica Reizen • Touring Provence 

• Tourline Holidays • Trainingskampen • Triade Travel 

Uno Animo • Vakantiemanneke • Veenstra Reizen • 

Voetbal on Tour • Waldo’s travel service

(Dries De Preter)

  Jetair wordt 
nog maar eens TUI

Op Befehl van Hannover worden vanaf november 

2016 alle merken van Jetair die multi-channel 

verkocht worden voortaan TUI. Dit kadert in de 

Europese TUI-politiek om de reizigers aan het 

merk TUI en niet aan de (onafhankelijke) reisagent 

te binden. Dus een reisagent die TUI promoot en 

verkoopt werkt voortaan nog meer voor zijn grootste 

concurrent/leverancier. Het direct product (Sunjets) 

mag zich echter verder profi leren als prijsbreker en 

concurrent van de andere eigen producten. Volgens 

sommige marketeers een geniaal project … 

volgens mij gewoon degoutant!

2Alanya • 4S Travel • Africa’s Eden • Aktas Travel 

• A.M.I. Reizen • AM Travel • Ancient Egypt Tours • 
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  “Toetredings-
overeenkomsten” Jetair

In januari 2016 meldde een strijdvaardige 

reisagent ons dat hij in een kortgeding tegen Jetair 

een procedure had gewonnen waarbij de rechter Jetair 

verbood om zijn boekingsode te blokkeren onder het 

voorwendsel van “ontoereikende omzet”. Dit, voor de 

reisagenten, zeer gunstig vonnis, werd door het Hof 

van beroep  te Gent vernietigd. Jetair, rancuneus zoals 

gewoonlijk, blokkeerde, ondanks het feit dat er nog 

een procedure ten gronde loopt, meteen de code.

Aangezien sommige rechters er blijkbaar niet 

kunnen van overtuigd worden dat Jetair misbruik 

maakt van haar monopoliepositie, is er maar één 

instantie die nu nog kan tussenkomen: de Mede-

dingingsautoriteit. De VVR zal dan ook vragen om 

de monopolitiepositie van Jetair en haar directe 

concurrent, Thomas Cook, op de Belgische markt van 

commerciële vakanties ten gronde te onderzoeken. 

Hiervoor wordt binnenkort door onze advocaten een 

offi ciële klacht geformuleerd. Gelukkig kan Jetair onze 

code NIET blokkeren, de VVR heeft er geen en onze 

voorzitter zijn reisbureau boekt niet bij Jetair!

  (nieuwe) 
Reiscontractenwet

De beroeps- en belangenverenigingen van de 

reisbureausector hebben hierover vergaderd en 

hebben steeds een gemeenschappelijk standpunt 

geformuleerd ten overstaan van de FOD Economie, 

de minister van consumentenzaken (Peeters) en 

Test-Aankoop. Deze laatste had zelf reeds een “open 

brief” gestuurd aan minister Peeters waarin werd 

gevraagd (geëist?) dat de betreffende wetgeving in de 

ganse Benelux identiek zou zijn. Dit laatste is natuurlijk 

de reinste onzin, want de situatie op de Nederlandse 

en Luxemburgse reismarkt is volledig verschillend van 

deze in België/Vlaanderen.

Noch de FOD Economie, noch minister Peeters 

hebben tot op vandaag een standpunt ingenomen, 

noch voorstellen gedaan, noch teksten voorgebracht.  

Anderzijds vernemen wij van collega’s uit andere 

E.U. lidstaten dat niemand gehaast is om deze 

gedrocht-richtlijn inzake pakketreizen en gekoppelde 

reisarrangement in hun nationale wetgeving op te 

nemen.
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  UNWTO meldt …

De United Nations World Tourism Organization 

publiceerde eind maart haar eerste “barometer” van  

2016.  De positieve trend van 2015 wordt bevestigd. 

Zo telt men 1,184 miljard internationale toeristen, 50 

miljoen meer dan in 2014. Enkel Afrika (vooral Noord-

Afrika) gaat achteruit. 

België is wat betreft het aantal bezoekers terugge-

vallen naar de 39ste plaats, in 2005 stonden wij nog 

op de 25ste. Frankrijk, de Verenigde Staten en Spanje 

blijven wereldwijd de top drie.

Ook de luchtvaartsector deed het goed. Het totaal 

luchtverkeer (internationaal én binnenlands) steeg met 

6,4 % tot 3,5 miljard segmenten.

De hotelindustrie, vooral in Europa, zag al haar 

parameters stijgen. Zowel de bezettingsgraad, de 

gemiddelde prijs per kamer als de inkomsten per 

beschikbare kamer. Van de grote steden hebben de 

hotels van Osaka de hoogste bezetting (90,8%), de 

laagste Panama City (50,5%). Brussel scoort 69,8 %.

De kampioen van de groei was Thailand: 20 % 

meer toeristen en 22 % meer inkomsten uit het 

toerisme. Blijkbaar is een militaire dictatuur, tenminste 

als ze niet geboycot wordt, goed voor de economie.

  Faillisement Gateway

Bijna 25 jaar was Gateway een rots in de branding 

van het Belgisch, zelfs internationaal, reisgebeuren. 

Men was een voortrekker bij alles wat informatica in 

de reiswereld betrof en haar eigenaar/directeur Valère 

Vandecruys genoot algemeen respect.

In binnen- en buitenland stelde Gateway tot meer 

dan 100 personeelsleden te werk maar de laatste 

twee jaar liep het toch niet zo goed als iedereen dacht. 

In het laatste boekjaar waarvan de cijfers bekend zijn, 

liepen de verliezen op tot boven de 1,2 miljoen €.

Maar zoals het wel meer gebeurt was de bood-

schap van de directie: tout va très bien, Madama la 

Maquise maar in feite stond het kot wel in brand, maar 

de rook was (nog) niet zichtbaar!

Tot kort voor het neerleggen van de boeken 

verklaarde Valère Vandecruys dat er een goede kans 

op overname was, maar het was duidelijk dat hij er zelf 

geen euro meer wil investeren, en dat deed voor de 

kandidaat-geldschieters wel de deur dicht.

Gateway beschouwde zichzelf niet als touroperator, 

bracht geen brochure uit en achtte zich dan ook 

niet onderworpen aan de reiscontractenwet, wat 

zowel door Toerisme Vlaanderen, het Departement 

Internationaal Vlaanderen als de FOD Economie werd 

bevestigd. Het verzoek van de VVR om zich vrijwillig als 

reisbureau/verzekerde aan te melden werd genegeerd.
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1. ALGEMEEN
Op 7 april 2016 werd Mr. Paul Odeurs en Mr. Daniel 

Libens, beide uit Sint Truiden aangesteld tot curatoren 
(curatorenlob@gmail.com).

2. VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
2.1. Gateway werd, ingevolge vroegere beslissingen 

van de FOD Economie, Toerisme Vlaanderen en 

het Departement Vlaanderen Internationaal, niet 

beschouwd als reisbureau en was dus NIET verzekerd 

tegen fi nancieel onvermogen.
2.2. Ook de leveranciers van Gateway, meestal 

buitenlandse hotelbrokers zijn niet verzekerd tegen 

fi nancieel onvermogen.

2.3. Overigens zou, indien Gateway wel zou verzekerd 

geweest zijn tegen fi nancieel onvermogen, dit niet veel 

verschil maken aangezien deze verzekering in principe 

enkel de schade van de reiziger dekt en dat de leve-

ring van één dienst (in dit geval een hotelreservatie) 

sowieso niet gedekt is. 

TOEVOEGING: de zogenaamde autovakanties, aange-

boden door touroperators worden wel als pakketten 

aanzien en zijn dus wel verzekerd.

3. DRINGENDE MAATREGELEN
Zoals wij reeds vroeger hebben gemeld diende het 

reisbureau haar domiciliëring onmiddellijk te beëin-

digen en moest men de betrokken fi nanciële instelling 

verzoeken om zoveel mogelijk betalingen te annuleren. 

Indien er geen SEPA-document B2B werd onderte-

kend kon dit tot 8 weken terug.

Uiteraard heeft het geen zin om vroegere beta-

lingen terug te laten boeken indien de diensten correct 

zijn uitgevoerd. 

4. RESERVATIES
Sommige leveranciers van Gateway (hotels en andere 

hotelbrokers) hebben de reservaties geannuleerd. 

Anderen hebben de reservaties (voorlopig) behouden 

en contacteren nu de reisbureaus voor een nieuwe 

overeenkomst.

Het is de opdracht van het reisbureau om al 

het mogelijke te doen opdat de reservaties worden 

behouden. Hiertoe kan men met de betrokken 

hotelbroker of het hotel contact opnemen. De identiteit 

van de hotelbroker kan men meestal terug vinden op 

de voucher.

5. CASES
5.1. Het reisbureau heeft Gateway betaald, 
Gateway heeft de leverancier betaald.
In principe geen probleem maar de leverancier 

(hotelbroker, hotelier) heeft NIET het recht de betaling 

te compenseren met andere niet betaalde dossiers. 

Indien dit toch zou gebeuren dient men de VVR te 

verwittigen die onmiddellijk zal optreden.

5.2. Het reisbureau heeft Gateway betaald, 

Gateway heeft de leverancier niet betaald
5.2.1. Indien het een hotel ONLY betreft, valt de 

schade in principe ten laste van de reiziger. Het reisbu-

reau is immers slechts opgetreden als reisbemiddelaar 

en is niet aansprakelijk voor de uitvoering. Eventueel kan 

de reiziger het reisbureau een foutief advies verwijten 

maar aangezien Gateway bijna 25 jaar een uitstekende 

reputatie genoot, is dit verwijt onterecht. Het feit dat er 

recent geruchten de ronde deden over de fi nanciële 

toestand van Gateway, doet hier niet ter zake.

Het is een reisbureau niet verboden om de schade 

ten zijnen laste te nemen, maar wij raden dit – zeker 

voor eenmalige of toevallige klanten – af.

5.2.2. Indien de hotelreservatie een onderdeel vormde 

van een pakketreis, dient het reisbureau, dat in dit 

geval optreedt als reisorganisator, de reis uit te voeren 

aan de oorspronkelijk bevestigde prijs, zelfs als de 

nieuwe hotelreservatie meer kost dan deze bij Gateway.

Men verkeert hier in dezelfde toestand als wanneer 

een andere leverancier van een reisorganisator (lucht-

vaartmaatschappij, hotel, DMC, enz.) zou failliet gaan. 

Geen enkele verzekering komt hier tussen, behalve 

wanneer – uitzonderlijk – de reisorganisator in het 

bezit zou zijn van een leveranciersverzekering.

5.3. Het reisbureau heeft niet betaald, Gateway 
heeft de leverancier wel betaald.
De curator wordt geacht de reservatie uit te voeren en 

zal bij het reisbureau vooralsnog vorderen.

5.4. Het reisbureau heeft niet betaald, Gateway 
heeft de leverancier niet betaald.

Ingevolge het niet vervullen van de verplichtingen 

door Gateway en aangezien de kans dat de curator die 

verplichtingen nog vervult zeer klein is, zijn in principe 

alle contracten opgeheven. Enkel wanneer de curator 

er in zou slagen om op korte termijn een overnemer van 

het handelsfonds te vinden kan hier verandering komen. 

Wij hebben onze bedenkingen over de manier 

waarop sommige hotelbrokers dit dossier hebben 

behandeld. Door het overijld annuleren van de dossiers 

hebben zij, onrechtmatig, het handelsfonds van de 

curatoren van Gateway aangetast.

Noch de reiziger, noch het reisbureau, optredend 

als reisbemiddelaar of reisorganisator kunnen rechten 

uitoefenen ten overstaan van de tussenpersoon 

(hotelbroker) of de dienstenverlener (hotel).

Indien de tussenpersoon (hotelbroker) of de 

dienstenverlener (hotelier) de reservaties aan de door 

Gateway bedongen prijs wilt uitvoeren is dit voor de 

betrokken reisbemiddelaar of reisorganisator positief 

en kan hij er op ingaan. Hij heeft echter niet meer 

garanties dan die hij bij Gateway had.

Indien de tussenpersoon (hotelbroker) of de 

dienstenverlener (hotelier) de met Gateway aangegane 

overeenkomsten niet wilt overzetten en een andere 

(hogere) prijs voor een nieuwe reservatie aanrekent, 

kan het betrokken reisbureau niets meer doen dan 

onderhandelen.

Wij hernemen hierna de tekst van de Nieuwsbrief 
(DVRAM) die op 11 april is verschenen.
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MAAR wordt aangevuld door een  INTERACTIEVE WEBSITE 
vol met aanvullende informatie

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met

• vluchten en de prijzen
• programma’s en mini-circuits met streken en prijzen en bij de prijzen binnenkort 
 ook de bijhorende hotels (deze laatste begin 2016)
• hotels met informatie, foto’s en prijzen • streken en bijhorende foto’s
• prijzen die regelmatig naar wisselkoers en andere worden ge-update
• praktische informatie • kaart • lokale tijd
• huidig weer en mits door te klikken, meer gedetailleerd

Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2016 extra functionaliteiten 
bij om te filteren en te sorteren!

MAAR ER IS NOG MEER
Van dit alles, kunt u deze informatie verzamelen en “toevoegen aan mijn lijst” 
zo kunt u gericht de informatie verzamelen over een bestemming, 
de praktische informatie, één of meerdere programma’s of mini-circuits 
met al dan niet de prijzen en of de streken, hotels en zo verder…

Eenmaal alles verzameld: “Bekijk de reeds verzamelde onderdelen”

En indien gewenst, druk dan op “download pdf” en sla deze op of verzend 
deze naar familie, werk of vrienden, zo hebt u een duidelijk overzicht en 
gepersonaliseerde brochure op uw maat … en het begin van uw reis naar uw wensen!
 

Ecologisch, gemakkelijk en op maat!
zoals Cosmic Travel 

Cosmic
Travel

Lic. 5159

2016: Grootste én kleinste brochure ooit !
DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde voorraad ver-
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven, met zowel 
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers
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The future 
has arrived

Welcome onboard the new 
British Airways and Iberia 
aircraft designed to make your 
travel experience extraordinary.

Tickets to travel on the A380, Boeing 787 dreamliner and 
A330 are now available to book on selected flights in the 
British Airways and Iberia network.
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Uw reisagentschap:

Verantwoordelijke uitgever:
Cosmic Travel Agency
Chris Verdonck, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen
Lic. 5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze of in enige vorm  
worden overgenomen of gebruikt, behoudens hetgeen door de wet 
is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteur en de uitgever.

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van  
25 april 1997 is Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door 
de Europese Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij, n.v. ap, 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, 
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
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Deel I tot XXXVI van deze geschiedenis van de 

reiswereld zijn verschenen in de nummers 184 tot 

188, 193 tot 198, 203 tot 205, 207 tot 209, 211 tot 

218 en 220 tot 231/232. In het nummer 200/201 

werden de voornaamste gebeurtenissen tot 2010 

binnen de VVR, inzonderheid in verband met de 

bestuurders, opgenomen.

1997, 18 november, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: 

cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR 

lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5745) *Belcotravel bvba, Denderleeuw, werd 

gesticht op 1 december 1989 als coöperatieve 

vennootschap en werd in 1996 omgevormd tot bvba. 

Rik Coppens (°1953, ex Gies Reizen 1989-1997), 

Marie Bellemans (°Sint Martens Lennik 1958, zaak-

voerder tot 2006), Heidi Coppens (°1965) en Kathy 

Coppens (°Dendermonde 1979) waren ofwel zaak-

voerder ofwel aandeelhouder. Rik Coppens was verze-

keringsmakelaar sedert 1975 en baatte vanaf 1990 

het bijkantoor van Gies Reizen uit in Denderleeuw. 

Zoals wel meer voorkomt liep de samenwerking spaak 

en koos Coppens  voor onafhankelijkheid.

(1138, 5747) (*) Belgium International Travel 
n.v., Zaventem (2002: Mechelen). Het betrof een 

vennootschap met Franstalige vergunning die in het 

begin van de jarig tachtig was ontstaan uit de fusie van 

Transcontinental en Generalcar die in 1993 de naam 

Belgium International Travel (Elsene) had aangenomen 

en in 1995 verhuisde naar Zaventem. In 1991 werd 

het bedrijf overgenomen door Holland International die 

het in 1997 overdroeg aan haar zusterbedrijf Jetair. In 

oktober 1997 trad Luc Wellens (°1946, ex BBL Travel 

1972-1997) aan. Hij bleef er tot 1 april 2006 en op 

29 september 2006 werd de vennootschap in vereffe-

ning gesteld en het handelsfonds overgedragen aan 
(1051) Jetaircenter (zie juli 1979). 

(5735) (*) Globevents bvba, Leuven (2005: Wilsele, 

2011: Haacht, 2015: Deurne) werd gesticht op 13 

oktober 1995 door de jurist Frank Vandaele (°1966, 

zaakvoerder tot 2015) en Glenn Wastyn (zaakvoerder 

tot 2002) die Hanna Buttiens (°1970) belastten 

met het dagelijks bestuur. Zij werd in oktober 2000 

vervangen door Bob Van Damme (°1975, ex Proza 

Reizen, ex Business Pass) en in 2004 nam Frank 

Vandaele zelf het dagelijks bestuur in handen. De 

vennootschap werd, vermoedelijk in maart 2015, 

overgenomen door Sundio International bv (Sunweb). 

Men is gespecialiseerd in skireizen. Het is niet duidelijk 

of Globevents nog zelfstandig opereert.

(lic. onbekend) Reisbureel International Tours bvba, 

Oostende werd opgericht op 9 september 1997 door 

Stefaan Debruyne, garagehouder en zijn echtgenote 

Nathalie Novak (°1969, ex Neckerman). De vennoot-

schap werd nog geen jaar later, op 28 augustus 1998 

vereffend. Nathalie Novak dook hetzelfde jaar op bij 

Azuriet Reizen (zie 01.09.1993).

(5739) Reisbureau *Moniek bvba, Sint Truiden werd 

gesticht in oktober 1997 door Monique Hox (°1950, 

ex De Gems 1984-1988, ex Staf Tours 1988-1991 

ex Lanco Travel 1992-1997). In april 2009 verkocht  

zij de bvba aan Carine Moyaerts die er echter in 

december 2011 het bijltje moest bij neerleggen. Op 7 

maart 2013 werd het faillissement uitgepsroken. 

(3579, 6125) *PBM Reizen, Zulte was oorspronkelijk 

de eenmanszaak van Peter Blancquaert (°1961) die 

voorheen actief was bij Union Cars te Knesselare. In 

2000 nam zijn echtgenote Carmen Coenen (°1964) 

het handelsfonds over. Zij vroeg en kreeg enkele 

maanden later een A vergunning.

(5737) *Rufi ns Reisbureau & Style Travel n.v., 

Knokke werd gesticht op 31 oktober 1997 door Rufi n 

Duwel (zie verder), Belfort Reizen n.v. en (+) Georgette 

Duwel-Lips. Bestuurders waren de eerste twee 

hogergenoemden en Yolande Vandekerckhove. 

Aangezien Rufi n Duwel ook partime medewerker is 

van de VVR, krijgt hij in deze rubriek een eigen artikel, 

wat hij ongetwijfeld zal appreciëren, want Rufi n is niet 

geinteresseerd in geld of macht, maar wel in respect, 

als mens en als professioneel. En dat verdient hij ten 

volle! Rufi n is zondermeer een goed mens en één der 

beste vaklui in onze sector. 

Rufi n wordt geboren in Knokke als enig kind van 

Albert (1918-1964) een veel te vroeg gestorven 

“eerstaangewezen politieinspecteur” en de landbou-

wersdochter Georgette Lips (1924-1998) . 

Hij doet zijn middelbare studies aan het Sint 

Bernardus College en het RITO in Knokke en vertrekt, 

in afwachting van zijn legerdienst, naar Engeland. 

Aanvankelijk om zijn Engels bij te werken maar bij 
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MAAR wordt aangevuld door een  INTERACTIEVE WEBSITE 
vol met aanvullende informatie

Onze 23 Latijns-Amerikaanse bestemmingen komen uitgebreid aan bod met

• vluchten en de prijzen
• programma’s en mini-circuits met streken en prijzen en bij de prijzen binnenkort 
 ook de bijhorende hotels (deze laatste begin 2016)
• hotels met informatie, foto’s en prijzen • streken en bijhorende foto’s
• prijzen die regelmatig naar wisselkoers en andere worden ge-update
• praktische informatie • kaart • lokale tijd
• huidig weer en mits door te klikken, meer gedetailleerd

Bij dit alles komen er nog in het najaar en begin 2016 extra functionaliteiten 
bij om te filteren en te sorteren!

MAAR ER IS NOG MEER
Van dit alles, kunt u deze informatie verzamelen en “toevoegen aan mijn lijst” 
zo kunt u gericht de informatie verzamelen over een bestemming, 
de praktische informatie, één of meerdere programma’s of mini-circuits 
met al dan niet de prijzen en of de streken, hotels en zo verder…

Eenmaal alles verzameld: “Bekijk de reeds verzamelde onderdelen”

En indien gewenst, druk dan op “download pdf” en sla deze op of verzend 
deze naar familie, werk of vrienden, zo hebt u een duidelijk overzicht en 
gepersonaliseerde brochure op uw maat … en het begin van uw reis naar uw wensen!
 

Ecologisch, gemakkelijk en op maat!
zoals Cosmic Travel 
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2016: Grootste én kleinste brochure ooit !
DE BROCHURE blijft en wordt telkens bij einde voorraad ver-
nieuwd. De brochure zal inhoudelijk en informatief blijven, met zowel 
praktische zaken, voorbeelden van programma’s en smaakmakers
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The future 
has arrived

Welcome onboard the new 
British Airways and Iberia 
aircraft designed to make your 
travel experience extraordinary.

Tickets to travel on the A380, Boeing 787 dreamliner and 
A330 are now available to book on selected flights in the 
British Airways and Iberia network.
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Uw reisagentschap:

Verantwoordelijke uitgever:
Cosmic Travel Agency
Chris Verdonck, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen
Lic. 5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze of in enige vorm  
worden overgenomen of gebruikt, behoudens hetgeen door de wet 
is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteur en de uitgever.

Prijzen & verkoopsvoorwaarden: zie prijslijst

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van  
25 april 1997 is Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door 
de Europese Goederen- en Reisbagageverzekeringsmaatschappij, n.v. ap, 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel 
onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, 
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
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Anglo American, één der vooraanstaande taalreisbu-

reaus, vraagt men hem om te blijven als reisleider. 

Enkele maanden nadat Rufin de “wapens heeft 

opgenomen” ontdekt men een lichte longaandoening, 

die door Rufin met  enthousiasme wordt gecultiveerd, 

zodat men hem “bedankt voor bewezen diensten”. 

Dan maar terug naar de schoolbanken voor een 

regentaat Nederlands-Engels-Geschiedenis aan de 

Normaalschool in Brugge. Maar ondertussen lijdt 

Rufin aan een andere aandoening, hij is hopeloos en 

ongeneeslijk besmet met het reisvirus. Hij vindt een 

job in de reiswereld en belandt bij het Trans europe van 

Lionel Maertens.  

In 1980 zoek ik, na het overlijden van mijn 

filiaalchef in Knokke, een nieuwe medewerker. Rufin, 

die de grollen en grillen van zijn baas bij Transeurope 

niet verder kan aanzien, biedt zich aan en wordt goed 

bevonden. In 1986 wordt hij samen met mijn kantoren 

overgenomen door Go Bluebird en treedt er op als 

regio-manager tot mei 1988. Vooraleer deze groep 

ter ziele gaat vertrekt hij naar BZ (thans OZ) Reizen en 

leidt er de reisketen van deze mutualiteit tot december 

1997. 

Aangezien Rufin, zoals hoger gezegd, weinig belang 

hecht aan geld en toch zijn eigen reisbureau wilt, komt 

hij eind 1997 bij mij aankloppen om te investeren 

in zijn reisbureau met de belofte mijn participatie gaan-

deweg over te kopen, wat hij correct doet. Vandaag 

bezit hij vrijwel de totaliteit van de aandelen van zijn 

reisbureau. 

Rufin is een man van principes, zelfs al draait dit 

uit  in zijn nadeel. Hij verlaagt zich niet tot het geven 

van kortingen, verkoopt geen reizen aan klanten die 

hij voor die specifieke reis niet geschikt acht en sluit 

geen compromissen af met leveranciers. 

Dit heeft voor gevolg dat hij, zoals veel reisagenten, 

nooit rijk zal worden en soms zelfs op de rand van de 

rentabiliteit balanceert. Maar hij heeft een klare kijk op 

de evolutie in de sector en past zich vlot aan. Zo is hij 

een van de weinige reisbureaus die zijn open kantoor 
heeft omgevormd tot een kantoor op afspraak en 

bouwt hij zijn eigen niche(s) uit. Met de eerste twee 

(Libanon en Egypte) had hij, door de politieke onrust 

in die bestemmmigen, geen blijvend succes maar 

vandaag is hij zondermeer de beste Albanië kenner. 
(Skanderbeg Tours) 

Wie Rufin niet goed kent, vindt hem soms een rare 

vogel met een heel eigen, vrij cynisch, gevoel voor 

humor. Zo kan men hem in zijn favoriete reisbestem-

ming (Luxor) bijna niet onderscheiden van de locale 

bevolking en hangt hij aan de deur van zijn kamer in 

het Sonesta Hotel het bordje Rufins Travel, Luxor 
branch. Rufins is een overtuigd vrijgezel, waarschijnlijk 

omdat hij ook op dit terrein geen compromissen wilt 

sluiten.

Rufin is hopeloos en ongeneeslijk 

besmet met het reisvirus. 
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(2333) Reisbureau Andy *Sonck, Lede is de 

eenmanszaak van de vroegere leraar Andy Sonck 

(°1966) die de “reismicrobe” opdeed als reisleider van 

Omnium Tours en vanaf 1994 kantoorhoofd was van 

een bijkantoor van Reizen Schockaert. Andy is een 

gedreven professioneel die in alle bescheidenheid  

heel veel betekent voor zijn klanten.

(5741) *Verhoeven bvba, Rijkevorsel. Dit bedrijf werd 

in januari 1988 opgericht als coöperatieve vennoot-

schap onder de naam Cemo, met een totaal andere 

activiteit dan deze van reisbureau. Op 3 september 

1997 werd de rechtsvorm gewijzigd en de reisbu-

reau-activiteiten als doel opgenomen in de statuten en 

noemde men zich voortaan Verhoeven bvba. Zaakvoer-

ders zijn Rudy en Johan Verhoeven (°1964). 

1997, december, UFTAA
De Senegalees Assane Fall (+2007) wordt voorzitter 

van UFTAA. Het is de eerste Afrikaanse voorzitter en 

buiten zijn aimabele opstellling zal hij niet veel potten 

breken.

1997, december, VVR
Carl Appels neemt ontslag als algemeen secretaris 

en bestuurder, later ook als lid, van de VVR. De reden 

ligt in het feit dat hij aanvoelt dat de kans dat hij ooit 

voorzitter van de VVR wordt onbestaand is. Later zal 

hij, samen met Luc Glorieux, maar zonder succes, de 

confrontatie met de VVR aangaan.

1997, december, VVR
Piet de Clippele wordt aangeworven als medewerker 

voor de VSR.

1997, 1 december, Vlaamse Solidariteit 
Reisgelden
Tot ieders verrassing komt de VVR met een alterna-

tief voor het Garantiefonds: met name een groeps-

verzekering financieel onvermogen. De onderhande-

lingen met de verzekeraars dienden in het diepste 

geheim te gebeuren aangezien er van veel kanten 

negatieve druk werd uitgeoefend. Zo werd er, voor de 

vorm en bij wijze van rookgordijn, onderhandeld met 

verschillende maatschappijen die in feite zelfs niet in 

aanmerking kwamen. Maar het hield onze tegenstan-

ders wel bezig om deze verzekeraars te overtuigen 

niet met de VVR samen te werken.

Uiteindelijk kwam Gerling Konzern uit de bus, 

een verzekeraar die werd aangebracht door Walter 

Capiau, maar waar de directeur van de vestiging 

in Antwerpen, Johannes Jodocy, een bepalende 

rol speelde. Voor wat voorafging, zie artikel onder 

13.01.1994.

VVR_MAGAZINE_234_v1.indd   26 22/04/16   13:45



DE HOOGVLIEGER 234 27

VVR_MAGAZINE_234_v1.indd   27 22/04/16   13:45



2828

Groepsreizen maar 
dan helemaal anders

Argentinië · Australië · Belize
Bhutan ·  Bolivië · Borneo
Cambodja · Canada · Chili · China
Colombia · Costa Rica · Ecuador
Guatemala · IJsland · India
Indonesië · Iran · Japan · Kirgizië
Laos · Madagaskar · Mexico
Mongolië · Myanmar · Namibië
Nepal · Nicaragua · Nieuw-Zeeland
Oeganda · Panama · Peru
Sri Lanka · Taiwan · Tanzania
Thailand · Tibet · USA · Vietnam
Zimbabwe · Zuid-Afrika · Zuid-Korea

fb.com/andersdananders
www.andersdananders.be
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Johannes Jodocy wordt geboren op 4 maart 

1963 in Sankt Vith als telg van een Duitssprekend 

landbouwgezin die haar roots heeft in Sudenten-

land (Tjechië). Hij studeert verzekeringstechniek 

en -recht in Duitsland en kan in 1984 aan de slag 

bij Gerling Konzern, een grote Duitse verzekeraar. 

Vanaf 1986 werkt hij bij Gerling Antwerpen waar 

hij in 1995 directeur wordt. Nadat hij in 2005, 

ondanks uitdrukkelijke beloften, wordt gepasseerd 

voor de functie van directeur-generaal België, 

stapt hij over naar de Catlin Group, de grootste 

syndicate van Lloyds, waar hij algemeen directeur 

voor België wordt.

Johannes Jodocy is één van de meest rechtlij-

nige en correcte mensen die ik mijn loopbaan heb 

ontmoet. Maar dit verhindert hem niet om zich, zowel 

privé als zakelijk, ook zeer menselijk en hartelijk op te 

stellen. Hij is een gepassioneerd trekker, bergwande-

laar en klimmer en heeft daarnaast nog een andere 

vreemde hobby: geiten kweken en hun product 

(melk) verbeteren. Johannes is vrijgezel, maar niet 

fanatiek en ook niet altijd.

Op 5 december werden de eerste verzeke-

ringscertifi caten uitgereikt aan Capiau Travel (thans 

Project Reizen), Escape, Hansa Reizen, Intercomfort, 

Intertravel Corporation, Master Tours-Anders dan 

Anders, Penta Reizen, Proza Reizen. 

Piet de Clippele (medewerker 1997-
2004) wordt geboren op 17 mei 1937 
en overlijdt in zijn geboortestad op 24 
augustus 2004. Na zijn middelbare 
studies in het Sint Lievenscollege in 
Gent waar hij in de scoutsbeweging een 
toekomstige bestuurder van de VVR - 
Walter Capiau – ontmoet, studeert hij 
sociale wetenschappen aan de Rijksuni-
versiteit Gent, waarna hij een betrekking 
vindt bij verschillende bedrijven en 
intercommunales. Door zijn echtgenote 
die van Kroatische afkomst is, komt hij 
in contact met de reiswereld en sticht in 
1977 Yellowtours. De politieke problemen 
in Joegoeslavië dwingen hem echter 
om in 1997 zijn reisbureau-activiteiten 
te staken. Maar Piet kiest niet voor de 
gemakkelijke weg van het faillissement 
maar betaalt, ten koste van grote persoon-
lijke inspanningen, trouw al zijn schuldei-
sers. Hij was dan ook welkom bij de VVR 
als medewerker voor de afdeling, Vlaamse 
Solidariteit Reisgelden vanaf 1997 tot 
begin 2004

Van 29 februari 2000 tot 2 januari 2001 
was Piet tevens directeur ad interim van 
de VVR in opvolging van Gerrit Van der 
Wiele en in afwachting van de komst van 
Johan De Meester.

Piet was een (te) bescheiden man. Hij 
pronkte niet met zijn hogere opleiding, 
evenmin met zijn grote culturele bagage. 
Bescheiden en bedaard ging hij door het 
leven; op dezelfde wijze is hij er uitge-
stapt. Piet had twee kinderen: zoon Vanni 
en dochter Sarah, geen van beide heeft 
voor de reissector gekozen. R
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Op de foto (van links naar rechts): Antoon Van Eeckhout, 

Hildegarde Dobbelaere (van de verzekeringmakelaar 

BUA), Luc Deketelaere (toen nog ondervoorzitter van 

de VVR), Guido Dobbelaere (BUA), Johannes Jodocy 

(directeur Gerling Antwerpen), Herwig Weichel 

(algemeen directeur Gerling België).
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Commmunicatie  
touroperator/hotelier
Een reiziger boekt een reis naar Malaga in een 5* hotel. 

Hij is niet tevreden over het hotel. De hotel directie 

verontschuldigt zich voor de ongemakken in een brief 

aan de reiziger. De touroperator ontkent desondanks 

de gegrondheid van de klacht. De reiziger eist de totale 

reissom terug. De Geschillencommissie kent 1/3 van 

de reissom toe en slaat de kosten 50/50 om.

Uitgekookte klant?
De reiziger boekt een weekendtrip naar Londen voor 

269 € en is de mening toegedaan dat ook de trein is 

inbegrepen, alhoewel dit (uiteraard) niet op de factuur/

bestelbon/bevestiging stond vermeld. De reiziger eist 

de volledige reissom (dus ook de prijs van het hotel) 

terug, aangezien zij ongeveer hetzelfde bedrag hadden 

betaald voor de trein. De Geschillencommissie wijst 

deze eis vanzelfsprekend af. 

Conclusie: was dit nu een domme RZ of een 

uitermate uitgekookte die via de GR dacht zijn reis 

te kunnen vorderen of had de RB het niet goed 

uitgelegd ? Het zal wel altijd een mysterie blijven. 

Moraal van het verhaal: je kan van sommige klanten 

alles verwachten.

Moet de reisagent  
altijd bereikbaar zijn?
De reiziger boekt vluchten met KLM en voorziet, 

wegens extreme weersomstandigheden, problemen 

bij het vertrek. De reisbemiddelaar blijkt (tijdelijk) 

onbereikbaar en ondanks het feit dat de KLM vlucht 

uiteindelijk normaal vertrekt, was de reiziger no show. 

Hij vordert de reissom terug van de reisbemiddelaar. 

De Geschillencommissie stelt, bij meerderheid, dat 

onbereikbaarheid van de reisbemiddelaar buiten de 

kantooruren geen fout inhoudt. 

Conclusie: een correcte beslissing maar een 

meerderheidsbeslissing houdt in dat sommige arbiters 

een andere mening zijn toegedaan. Een voorzitter die 

(meer) begrip heeft voor de consument kan een totaal 

ander vonnis veroorzaken.

Verjaring!
De reizgier boekt een reis naar Vietnam die eindigt 

op 3 maart 2011. De klacht wordt bij de Geschillen-

commissie ingediend op 23 augustus 2012 zowel 

tegen de touroperator als tegen de reisbemiddelaar. 

De reisbemiddelaar roept, met succes, de verjaring 

in en wordt buiten de zaak gesteld. De (domme) 

touroperator (ondertussen failliet) doet dit niet en werd 

veroordeeld.

UIT DE PRAKTIJK
Tegeneis
De reiziger boekt een reis naar Turkije in een 5* hotel 

en is ontevreden. Hij vordert 50 % van de reissom 

solidair te betalen door de reisbemiddelaar en de 

touroperator. De reisbemiddelaar  die volgens de 

Geschillencommissie geen enkele fout heeft begaan, 

wordt buiten de zaak gesteld maar de tegeneis van de 

reisbemiddelaar wordt zelfs niet vermeld in het vonnis. 

De touroperator moet 5 % van de reissom terug 

betalen.

Adults only!
De reiziger boekt met hun baby een reis naar Cyprus. 

Ter plaatse blijkt dat het een adults only hotel betreft, 

maar dat de hotelier dit niet aan de touroperator had 

meegedeeld. De reizigers keren vervroegd huiswaarts. 

Zij vorderden 50 % van de reissom solidair te betalen 

door de reisbemiddelaar en de touroperator. De 

reisbemiddelaar, die volgens de Geschillencommissie 

geen enkele fout heeft begaan, wordt buiten de zaak 

gesteld. De touroperator moet 20 % van de reissom 

betalen, aangezien hij conform de reiscontractenwet 

aansprakelijk is voor de fouten van de hotelier.

Gemiste vlucht
De reiziger boekt een goedkope reis naar Turkije. Hij 

miste de terugvlucht ingevolge van het feit dat de 

transferbus te laat op de luchthaven aankomt. Bijstand 

van de touroperator is onbestaand en de reiziger keert 

op eigen kosten naar België terug. De touroperator 

roept overmacht (druk verkeer) in. De Geschillen-

commissie legt alle bewezen kosten (150 % van de 

reissom) ten laste van de touroperator maar wijst een 

vergoeding voor de vertraging op de heenreis af. De 

ingeroepen Europese Verordening valt immers niet 

onder de bevoegdheid van de Geschillencommissie.

Onrechtmatig beding
De reiziger is het slachtoffer van herhaalde en gron-

dige wijzigingen van de uurregelingen, zelfs tot kort 

voor de afreis. Uiteindelijk beslist hij om te annuleren, 

maar de annuleringsverzekering betaalt hem de 

volledige reissom niet terug. Hij vordert het saldo bij de 

touroperator. De Geschillencommissie bestempelt het 

artikel in de Algemene Voorwaarden van de tourope-

rator die onbeperkte uurwijzigingen toelaat, als een 

onrechtmatig beding. 

Wat de uitvoerder  
aanbelangt…
Diverse gerechtelijke uitspraken en uitspraken van de 

Geschillencommissie behandelen het aansprakelijk-

heidsvraagstuk van de reisorganisator. Zoals bekend 
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staat de reisorganisator conform de reiscontractwet 

in voor de goede uitvoering van het contract, wat 

beschouwd wordt als de nakoming van een resultaats-

verbintenis. 

Correcties op deze aansprakelijkheid worden 

voorzien, waarbij de eigen fout, overmacht of fout van 

een derde de aansprakelijkheid van de reisorganisator 

kan uitsluiten, maar enkel indien de reisorganisator 

erin slaagt het bewijs te leveren van één van deze 

bevrijdingsgronden. Net dat is dikwijls een moeilijke 

oefening, die leidt tot diverse uiteenlopende uitspaken, 

waarbij specifieke feitelijke omstandigheden doorslag-

gevend kunnen zijn. De wet is duidelijk, maar “de lokale 

situatie”, de omstandigheden soms helemaal niet. 

De organisator is aansprakelijk door de eenvoudige 

vaststelling dat er zich schade heeft voorgedaan 

tijdens de reis of een onderdeel daarvan. Vanuit die 

vervelende premisse, zal hij moeten trachten bijv. een 

eigen onvoorzichtigheid van de reiziger bewijzen, die 

aan de basis ligt van het schadegeval.  

Heeft bijv. naar aanleiding van een begeleide boot-

tocht een reiziger recht op vergoeding, wanneer zijn 

dure camera schade oploopt? Jazeker, als de feitelijke 

elementen aantonen dat de bestuurder van de boot 

bruuske stuurbewegingen uitvoerde. Neen, wanneer 

de reisleider de reiziger erop attent zou gemaakt 

hebben dat het onvoorzichtig is duur materiaal aan 

boord mee te nemen wanneer de boottocht een 

avontuurlijk karakter heeft.  

Mr. Jan Van Bellinghen

Reisformaliteiten  
en verzekeringen
Een nieuw samengesteld gezin heeft tickets aange-

kocht LON-JNB.

Bij de check in werden zij geweigerd, gezien zij 

niet in het bezit waren van de officiële geboorte- 

akte van de kinderen, en van een reistoelating in het 

Engels. De reiziger eist: de kosten van de privé-jet, 

die de klanten op eigen initiatief in Zuid-Afrika 

geboekt hebben; de hotelkosten ter plaatse, ook 

door de klant zelf geregeld; morele schadevergoe-

ding.

Conclusie: De reiscontractenwet bepaalt dat de 

reisbemiddelaar de informatie in verband met de 

reisformaliteiten schriftelijk aan de reiziger moet 

meedelen. De verzekeraar zal nagaan of dit al dan 

niet is gebeurd en op welke wijze. De verzekeraar 

komt niet tussen in buiten-contractuele schade 

d.w.z. de schade die de reiziger heeft opgelopen 

buiten hetgeen hij effectief bij het reisbureau heeft 

besteld. U
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Over mooie  
maar domme  
airhostessen
Een collega vliegt met 

vrouw en kroost in 

businessclass met LAN 

Chili naar Peru om er 

de reis van zijn leven 

te maken. Mevrouw is 

een ischias patiënt en 

heeft chronisch pijn aan 

haar been die kan verlicht 

worden door er ijs op te 

leggen. Tijdens de vlucht 

vraagt zij aan de hostes om een 

beetje ijs en de uitermate mooie en 

vriendelijke dame brengt onmiddelllijk een 

in plastiek gewikkeld tubetje ijs. Na enkele seconden 

stelt mevrouw vast dat het wel erg koud wordt en nog 

later treden brandwonden op, die later tot in de derde 

graad blijken te zijn. Een dokter aan boord kijkt beden-

kelijk en een andere dokter die in het hotel wordt 

geraadpleggd, adviseert onmiddelijke hospitalisatie. 

Gevolg: reis naar de knoppen, uitgebreide nazorg tot 

en met plastische chigurgie.

Wat is er gebeurd: de airhostess heeft geen gewoon 

ijs gegeven, maar dry ice (carbon dioxine) waar de 

catering mee wordt gekoeld met een temperatuur van 

minus 78°.

Er wordt klacht ingediend bij de contracting airline 

(Iberia), maar na bijna negen maand is er nog geen 

enkel positief antwoord.

Juridische benadering: mevrouw heeft lichamelijk 

letsel opgelopen door een duidelijke (weliswaar niet 

opzettelijke) maar wel te vermijden fout van een 

personeelslid van LAN Chili. LAN  is hier de feitelijke 

vervoerder. De contractuele vervoerder (Iberia) is 

echter solidair aansprakelijk voor de fouten van de 

feitelijke vervoerder.

Naast de werkelijke schade, die gedekt werd door de 

eigen verzekering, is er nog morele schade. Er is ook 

nog gevolgschade die in normale omstandigheden 

niet door de luchtvaartmaatschappij wordt gedekt, 

maar die in dit specifiek geval wel kan worden 

gevorderd.

Het meest frustrerende in dit dossier is de noncha-

lance die Iberia hier aan de dag legt bij de behande-

ling van het dossier. Het doet niet terzake of dit nu aan 

Brussel of Madrid moet worden aangevreven.
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Ô CANADA!
Vlieg naar Toronto en verder naar  
alle uithoeken van Canada. 

brusselsairlines.com
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