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Het beste heeft u zelf in huis: dat is het motto van Acerta. Wij helpen u om het menselijk kapitaal van uw 

onderneming optimaal te benutten. Opstarten van een activiteit, loonadministratie, werving en selectie, 

rechten en plichten van zelfstandige ondernemers, talentbeheer, sociale verkiezingen … vakgebieden waar-

in onze specialisten uitblinken. Kennis die zij maar al te graag met u delen. Op maat, op een begrijpelijke, 

praktische en pragmatische manier.

Bezoek acerta.be en ontdek de hr-partner die u nodig heeft. 

Focus op uw kernactiviteit!
Acerta zorgt voor uw personeelsbeheer

Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.
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Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

Ondanks het feit dat de relatie touroperator/

reisorganisator – reisbemiddelaar in België 

al van het begin van de jaren vijftig van de 

vorige eeuw bestaat, is dit noch door de federale 

(afgeschafte) reisbureauwet, noch door Vlaamse 

(afgeschafte), Waalse en Brusselse decreten/

ordonnantie houdende het statuut van de reis-

bureaus, noch door de federale reiscontractenwet 

ooit geregeld.

In het kader van de redactie van het Vlaamse 

reisbureaudecreet heb ik dit in 2007 geprobeerd 

te realiseren maar de andere beroepsverenigingen, 

vooral ABTO in de persoon van Roland Van Hulle 

(Jetair) lagen dwars.

Het was toen al duidelijk dat de grote spelers dit 

zelf in handen wilden houden in het kader van hun 

zogenaamde samenwerkingsvoorwaarden, die in 

feite toetredingsvoorwaarden zijn. 

De nieuwe Jetair toetredingsvoorwaarden Winter 

2016/2017 en de rabiate toepassing ervan vooral 

wat betreft de minimumomzet zette een aantal 

collega’s, met de steun van de VVR, er toe aan om 

deze regels voor de rechtbank te betwisten.

Na een aanvankelijk succes in kortgeding waarbij 

Jetair werd verplicht de boekingcodes opnieuw te 

openen, kwam de koude douche door de uitspraak in 

beroep op het kortgeding en de uitspraak ten gronde.

Boodschap

@ VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be

van de voorzitter

E
D

IT
O

Wat betreft dit laatste heeft de voorzitter van de 

rechtbank van koophandel, afdeling Brugge, 

een uiterst kort gemotiveerd vonnis uitgesproken. 

De voorzitter zegt vooreerst dat de verhoudingen 

tussen partijen contractueel zijn. In feite betekent 

dit dat de (sterkste) partij die voorwaarden eenzijdig 

kan/mag bepalen. 

Hij verwijst tevens naar de samenwerkings-

modaliteiten, die vermeld staan op de facturen 

die teruggaan tot 2014 en waarin het vereiste van 

een minimum omzet per jaar en de mogelijkheid om 

aan de samenwerking een einde te stellen worden 

vermeld.

De voorzitter zegt ook dat JETAIR een verkoopsstra-

tegie mag uitstippelen, op voorwaarde dat zij geen 

misbruik maakt van hun economische machtspositie. 

Ondanks het feit dat, volgens de betrokken reisbu-

reaus, de VVR en onze raadsman de economische 

machtsposite van Jetair voldoende werd bewezen, 

was de voorzitter een andere mening toegedaan. 

Dat is natuurlijk een appreciatie in feite, maar een 

rechter heeft nu eenmaal de mogelijkheid om, naar 

eigen inzicht, verkeerde conclusies te trekken, zelfs 

fouten te maken.

Vanzelfsprekend overwegen de betrokken reis-

bureaus een beroepsprocedure waarbij er een 

(kleine) kans bestaat dat de rechters in beroep 

anders zullen oordelen, op basis van dezelfde 

feiten. Nieuwe feiten, voor zover voorhanden, die 

de machtspositie van Jetair bewijzen, verhogen 

de kans op succes in beroep.

Maar rechters zijn ook maar mensen en kinderen 

van hun tijd en van hun omgeving. En die tijd/

omgeving is Europees en  economisch liberaal 

(wordt vervolgd).

 

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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In het jaar dat Bart Brackx wist waar Abraham de 

mosterd haalt zette hij prompt een punt achter 

zijn professionele activiteiten bij Jetair en de 

TUI-groep, waar hij uiteindelijk verantwoordelijk 

was voor Europa-West. 

Mijn vader Gerard heeft heel zijn leven hard 

gewerkt zonder lang kwalitatief van zijn oude dag 

te kunnen genieten en mijn zus Annemie overleed 

op haar 51ste, benadrukt Bart. Ik heb 25 jaar lang 

het beste van mezelf gegeven en ik vond in 2012 

dat het welletjes was, zeker ook omdat ik het 

bedrijf in prima handen kon achterlaten.

De moderne mens heeft een kort geheugen, zeker in de wervelende reissector. Dit is het eerste van 

een reeks interviews die figuren die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld in onze sector, 

even terugbrengt.

Is het mogelijjk dat een man zoals Bart Brackx, 
die jarenlang - ook letterlijk - van hot naar her 
gevlogen is, vandaag niet zou verteerd worden 
door heimwee naar vroeger?
Dat is een vraag die me regelmatig gesteld wordt, 

maar ik kan daar volmondig neen op antwoorden. 

Ik ben weliswaar gestopt bij Jetair, maar we hebben 

in hetzelfde gebouw onze JetCenter kantoren, ik 

ontmoet vrij regelmatig ex-collega’s en mensen uit 

de sector en als er iets te vieren is ben ik er nog 

graag bij. Het dagdagelijks invullen van mijn job is 

er niet meer bij, maar ik ben ook niet gestopt met 

werken. Ik heb een aantal eigen vennootschappen 

en blijf actief inzake consulting/coaching, investe-

ringen en immobiliënprojecten. Daarnaast blijf ik 

ook de Belroy en het JetCenter aansturen. En als 

er iets is wat ik mis zijn het de mensen niet de job, 

maar ik heb nog niet één seconde spijt gehad dat ik 

gestopt ben.

Eén van argumenten rond je professioneel 
afscheid was het feit dat je die rat race meer 
dan beu was. 
In die 25 jaar offer je veel op. Als ik vroeger voor 

acht uur ’s avonds mijn kantoor verliet had ik daar 

een schuldgevoel bij. Ik heb tijdens mijn loopbaan 

nooit langer dan tien opeenvolgende dagen 

vakantie genomen. Ik hoor wel eens meer: dat is 

allemaal wel juist, maar je hebt ondertussen de 

wereld gezien. Wel, ik zeg u met de hand op het 

hart, ik heb de wereld bijlange nog niet gezien.  

Toen mijn zuster overleed en de levenskwaliteit  

van de laatste jaren van mijn pa allesbehalve 

denderend was, is de vraag naar ‘me time’ bij  

mij beginnen opborrelen. 

Maar is dag en nacht onthaasten niet  
moeilijker dan dag en nacht werken?
Ik moet me niet onthaasten. Ik beschouw mijn leven 

vandaag een beetje zoals Club Med: alles mag,  

niets hoeft. Ik kan perfect als eenmansbedrijf  

Bart Brackx | ex-topman Jetair

“ Ik mis de job niet,  
wel de mensen”

“Er wordt gekeken naar 
wat je doet, niet naar wat 
je verhindert.” 
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“ Ik mis de job niet,  
wel de mensen”
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functioneren waarbij ik de zaken plan zoals ik het 

zelf wil en wens. Ik heb eindelijk weer grip op mijn 

agenda. Het leven is met ander woorden rustiger 

geworden en de gezonde mix tussen vrij zijn en 

actief zijn staat mij zeer aan.

Bij je afscheid werd ook gesteld dat je nog wat 
consultingwerk voor de TUI-groep zou doen.
Dat was weliswaar oorspronkelijk de bedoeling, 

maar dat heeft niet  lang geduurd. In mijn vroegere 

functies had ik een contract van onbepaalde duur 

terwijl consulting een contractuele periode van twee 

jaar was. Al vlug en niet onverwacht werd duidelijk 

dat de groep op een paar zaken een andere visie 

had en hier en daar een andere koers vaarde dan 

ikzelf zou doen. Vergeet niet dat ik 14 jaar in een 

familiebedrijf heb gewerkt en 100 % kon bepalen 

wat wij deden. Ook de 11 jaar dat ik voor TUI aan 

de slag ben geweest, was op een manier alsof het 

nog altijd ons familiebedrijf was. Toen de groep 

destijds een aantal zaken voorstelde die mij voor 

België niet echt opportuun leken, dan probeerden 

we toch steeds onze eigen koers te varen.

Heb je een verklaring waarom Oostende de 
bakermat is van een aantal grote toeristische 
bedrijven. Vanwaar die vruchtbare bodem?
De Belgische kust in het algemeen en Oostende in 

het bijzonder is synoniem voor toerisme. Het startte, 

zoals ruimschoots bekend, met autocaristen zoals 

Vanmoerkerke en mijn pa, die Britse toeristen die 

in Oostende met de ferry toekwamen, en van daar 

naar de oorlogskerkhoven, Amsterdam, Parijs enz.  

brachten. Daar werd de basis gelegd van wat later 

een mooi succesverhaal voor Oostendse touropera-

tors zou worden.

Een eigen vliegtuig en piloot worden, was dat 
een jongensdroom die in vervulling is gegaan?
Dat was absoluut géén jongensdroom. Het is wel 

zo dat ik van kindsbeen af veel in vliegtuigen heb 

gezeten. Samen met mijn ouders naar Benidorm 

en zo. Ik vond vliegen niets speciaals en ik keek 

er eigenlijk ook niet echt naar uit. In 2001 maakte 

ik met een vriend een vluchtje met een Boeing 

Stierman PT17 uit 1943 en ik was helemaal 

verkocht. Ik startte in september 2002 met mijn 

opleiding voor een vergunning als privé piloot.  

Eén jaar later had ik die en de dag erop bestelde  

ik mijn eigen vliegtuig. Vandaag vlieg ik met een  

Cirrus SR22 turbo. Mijn teller staat tot dusver op 

1.570 vluchturen en een 1.600 landingen. In mijn 

functie als MD voor Europa-West bij TUI vloog ik 

gemiddeld 175 uur per jaar, wat neerkomt op drie 

en een half uur per week.

Is er soms een andere jeugddroom die  
uitgekomen is?
Van in de humaniora speelde ik met het idee om 

een eigen klein bedrijfje te kunnen oprichten en 

uitbouwen. Ik ben opgegroeid boven een garage 

en benzine en olie stonden toen dichter bij mij dan 

sangria en paella. Ik was in die tijd dus meer geïn-

teresseerd in auto’s dan in toerisme. Auto’s dat was 

toen al een sexy verhaal, maar garagist zou ik niet 

worden. Als tiener werkte ik gedurende de school-

vakanties bij een boer in Zuienkerke. Daar kreeg 

mijn liefde voor dieren gestalte, maar een toekomst 

voor mezelf als landbouwer was al evenmin een 

optie. Uiteindelijk werd de logica gevolgd, is het het 

Jetair van mijn pa geworden en is mijn professioneel 

traject wel twintig maal belangrijker geworden dan 

ik ooit had durven dromen: van KMO tot in de Group 

Management Board van een internationaal beurs-

genoteerd bedrijf.

Je ligt tevens aan de basis van de oprichting 
van Jetairfly.
Ik herinner me nog zeer goed de dag dat ik bij de 

toenmalige TUI-chef Ralf Corsten met mijn vraag 

aanklopte. Wij kregen groen licht en toen hebben 

we Elie Bruyninckx daarvoor aangetrokken. Het is 

uiteindelijk geen makkelijk parcours geworden.  

De eerste vlucht van Jetairfly gebeurde op  

20 maart 2004. Het feit dat Sabena gesneuveld 

was en Sobelair in moeilijke papieren zat, heeft 

ervoor gezorgd dat we onmiddellijk in een stroom-

versnelling terecht zijn gekomen. Wij hadden op 

2 toestellen in het eerste jaar gemikt, maar het 

werden er 5. De explosieve groei is daarna nooit 

meer gestopt. Vandaag mag Jetairfly prat gaan op 

24 toestellen. 

Hoe blij ben je dat je zoon Thomas ook piloot is 
geworden?
Hij heeft samen met ons en zijn grootouders veel 

gevlogen, maar ik weet nog dat ik hem toen ooit 

heb gevraagd of hij hetzelfde als papa wilde doen, 

zijn antwoord was: zieje zot?’ Want al van zijn zesde 

levensjaar zei hij dat hij piloot ging worden. Hij is nu 

26 en sinds zijn negentiende lijnpiloot bij Jetairfly, 

maar hij heeft het niet zomaar gekregen, hij heeft 

zichzelf dubbel moeten bewijzen. Naast  beroeps-

piloot op B737-NG, E-190 en B787-Dreamliner is 
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hij vandaag ook instructeur bij Ostend Air College 

(beroepspiloten) en bij de Noordzee Vliegclub 

(privaat piloten).

Wat had en heeft Jetair dat Thomas Cook niet 
heeft of had?
De ploeg, de mensen. De grote kracht van Jetair is 

dat het al de tijd heeft gefunctioneerd als familie-

bedrijf, waarbij de medewerkers van een enorme 

betrokkenheid getuigen. Jetair is altijd primordiaal 

gericht geweest op de noden en de eisen van 

de Belgische markt, terwijl er bij Thomas Cook 

eerst een ommetje moest gemaakt worden via 

de internationale achterban. Bij Jetair konden we 

sneller schakelen daar waar nodig en veel vlugger 

beslissen.

De verhouding tussen de familie Brackx en  
de VVR is niet altijd optimaal geweest, niet?
Dat klopt, maar de belangen en de doelstellingen 

waren ook lang niet altijd gelijklopend en konden 

dat ook niet zijn. Aan beide zijden stonden absoluut 

gepassioneerde mensen en dat gaf af en toe 

vonken, maar dit staat overigens volkomen los 

van de personen an sich. Iedere partij deed wat 

noodzakelijk was voor zijn organisatie.

De merknaam Jetair wordt in november TUI. 
Wat is je rationeel en sentimenteel gevoel 
daarbij?
Vandaag ben ik daar niet echt emotioneel over, 

maar misschien komt het nog. Rationeel is het een 

logische en begrijpelijke stap, zeker in een globali-

serende wereld, al voeg ik er erg graag aan toe dat 

AB-InBev, de grootste brouwer ter wereld, wel met IN
 D
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Wie is Bart Brackx?
Oostendenaar Bart Brackx (54) studeerde aan 

het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende, de 

Abdijschool Zevenkerken en het Sint-Andreasin-

stituut te Gent, UFSIA Antwerpen en tevens aan 

de European University Antwerpen waar hij een 

bachelor en een master in Business Administra-

tion behaalde. Bart werkte een kwarteeuw voor 

Jetair/TUI, werd piloot, startte Jetairfly op, houdt 

zich vandaag bezig met een aantal familiale 

vennootschappen waarin hij actief is en houdt 

de balans in evenwicht met golf en reizen.

Jabbeke of Malaga?
Wij wonen in beide, maar ik ben in de eerste 

plaats een Oostendenaar die 4 maand per jaar 

in Malaga verblijft, maar dat komt ook omdat ik 

als kind voor 30 procent in Spanje opgegroeid 

ben en mij dus een stukje Spanjaard voel. In de 

niet zo heel verre toekomst gaan we Jabbeke 

wellicht opnieuw voor Oostende ruilen.

Jetair of TUI?
Ik zal altijd bij het wel en wee van het bedrijf 

betrokken blijven onder welke naam dan ook, 

want het bedrijf zijn de mensen die ik er ken en 

niet de naam.

Mooiste reis ooit?
Als positivist hebben alle landen mooie zaken te 

bieden, maar als ik toch een keuze moet maken 

dan maar Canada, Zuid-Afrika, Italië en recent 

nog Noord-Spanje.

Bestemmingen nog te doen?
Australië, Nieuw-Zeeland, Namibië en als 

natuur- en dierenliefhebbers, Galapagos.
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sterke locale merken blijft werken. De beslissing bij 

TUI is genomen en normaliter is er geen weg terug.

Wie zijn de belangrijkste personen die je in je 
loopbaan in de reisindustrie hebt ontmoet?
Op de eerste plaats uiteraard mijn vader Gerard, puur 

sang ondernemer die zowel wat Jetair, Benidorm als 

de Belroy betreft een meester was in het verlenen 

van vrijheid en verantwoordelijkheid aan Annemie, 

mijzelf en de gemotiveerde medewerkers.

Daarnaast Will Waggott, destijds financieel 

directeur naast Peter Rotwell en later CFO van TUI 

Travel plc. Dat is zonder twijfel de knapste ‘Turistiker’ 

die ik ooit heb ontmoet. Ongelofelijk slim en een 

financieel brein. Maar ook met bijzonder goede 

bestemmings- en productkennis. Een man die 

bovendien openstond voor dialoog.

Er zijn er nog veel, maar daarom misschien een 

veel minder gekende en vergeten persoon waaraan 

ik denk is Guido Sohie, een vroegere baas van 

Sobelair, die het bedrijf behoorlijk dynamiseerde en 

op vraag van Jetair de 767 en dus longhaul naar 

België bracht.

Denk je niet dat het tijd wordt voor één 
beroepsvereniging/ belangenvereniging in 
België, waardoor wellicht sterker kan uitgepakt 
worden naar de Belgische en Europese  
overheden?
Mocht dit kunnen zeer zeker, maar één overkoe-

pelend orgaan waar reisagenten en touroperators 

zich vinden is verder af dan ooit. De ontwikkelingen 

van de markt zijn niet van dien aard om hun wegen 

dichter naar elkaar te doen groeien. Grote tour-

operators worden vooruit gestuwd door de inter-

nationale ontwikkelingen van de markt en kunnen 

het niet laten gebeuren dat ze buitenspel worden 

gezet. Als touroperator heeft Jetair wel altijd gepro-

beerd om de belangen van de reisagent maximaal 

in overweging te nemen. Belangrijk hierbij is dat er 

vrijwel altijd gekeken wordt naar wat je als to doet, 

maar veel minder naar wat je verhindert! De evolutie 

is nu eenmaal de evolutie, wat niet wil zeggen dat 

die altijd slim en goed is voor iedereen.

Tijd voor hobby’s?
Ik heb eindelijk wat meer tijd om te golfen 

– meestal samen met mijn echtgenote – en 

verder vliegen natuurlijk en ook squash.

Wat doe je met die 100 miljoen euro van de 
lotto die je wint?
Mijn geluk laat ik niet afhangen van kansspelen.

Mocht je een dier zijn?
Ik hou enorm van dieren en eigenlijk zijn we 

allemaal sterk geëvolueerde dieren. Al kom je 

in het leven ook wel eens een beest tegen…

Schreef Axel Munthe (1857-1949) niet ‘The 

wild, cruel beast is not behind the bars of the 

cage. He is in front of it.’

Je meest onhebbelijke karaktertrek?
Echtgenote Janique wordt er bijgeroepen en 

na overleg wordt het: ongeduldig, soms te 

gedreven, alles moet vooral vooruitgaan.

Je dierbaarste bezit?
Niet moeilijk: mijn gezin. Ik ben altijd een 

familiemens geweest.

Op wie of wat ben je bijzonder fier?
Op het feit dat we als familie een fantastisch 

bedrijf uit de grond hebben gestampt, dat 

startte met mijn pa en voorlopig stopt met mijn 

zoon.

Wat maakt je ongelukkig?
Ongelukkige mensen in mijn omgeving.

Wat is er niet gelukt dat je zo graag wilde?
Ik zou niet weten wat. Ik prijs me gelukkig. Veel 

mensen moeten leren gelukkig te zijn met wat 

zij hebben en bereiken en niet ongelukkig met 

wat zij niet hebben, maar ja veel mensen missen 

de gave van tevredenheid en willen steeds 

verder, meer, hoger…wat niet wilt zeggen dat je 

geen ambitie hebt in je leven.

Je favoriete boek?
Heb ik niet. Ik lees een breed spectrum en dat 

kan zowel ‘In de naam van de roos‘ van Umberto 

Eco zijn als ‘Zeik’ van Herman Brusselmans.

Waarvan lig je ‘s nachts wakker?
Ik lig niet wakker en ik heb in ieder geval nooit 

wakker gelegen van de zaak. Als ik af en toe  

wat moeilijk sliep was het omdat ik te vroeg  

naar bed ging.

“De kracht van Jetair is dat 
het al de tijd is blijven 
functioneren als een 
familiebedrijf.”   
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Hoe zie je de toekomst van de reisindustrie?
Als je iets kan brengen dat onderscheidend is en 

de mensen nodig hebben zul je altijd succesvol 

zijn, met ander woorden wie goed is in zijn job zal 

altijd werk hebben, maar wat je aanbiedt moet wel 

beantwoorden aan een behoefte en die behoeftes 

veranderen wel in de tijd. De reisagenten die 

toegevoegde waarde leveren zullen altijd een plek 

hebben in het toeristische landschap.

Je bent ook betrokken bij Toerisme Oostende 
en Ostend Airport?
Als rasechte Oostendenaar zeer zeker. Jetairfly 

vliegt ondertussen 20 jaar vanuit Oostende, terwijl 

veel concullega’s daar nooit hebben in geloofd. 

Ondertussen beschikt Jetair over een aantrekkelijk 

vluchtaanbod uit Oostende en er is duidelijk nog 

groeipotentieel. Maar ook vandaag blijf ik als 

gebruiker van de luchthaven en als lid van de 

NoordZee VliegClub regelmatig contacten hebben 

met de directie van de luchthaven. Bij Toerisme 

Oostende zit ik in het technisch- en het advies-

comité en probeer op die manier een steentje bij 

te dragen tot de toeristische ontwikkeling van de 

badstad.

Kan je volgende personen in drie woorden 
omschrijven?
Rudolf Vanmoerkerke: empatisch, imposant, sluw.

Wim Desmet: smart, tandem, controle

Elie Bruyninckx: intelligent, passioneel, gastronoom.

Antoon Van Eeckhout: gedreven, kennis, Machiavelli.

Robrecht Willaert: geheugen, savoir-vivre, overal 

thuis.

(Yves Slabbinck)
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Het best bewaarde  
geheim van de balkan

E euwenlang was Albanië de uithoek van het 

Ottomaanse rijk en na de onafhankelijkheid 

in 1912 kwam het vanaf 1946 vanwege 

het strenge communistisch beleid in een ‘splendid 

isolation’ terecht. Sinds 1991 is Albanië een 

parlementaire democratie en nadat het land decen-

nialang grotendeels gesloten was voor buitenlandse 

bezoekers, staat het toerisme er vandaag nog 

duidelijk in de kinderschoenen, maar het potentieel 

is indrukwekkend. 

Langzaam trekt het westerlingen aan, die zich 

verbazen over de vele troeven van het land, zoals 

een unieke cultuur, de ongerepte berggebieden 

en bruisende steden zoals Tirana – vandaag een 

moderne en aantrekkelijke hoofdstad - overigens 

prima geschikt als citytrip. 

Enorme sprong voorwaarts

“Het Albanië van vandaag is een nieuw Albanië,” 

benadrukt Rufin Duwel, eigenaar van Rufin’s 

Ervaren reizigers die dol zijn op nieuwe en 

meestal ook verre bestemmingen denken er 

wellicht niet altijd aan dat er ook binnen Europa 

nog onontgonnen toeristische pareltjes op hen 

liggen te wachten. Neem nu Albanië, een land 

ongeveer zo groot als België en volgens kenners 

het best bewaarde geheim van de Balkan.

Albanië
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Reisbureau (Knokke-Heist) en onmiskenbaar dé 

specialist op deze bestemming. “In amper twee 

decennia maakte deze, een beetje obscure Griekse 

noorderbuur, een enorme sprong voorwaarts. Het is 

nu een democratische rechtsstaat met drie miljoen 

inwoners die bezoekers gastvrij ontvangen. 

Albanië kijkt terug op een rijke, maar woelige 

geschiedenis. In de 4de eeuw v. C. werd het gebied 

bevolkt door de Illyriërs. Maar zijn strategische 

ligging lokte tal van bezetters: Grieken, Romeinen, 

Byzantijnen en Ottomanen wisselden er de heer-

schappij af. 

Skanderbeg (1405-1468), de legendarische  

‘Draak der Albanezen’, bevrijdde Albanië even van 

zijn overheersers. Maar kort daarna lijfde Turkije  

het opnieuw in. Pas in 1912 werd het onafhankelijk, 

eerst als republiek, daarna als monarchie onder 

prins Wilhelm zu Wied (1876-1945), vervolgens 

opnieuw republiek en vanaf 1928 koninkrijk onder 

Zog I (1895-1961). In 1939 werd het een kolonie 

van het fascistische Italië. Na de Tweede Wereld-

oorlog installeerde Enver Hoxha (1908-1985) er 

een strenge, communistische dictatuur. Die maakte 

van Albanië het meest geïsoleerde land van Europa. 

In december 1990 bevrijdde het Albanese volk zich 

van dat juk. Na die intense, woelige episode leerden 

de Albanezen stapsgewijs omgaan met hun plots 

herwonnen vrijheid. Niet eenvoudig. Bovendien 

kwam Albanië in die periode vooral negatief in 

het nieuws. De Albanese maffia was bijvoorbeeld 

een dankbaar onderwerp voor schrijvers die de 

Italiaanse maffia moe waren. Maar Albanië wist die 

periode achter zich te laten en ontwikkelde zich tot 

een prachtig, nieuw’ land.

Het mediterraanse kustklimaat zorgt voor warme 

droge zomers en milde natte winters. In het berg-

achtige binnenland, in het noorden van het land,  

zijn de zomers mild, maar de winters vrij streng. 
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Skanderbeg Tours

Rufin Duwel (Rufins Reisbureau, Skanderbeg 

Tours): “Wij bieden een 12-daagse rondreis 

in Albanië aan, waarbij de klant met een 

ervaren reisleider in een aangename en veilige 

omgeving zowat het hele land verkent. 

Albanië deed de jongste jaren enorme inspan-

ningen om zijn cultureel erfgoed en natuur-

pracht te beschermen. Tijdens de rondreis 

wordt een bezoek gebracht aan twee erkende 

Unesco-sites. Daarnaast telt het land nog drie 

kandidaat-sites, vijftien nationale en negen 

archeologische parken. Met een kustlijn van 

450 km, 300 dagen zon per jaar en ongeveer 

één derde van zijn oppervlakte beschermd 

natuurgebied is Albanië een ideaal land om 

een actieve of ontspannende vakantie door 

te brengen. In het noorden zijn er voldoende 

mogelijkheden voor bergwandelingen en de 

omgeving van Berat is prima geschikt voor 

rafting. Meer info op tel. 050/62.10.52,  

info@rufins.be en www.rufins.be.

Tal van interessante steden

Zoals reeds gezegd is de hoofdstad Tirana (op  

20 km van het vliegveld) uitstekend geschikt voor 

een citytrip. Afgezien van het hier en daar chaotisch 

verkeer, is het gezellig kuieren in de hoofdstad.  

Veel leuke bars, uitnodigende disco’s en interessante 

eettentjes en dito restaurants zorgen ervoor dat je van 

de ene verbazing in de andere valt. Niet te missen is 

beslist het archeologisch museum en het historisch 

museum, waar het woelig verleden van het land 

opnieuw tot leven komt en verder natuurlijk ook het 

Skanderbegplein met o.a. de Et’hem Bey-moskee. 
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“ Het Albanië van 
vandaag is een 

nieuw Albanië!”

Nog andere interessante steden zijn Gjirokastra en 

Berat (allebei op de werelderfgoedlijst van Unesco) 

en de archeologische stad Butrint.
 

Albanië praktisch

Als je niet langer dan 90 dagen in het land verblijft 

is een identiteitskaart voldoende. Een wagen huren 

en op eigen houtje rondtrekken is mogelijk, maar 

niet aangewezen. Het verkeer is er chaotisch en de 

kwaliteit van het weggennet laat op veel plaatsen 

te wensen over. Bovendien zijn verkeersregels in 

Albanië eerder suggesties dan correct opgevolgde 

regels. Daarnaast is de bewegwijzering, vooral in de 

steden, natte vingerwerk en GPS-systemen bieden 

hier slechts een gedeeltelijke dekking. Het is beter 

dat je je laat rondrijden door iemand die met het 

terrein echt vertrouwd is.

De meeste bankautomaten accepteren ofwel VISA 

of Mastercard of beiden. Maestro wordt enkel 

aanvaard bij de automaten van de Raiffeisenbank 

en Société Générale Albania. De Maestro- 

automaten van de Raiffeisenbank laten u kiezen 

tussen Lek en Euro.

Het land heeft een bedrijfszekere dekking met 

breedband internet. In de meeste hotels is dit zelfs 

gratis. Ook het 3G-netwerk biedt een meer dan 

redelijke dekking. Maar let op voor de roaming-

kosten van mobiele telefonie en mobiel internet.  

Die zijn niet mis. Neem vooraf contact met je 

provider en koop ter plaatse een pay and go kaart. 

Dit is veel goedkoper dan het gebruik van je eigen 

Belgische simkaarten. 

Veilig?

Buitenlandse bezoekers worden in Albanië 

gerespecteerd. Er is weinig criminaliteit tegenover 

toeristen. Als je in Albanië dezelfde voorzorgen 

neemt als hier bij ons, dan zit je goed. Wie ’s nachts 

in onverlichte steegjes wandelt neemt een even 

groot risico als in België. Dus ja, Albanië is niet 

gevaarlijker en misschien zelfs veiliger dan België. 

Het verkeer weliswaar buiten beschouwing gelaten.
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OOG VOOR PRIVACY
Heeft uw onderneming

Maakt u gebruik van klantenkaarten om het koop-

gedrag van uw klant nauwkeurig in het oog te 

kunnen houden?

Of stuurt u regelmatig nieuwsbrieven of reclame 

aan alle contactpersonen in uw mailbox? 

Is uw onderneming uitgerust met camera’s ter 

controle van werknemers en leveranciers? 

Zijn uw bedrijfsvoertuigen voorzien van track & trace 

systemen?

Geeft u uw klantenlijsten zonder verpinken door aan 

derde partijen die daarom vragen? 

Koopt of verkoopt u soms klantendata?

En neemt u soms wel eens een kijkje in de mailbox 

van een werknemer die besloten heeft een andere 

opportuniteit aan te nemen, om zeker te zijn dat 

deze geen bedrijfsgeheimen en bedrijfsinfo met zich 

meeneemt naar de concurrent? 

Wellicht heeft u er tot op heden niet bij stil gestaan 

of misschien bent u er als ondernemer in de praktijk 

nog maar weinig mee geconfronteerd, maar boven-

staande acties hebben een rechtstreekse impact op 

de privacy van diegenen waarvan u de persoonsge-

gevens verwerkt. 

Hoewel het verwerken van dergelijke persoonlijke 

data u veel nuttige en onmisbare inzichten biedt, zal 

de nodige voorzichtig geboden zijn om te handelen 

binnen het kader van de privacywetgeving. Zeker 

nu Europa het stof heeft geblazen van de huidige 

privacywetgeving (die ondertussen reeds van 1992 

dateert) om deze in een nieuw kleedje te steken, 

aangepast aan de “big data-mindset” waarop 

Europese ondernemingen vandaag volop surfen.  

Meer dan ooit worden persoonsgegevens opge-

vraagd, zowel via offl ine als online tools. Want data 

verzamelen genereert kennis. En kennis impliceert 

macht, om beter te kunnen anticiperen op klanten-

tevredenheid en gerichte marketing. Ook in de 

reissector.

Bijv. bij het installeren van een nieuwe app, het 

online reserveren van een hotelkamer, het opvragen 

van reisinformatie, het online aankopen van vlieg-

tuigtickets of een reiswaardebon, het schrijven van 

een review van een vakantieverblijf, het invullen 

van tevredenheidsenquêtes, het deelnemen aan 

wedstrijden, etc. 

Enkele maanden zag een nieuwe Europese privacy 

verordening het licht. Op basis hiervan zullen 

Belgische ondernemingen streng gecontroleerd 

kunnen worden door de Privacy Commissie. 

Daarbij zullen zowel de grote multinationals, de “data-

driven” start-ups, maar evenzeer de klassieke KMO, 

alsook de bakker en slager om de hoek in het vizier 

worden genomen. 

Wanneer blijkt dat een onderneming de strenge 

privacyregels niet respecteert bij het werken van 

persoonsgegevens van cliënteel, prospecten en 

werknemers, zal dit leiden tot fi kse boetes van de 

Privacy Commissie en de nodige reputatieschade. 

Want meer dan ooit biedt een respect voor de privacy 

ook een vertrouwelijkheidslabel dat van grote waarde 

is voor cliënteel en de markt waarin uw onderneming 

fungeert.

Mag ik dan geen reclame (meer) aan mijn 
klanten en prospecten verzenden? 
Jawel, maar u mag dit enkel doen als u zich kan 

baseren op een wettelijke grondslag. Uiteraard is 

expliciete toestemming van de klant hier één van. 

Indien u deze toestemming niet hebt, voorziet de wet 

nog altijd in een limitatieve opgesomde situaties die 

heel restrictief dienen geïnterpreteerd te worden. 

 

Anaïs De Boulle | Deloitte
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Bijv.: u bezit reeds een contractuele relatie met de 

klant. Een gedetailleerde toets is evenwel te allen 

tijde nodig. Zo dient u bijv., wil u de reclame elektro-

nisch versturen aan uw klant (d.i. email), toch steeds 

over een expliciete toestemming te bezitten. 

Mag ik dan geen klantenkaarten meer uitreiken? 
Jawel, maar u moet goed nadenken over het doel 

waarvoor u deze persoonsgegevens opvraagt.  

Wil u enkel uw trouwe klanten belonen met iets  

extra of wil u effectief aan direct marketing doen (in 

het laatste geval door bijv. aan klanten waarvan u uit 

hun koopgedrag kan afleiden dat ze fervente skiërs 

zijn, deze proactief een kortingsbon op te sturen bij 

het boeken van een volgende wintersportvakantie)?  

Over het door u bepaalde doel, dient u dan ook 

steeds transparant te communiceren naar uw klanten 

toe van wie u de gegevens verzamelt. Vraag boven-

dien ook nooit meer gegevens op dan nodig voor de 

door u bepaalde doelen. Bijv. vereist het registreren 

voor een klantenkaart werkelijk dat u in het bezit 

dient te zijn van de hobbies en aantal kinderen van 

uw klant? Informeer uw klanten dan ook steeds zeer 

duidelijk over de info die u van hen zal opvragen en 

verwerken, alsook hoe deze klant zich hiertegen kan 

verzetten wanneer hij dit niet langer wenst (zijnde via 

een opt-out).  

Mag ik de mailbox van mijn werknemer die 
vertrekt dan niet zonder meer nakijken? 
Ook hier is het antwoord genuanceerd. Licht namelijk 

uw werknemer hierover duidelijk in. Dit kan onder 

meer globaal via het arbeidsreglement of individueel 

met een persoonlijk gesprek.

In de nieuwe privacywetgeving wordt de nadruk 

duidelijk gelegd op een verantwoorde houding 

die ondernemingen dienen aan te nemen bij het 

verwerken van data. Deze verantwoording eist een 

duidelijk privacy strategie: 

1) Zorg hierbij eerst dat u deze gegevensstromen 

in kaart worden gebracht (data mapping). U moet 

weten hoe en waar er in uw onderneming persoons-

gegevens binnenkomen, waar ze worden bewaard, 

tussen wie ze worden uitgewisseld en hoe lang ze 

bijgehouden worden. 

2) Als u dit overzicht heeft, ga dan na waarvoor u 

deze gegevens allemaal gebruikt of wil gebruiken 

(direct marketing, e-commerce, verkopen van gege-

vens, loonadministratie, controle van werknemers).

 

3) Laat aftoetsen of u in al deze verwerkingen de 

privacywetgeving naleeft.

4) Voorzie in een concreet plan met duidelijke 

actiepunten die u toestaan u in regel te stellen.

5) Zorg dat deze vooropgestelde acties effectief 

geïmplementeerd worden: laat u bijstaan voor de 

opmaak van een duidelijke privacy verklaring en 

disclaimer (eventueel ook cookie-pop up) op uw 

website, laat uw arbeidsreglement updaten, laat uw 

contracten met leveranciers en derde partijen (zoals 

service providers) opnieuw onder de loep nemen, 

zorg voor een procedure voor gegevenslekken,  

train uw personeel, (her)bekijk uw securitybeleid en 

documenteer te allen tijde uw gegevensverwerkingen.

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek om de 

privacy eisen af te toetsen aan uw onderneming? 

Contacteer Anaïs De Boulle op adeboulle@deloitte.

com en we nodigen je graag uit voor een gesprek in 

één van onze lokale kantoren.

Anaïs De Boulle (Deloitte)
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  Big is not beautiful
Global Business Travel (voorheen American Express 

Travel) heeft op 17 mei 2016 een kapitaalsverho-

ging van 2 miljoen € doorgevoerd vermoedelijk om 

de verliezen van 2014 en 2013, respectievelijk 2 

en 1 miljoen €, te compenseren. Het zal wel een 

onderdeel zijn van een wereldwijde fi nanciële stra-

tegie waarbij men, al dan niet via Panama of andere 

leuke locaties, winsten en verliezen verplaatst. Maar 

toch laat dit 

bij ons een wrang gevoel na: de regels die gelden 

voor deze collega’s zijn van een totaal andere aard 

dan die voor het KMO reisbureau gelden.

  Garantiefonds 20 jaar

Ter gelegenheid van haar 20 jaar bestaan gaf het 

Garantiefonds een mooie brochure uit. De omschrij-

ving mooi is het enige positieve wat dit document 

verdient. De historiek van de reissector die er werd in 

opgenomen is onvolledig en op veel punten onjuist. 

Men slaagt er tevens in om nergens de VVR te 

vermelden. Het is een krachttoer om een beroeps-

vereniging totaal te negeren die al meer dan 

40 jaar een bepalende rol speelt in dit land en 

die niet alleen een promotor was van het idee van 

een garantiestelling maar ook een stichter van het 

Garantiefonds. Wij voelden ons dan ook genood-

zaakt om in een persbericht en in het EVRAM een 

aanvulling te brengen op de brochure van het 

Garantiefonds.

Voor alle duidelijkheid hernemen wij in de 

Hoogvlieger bovenstaande tekst uit het EVRAM 

en voegen er nog commentaar aan toe in het licht 

van de reactie die Mark De Vriendt, directeur van 

het Garantiefonds, meende te moeten spuien. 

Vooreerst de relevante chronologie:

1979: Een garantiestelling van de door de reiziger F
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betaalde reissommen wordt voor het eerst in 

verschillende vergaderingen van de raad van 

bestuur van de VVR aangebracht door de toen-

malige algemene secretaris, Willy-Paul Carlier, 

toen zaakvoerder van het reisbureau en busbedrijf 

De Blauwe Vogel.

Februari 1982: ABTO wijst zowel de Geschillen-

commissie als een Garantiefonds (beide voorstellen 

van de VVR) offi cieel en categoriek af.

Oktober 1986: Voor het eerst verklaart de toen-

malige unitaire beroepsvereniging, UPAV/BBR, 

de oprichting van een Garantiefonds bespreekbaar.

Oktober 1990: Tijdens het congres van de VVR te 

Brugge wordt als thema: de garantiestelling in het 

licht van het ontwerp van E.U. richtlijn pakketreizen 

gekozen.

Juli 1992: De ganse reisbureausector verklaart zich 

akkoord met het principe van een Garantiefonds. 

Een werkgroep bestaande uit Antoon van Eeckhout 

(VVR), Jean Helft (UPAV-Transamerica) en Luc Van 

Geluwe (ABTO-Sunair) bereidt het dossier voor.

17 september 1992: Gerard Brackx wordt voor-

zitter van de Gemengde werkgroep Garantiefonds 

waar alle beroeps- en belangenverenigingen uit de 

reisbureausector aan deelnemen.

13 januari 1994: De vereniging zonder winstoog-

merk Garantiefonds Reisgelden wordt opgericht 

met als stichtende leden: ABTO (touroperators), 

BTO (zakenreisbureaus), FBAA (autocaristen), UPAV 

(Franstalige reisbureaus) en VVR (Vlaamse reisbu-

reaus) en als waarnemend lid Toerisme Vlaanderen.

14 januari 1995: De Onderlinge verzekerings-

vereniging Garantiefonds wordt opgericht met als 

stichters (in alfabetische volgorde) ABTO, BTO, 

FBAA, UPAV en VVR.
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www.cosmic.travel
Wij zijn steeds en graag tot uw dienst!

T 054 54 00 00 - F 054 54 00 01
info@cosmic.travel

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

Latin America

MEXICO
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
COLOMBIË
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRANS GUYANA
BRAZILIË
PARAGUAY
ECUADOR
PERU
BOLIVIË
CHILI
ARGENTINIË
URUGUAY
FALKLAND ISLANDS
ANTARCTICA

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.

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

Cosmic
Travel

• 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 bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Nieuwe hotels buiten brochure (o.m. Parijs, Corsica, Tenerife, Italië,...)

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie
www.exclusive-destinations.be
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20 mei 1996: De vzw Garantiefonds Reisgelden 

wordt, ondanks tegenkanting van de VVR, 

ontbonden.

17 september 1996: De o.v.v. Garantiefonds 

Reisgelden wordt erkend als verzekeraar.

1 decmber 1997: De VVR komt met een alternatief 

voor het Garantiefonds: met name een groepsverze-

kering fi nancieel onvermogen (Vlaamse Solidariteit 

Reisgelden, toen in samenwerking met Gerling 

Konzern, later met “De Europese”, vanaf 1 januari 

2016 met Amlin). De VVR stapt dan ook op als 

stichtend lid van het Garantiefonds.

In een reactie via het vakblad Travel Magazine 

weerlegt Mark De Vriendt geen enkel onderdeel 

van onze aanvuldende toelichting. Hij zingt (vanzelf-

sprekend) de lofzang van (zijn) het Garantiefonds 

maar meldt niet dat zijn organisatie nog niet de helft 

van alle Belgische reisbureaus verzekert. Hij houdt 

voor dat de bijdragen binnen de sector blijven maar 

vertelt er niet bij dat de loodzware organisatie, de 

hoge bankwaarborgen en het uitgebreid perso-

neelsbestand de bijdragen, vooral voor de kleine 

reisbureaus, moeilijk betaalbaar maken.

Conclusie: De VVR was in 1992 een grote voor-

stander van één Garantiefonds, maar niet van een 

instrument om de kleine reisbureaus uit te scha-

kelen, wat toen en nog altijd, de bedoeling was/is. 

De garantiestellling is er voor de consument en in 

tweede orde voor het betrouwbaarheidsimago van 

de reisbureausector … niet voor de grote tourope-

rators en grote ego’s binnen de organisatie.

  IATA reisbureaus

De IATA heeft wat betreft de fi nanciële en administra-

tieve relaties met de reisbureaus, de wereld verdeeld 

in een aantal regio’s. Wat betreft de regio Europa, 

met zetel in Madrid, bedient men 20.882 accrec-

dited agents en 4.679 luchtvaartmaatschappijen 

en verwerkt men een totale (reisbureau) omzet van 

55,685 miljard $. In België hebben 209 bedrijven 

een IATA-licentie, maar aangezien 83 bijkantoren ook 

een licentie hebben gaat het om 303 verkooppunten.

  Ideaal reisbureau

Het Duitse vakblad FVW heeft gezocht naar 

“het beste gemiddelde reisbureau”. Het reisbureu 

Hohenfl ug kwam uit de bus. Het betreft een 

bedrijf met twee zaakvoerders (vijftigers), gesticht F
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in het begin van de jaren negetnig, met 5000 

top-adressen waaruit 3.500 min of meer regel-

matige klanten voortspruiten. De 14 medewerkers, 

waar van 8 fulltime, realiseren een omzet van 

6,7 miljoen €. Zij verkopen: 20 % vliegtickets, 

30 % dynamic packaging; 40 % pakketreizen van 

touroperators, 10 % eigen product (Afrika). 

Het marketing budget bedraagt 20.000 €. Het 

reisbureau maakt deel uit van een samenwerkings-

verband en is TUI-premium partner (geen franchisee).

  Logies reservaties

Volgens het WES wordt 12,8 % van de logies 

reservaties meer dan 6 maand voor het vertrek 

geboekt, 17,8 % tussen de 3 en 6 maand; 26,3 % 

tussen de 1 en 3 maand; 27,8 % 2 tot 4 weken en 

8,9 % de laatste week.

  Reizen met kinderen

Volgens het WES zijn volwassenen met kinderen 

op reis goed voor 4,4 miljoen reizen in België. Wat 

betreft de commerciële reizen (die men zelf betaalt) 

gaan 70,1 % naar het buitenland; en 12,3 % naar 

de Vlaamse kust. Hotels zijn goed voor 50,4 %, 

huurwoningen voor 29,5 %, campings voor 8,4 %, 

vakantieparken voor 5,1 %. Informatie in verband 

met deze reizen haalt men voor 68,4 % van het 

internet en voor 19,6 % bij reisbureaus. Men boekt 

voor 22,6 % bij de commerciële reisbureausector, 

57,9 % wordt geboekt via  het internet.

  Test-Aankoop of 
Geschilencommissie

In het juni nummer van haar tijdschrift gaat 

Test-Aankoop er prat op een schadeloosstelling van 

739 € in de wacht gesleept te hebben voor een 

van haar leden waar de betrokken reisorganisator 

(Jetair/Sunjets) oorspronkelijk slechts 150 € 

aanbood. Men kan Test-Aankoop niet verwijten dat 

zij opkomt voor haar leden maar toch kan men zich 

een aantal vragen stellen:

- Test-Aankoop stelt zich in de plaats van de 

Geschillencommissie, waarvan zij zelf stichtend lid is.

- Waarom handelt Jetair/Sunjets met Test-Aankoop 

en handelt zij het geschil niet met de klant af?

Conclusie: twee stichtende leden van de 

Geschillen commissie ondergraven (bewust of 

onbewust) de positie van deze instellling. Waarom ?

• 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 bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Nieuwe hotels buiten brochure (o.m. Parijs, Corsica, Tenerife, Italië,...)

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie
www.exclusive-destinations.be
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Gevolgschade
Een reiziger vertrekt in business class naar Miami 

voor de cruise van zijn leven op een top-cruise-schip 

in een top-suite (96m²). Bij aankomst stelt hij vast 

dat de cabine, wegens technische problemen, niet 

beschikbaar is. Een lek in de waterleiding maakt alle 

cabines op dat dek onbruikbaar. De rederij biedt hem 

een penthouse cabine aan (28m²) maar dit stemt niet 

overeen met zijn idee over een cruise beleving en hij 

vertrekt terug naar huis. 

De cruisemaatschappij betaalt zonder probleem de 

prijs van de cruise terug maar weigert de kosten te 

betalen voor de wijziging van de terugvlucht. Om het 

juridisch nog wat boeiender te maken: het reisbureau 

heeft de cruise geboekt bij een cruise-broker maar de 

reiziger heeft, met zijn credit card, rechtstreeks aan de 

cruisemaatschappij betaald. Het reisbureau zelf heeft 

daarenboven  hotels en vluchten gereserveerd.

Indien de reiziger een advocaat raadpleegt zal die hem 

ongetwijfeld vertellen dat hij bij de cruisemaatschappij 

geen enkele kans maakt. Hiervoor zijn verschillende 

redenen: dagvaarding in het buitenland, en de 

algemene voorwaarden van de cruisemaatschappij 

tegenover de tussenpersoon die gevolgschade uitsluit. 

Dan komt het reisbureau in het vizier. Die kan immers 

als reisorganisator beschouwd worden en zal het 

dossier voorleggen aan zijn verzekeraar Professionele 

Aansprakelijkheid Reisbureaus en die zal vermoedelijk 

stellen dat het hier overmacht uit hoofde van de reis-

organisator en/of schadebeperkingsplicht uit hoofde 

van de reiziger betreft.

Waarschijnlijk komt het in deze nooit tot een rechtszaak, 

want de advocaatkosten zullen hoger oplopen dan 

het gevorderde bedrag, maar misschien zouden de 

cruise-maatschappij, de cruise-broker, het reisbureau   

en de respectievelijke verzekeraars allemaal samen wel 

iets kunnen doen om dit in alle redelijkheid op te lossen.

Informatieplicht

Een reiziger boekt een ticket naar de V.S. Bij het (laat-

tijdig) (zelf) invullen van het ESTA formulier blijkt dat hij 

ooit eens naar Iran is gereisd en dat hij dus een visum 

voor de V.S. moet aanvragen. Hiervoor komt hij dan wel 

aankloppen bij de reisagent. Het visum kan echter niet 

worden afgeleverd voor het vertrek, met alle kosten van 

dien voor wijziging of herboeking.

Een reisagent met ervaring met reizen naar de V.S.  

zou moeten weten dat het voorafgaand reisgedrag van 

UIT DE PRAKTIJK
de reiziger de boeking kan beinvloeden. Hij moet dan 

ook spontaan een aantal indringende vragen stellen. 

Een reisagent of een personeelslid/ stagiair met weinig 

of geen ervaring zal dit niet doen. 

Artikel 8 van de reiscontractenwet zegt hierover het 

volgende: De reiziger moet aan de reisorganisator en/

of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken 

die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. 

Men kan zich de vraag stellen: hoe kan een reisagent 

bewijzen welke vragen hij uitdrukkelijk aan de reiziger 

heeft gesteld? De ervaring leert dat indien er zich 

problemen voordoen, de reiziger aan geheugenverlies 

lijdt. Er is dus maar één waterdichte oplossing: de 

reisagent dient een kopie van het identiteitsbewijs van 

de reizigers(s) te vragen en er zich naar te gedragen.

Minderwaardige maatschappij I

Een klant boekt een Iberia vlucht die echter wordt 

uitgevoerd door Vueling. Hij deelt dit niet mee aan de 

reiziger. Die vindt de service van Vueling ondermaats 

en niet beantwoordend aan zijn verwachtingen. Hij eist 

het volledig bedrag van de tickets terug. Na advies 

ingewonnen te hebben bij de VVR antwoordt de 

reisagent het volgende (resumé):

Iberia, Vueling en British Airways behoren tot dezelfde 

groep en de dienstverlening in economy class is 

vergelijkbaar. Zo dient men ook bij Iberia in economy 

class voor dranken bij te betalen. Daarenboven worden 

de toestellen van de verschillende maatschappijen 

frequent door elkaar gebruikt. 

Toen Vueling als onafhankelijke maatschappij werd 

opgestart  was het  inderdaad een zogenaamde lage 

kosten maatschappij maar dit imago wordt afgebouwd.

Aangezien in ons reservatiesysteem de vlucht staat 

aangemerkt als een Iberia vlucht en aangezien de 

service vergelijkbaar is hebben wij u inderdaad niet 

gemeld dat  de vlucht door Vueling zou worden 

uitgevoerd, waarvoor onze verontschuldigingen. 

Vermoedelijk zou dit echter geen invloed hebben 

gehad op uw beslissing want het waren vooral de 

passende uurregelingen die  u hebben aangezet deze 

vlucht te kiezen.

Aangezien u uiteindelijk geen schade hebt geleden 

kunnen wij niet ingaan op uw verzoek om volledige 

terugbetaling van de vluchten. Dit is trouwens ook het 

standpunt van de verzekeraar Professionele Aanspra-

kelijkheid Reisbureaus, die wij hebben geraadpleegd.

Minderwaardige maatschappij II

Een klant boekt een reis en vraagt (mondeling) uitdruk-

kelijk vluchten met Brussels Airlines. De bediende 
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boekt echter Ryanair en Vueling. Bij het afhalen van de 

documenten stelt de reiziger dit vast en annuleert de 

ganse reis. De reisagent erkent zijn fout en betaalt alles 

terug en wenst het dossier in te dienen bij de verzeke-

raar Professionele Aansprakelijkheid Reisbureaus.

Het maken van een fout door het reisbureau houdt 

niet noodzakelijk in dat de verzekeraar Professionele 

Aansprakelijkheid moet tussenkomen. De tussenkomst 

van de verzekeraar is gebonden aan een aantal 

voorwaarden: Bijv.:

1. De reiziger moet schade hebben opgelopen. 

Aangezien u de reiziger, zonder toestemming van de 

verzekeraar, hebt terugbetaald, heeft de reiziger (nu) 

geen schade (meer).

2. De fout van het reisbureau moet door de reiziger 

worden bewezen. Een erkenning van de fout  door het 

reisbureau is nooit aanvaardbaar. 

3. Uit het (papieren) dossier blijkt NIET dat de reiziger 

de luchtvaartmaatschappij als een wezenlijk punt van 

de reis heeft aanzien.

4. De reiziger is gehouden aan de schadebeper-

kingsplicht. Het annuleren van een volledige reis omdat 

de luchtvaartmaatschappij de reiziger niet bevalt is 

overdreven. Zelfs al zou de reiziger kunnen bewijzen 

dat het reisbureau een fout heeft begaan, zou om die 

reden de schadeloosstelling beperkt zijn geweest.

5. Een reisagent heeft, conform de polisvoorwaarden, 

niet het recht zijn fout zelf te erkennen en daar naar 

te handelen. De fout moet worden aanvaard door de 

verzekeraar of worden vastgesteld door de rechbankof 

de Geschillencommissie.

Overmacht

Reizigers boeken via een reisbemiddelaar een citytrip 

naar Milaan   bij Jetair van vrijdag 1 april tot zondag 3 

april. De reizigers worden pas de avond voor vertrek 

door Jetair herboekt op een vlucht via Antwerpen. SN 

had deze vluchten al eerder bekend gemaakt maar, 

naar eigen zeggen van Jetair kon men de omboe-

kingen niet aan en alles bleef aanslepen. Gevolg: 

de reiziger heeft dus geen keuze meer en moet 

vertrekken of is zijn geld kwijt.

Toen de check in startte bleek de vlucht hopeloos 

overboekt (de helft van passagiers kon niet mee).

De reizigers contacteren de reisbemiddelaar én Jetair 

en leggen een attest van SN voor als bewijs van 

overboeking. Zij vragen volledige terugbetaling van de 

reis. Jetair wijst op basis van overmacht alle verant-

woordelijkheid af en verwijst naar SN.

VVR analyse: de overmachtsregel heeft zijn beper-

kingen. Eens het alternatief vervoer aangeboden geldt 

de overmacht niet meer. Er is dus iets misgegaan met U
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het alternatief vervoer en de reisorganisator (Jetair) 

is verantwoordelijk, ook voor zijn leveranciers. 

Jetair is dus gehouden volledig terug 

te betalen en daarenboven 

kan de reiziger zich tot de 

luchtvaartmaatschappij 

wenden voor de forfaitaire 

vergoeding, voorzien door 

de Europese Verordening 

betreffende instapwei-

gering. 

Uurregeling

Het valt te verwachten, en ten 

dele is het al zo, dat de program-

matie van de (grote) touroperators 

voor het zomerseizoen niet echt klopt. Er 

zijn dus talrijke wijzigingen van uren en vluchtschema’s 

te voorzien. Dikwijls hebben reizigers problemen met 

deze wijzigingen 

Het is af te raden uurregelingen op te nemen in 

brochures en bestelbonnen en als men het toch doet 

moet er worden vermeld dat zij louter informatief en 

onderhevig zijn aan wijzigingen. 

Op bestelbonnen is deze informatie maar tegenstel-

baar aan de reiziger wanneer de bestelbon is getekend 

en voorzien is van volgende tekst:

Ondergetekende, inschrijver, verklaart de brochure of 

het programma van de reisorganisator, met inbegrip 

van de berekeningswijze van de bestelde reis of verblijf, 

en de polisvoorwaarden van de op zijn bestelling 

toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en 

er kennis van genomen te hebben en alle voorwaarden 

op deze bestelbon alsook de algemene en bijzondere 

verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator en de 

reisbemiddelaar, afgedrukt op deze bestelbon en/of in 

de toepasselijke brochures, programma’s en opge-

nomen in de toepasselijke website, te aanvaarden. 

Verzekeringen

Ook met de, al dan niet inbegrepen, verzekeringen 

stelt zich een gelijksoortig probleem als vermeld in het 

artikel “uurregelingen”. Indien de reiziger de bestelbon, 

voorzien van de in dit artikel opgenomen tekst niet 

heeft getekend en de verzekeraar betaalt, om een 

of ander reden, niet uit, dan kan de reiziger stellen 

dat hij niet voldoende werd ingelicht over de polis. 

Belangrijk detail: de meeste verzekeraars “Professio-

nele Aansprakelijkheid Reisbureaus” dekken niet de 

schade die voortspruit uit fouten inzake de verkoop 

van verzekeringen.
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Deel I tot XXXVII 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, 220 tot 231/232 en 234. 

1997, 10 december, Seagull/Jetair
De (belangrijke) niche touroperator Seagull van de 

ondervoorzitter van de VVR, Luc Deketelaere, wordt 

overgenomen door TUI/Jetair. Dit maakt meteen een 

einde aan zijn  betrokkenheid bij de VVR.

1997, 16 december, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: 

cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt VVR 

lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5753) *Aksent bvba, Antwerpen (2002: *Thika 
Travel) werd op 24 februari 1997 gesticht door  

Paul Joosen en Vera Van Steenvoort (°1961, ex Jeto, 

ex Travel Worldwide, ex  Diamond Travel). Aangezien 

Toerisme Vlaanderen problemen maakte met de 

beroepservaring van Vera werd in december 1997 

Marleen Wauters (°1953, ex Diamond Travel) aange-

trokken voor het (fictief) dagelijks bestuur, maar in 

september 1998 werd Vera dan toch aanvaard. In juli 

2002 werd de vennootschap overgenomen door de 

Nederlander Joost Tania (°Haarlem 1957) met zijn 

vennootschap Thika Beheer, die de naam wijzigde in 

Thika Travel. Sedertdien opereert dit reisbureau erg 

professioneel en vrijwel probleemloos.

(1183) ATB Reizen De Natuurvrienden c.v., 

Antwerpen, gesticht in december 1997, was de 

opvolger van een gelijknamige socialistische v.z.w.  

die op het einde van de jaren zestig al een vergunning 

had verkregen. De centrale figuur was Daniel Nevejans 

(°1967) die al in 1992 actief was in de vzw. Ondanks 

steun van verschillende politici ging de c.v. op  

De Droomverkopers

 

Deel XXXVIII

Alain Varenne is geboren in Gent op 29 
december 1954 als enige zoon van Gaston 
(°1924, neuro-psychiater) en Huguette Baetslé 
(1929-2014, gewezen Sabena airhostes). 
Lager en middelbaar onderwijs doet hij in het 
elitair en Franstalig Institut de Gand, waarna 
hij naar de Gentse universiteit trekt om er zijn 
licentie in de rechten te halen. 

Na zijn legerdienst als reserve-officier- 
inverviewer in het Klein Kasteeltje wordt  
hij advocaat aan de balie van Gent en Ouden-
aarde (1977-1981). Maar de wetboeken zijn 
hem te saai en in 1982 neemt hij een vastgoed-
kantoor (Immo Service) annex een reisbureau 
als  franchise kantoor van Royal Tours/Jetair in 
Ledeberg-Gent, over. In 1988 wordt hij stich-
ter-bestuurder van Flash Travel en bouwt de 
groep uit tot één van de grootste onafhankelijke 
reisketens van België.  

Alain was 17 jaar gehuwd met Jenou  
Van Campenhoud (ex- medewerkster  
van Generalcar en Transcontintal) maar deelt 
nu lief en leed met Aube Frenay. Hij heeft twee 
adoptiekinderen,  
Caroline (°1979) en Chrystelle (°1993).

Alain is een teamspeler, moderator en 
verzoener. Het begrip en de redelijkheid 
stromen van hem af. Hij slaagt er dan ook 
in om alle functies die hij ambieert, behou-
dens enkele uitzonderingen, te verwerven. 
Ondermeer: ondervoorzitter, bestuurder en 
arbiter bij de Geschillen commissie; lid van het 
Franstalige  
technisch comité; voorzitter, ondervoorzitter 
en bestuurder van UPAV; enz. 

Alain is een merkwaardig, soms vreemd 
man. In vergaderingen zit hij voortdurend, 
vrij irritant, op zijn GSM, nu smartphone te 
tokkelen, maar mist geen woord van wat er 
gezegd wordt.  
Hij spreekt, schrijft en verstaat vele talen, 
waaronder het Gents, en is de meest perfecte 
bilingist die ik ken. 

Zijn politieke voorkeur weet hij meester lijk 
te verbergen. Hij is Waal onder de Walen, 
Brusselaar onder de Brusselaars en Gentenaar 
onder de Vlamingen, maar is toch geen Belg. 
Hij is superintelligent maar permitteert zich, 
vermoedelijk ongewild, toch een vorm van 
naïviteit. 
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13 november 2003 failliet.

(5751) *Happy Travel bvba, Gent, werd gesticht 

op 27 november 1997 door Annick Vander Beken 

(°Deinze 1966) en Rik Deswarte (°Roeselare 1950) 

die Annouchka Branellec (°1964, bachelor toerisme, 

ex BBL Travel 1986-1995, ex Wings Travel 1995-

1997) belastten met het dagelijks bestuur. Men had 

het handelsfonds van een gelijknamige vennootschap 

(verg. 5289) overgenomen. De activiteiten werden in 

september 2012 gestopt en de vennootschap werd 

in vereffening gesteld op 30 september 2014.

(5755) *Pego Travel, Scherpenheuvel was de 

eenmanszaak van  Peggy Goossens die vanaf 1995 

als zelfstandige een bijkantoor exploiteerde van  

Reizen De Zwerver. Aangezien haar overeenkomst 

met de Zwerver niet conform de wettelijke vereisten 

was opgemaakt kon zij onder eigen naam geen eigen 

reisbureau starten zodat zij verplicht werd Ingeborg 

Engels (°1961, bachelor toerisme, Maxi Holidays 

1987-1998) te belasten met het dagelijks bestuur. 

De eigen activiteiten werden stopgezet in 1999 en 

het handelsfonds verkocht aan Flash Travel.

(5757) Vakantiegenoegens vzw (2008: Pasar), 
Oudenaarde (thans Schaarbeek) werd gesticht in 

1938 als vereniging ter bevordering van het sociale 

toerisme voor de christelijke arbeidersbeweging. Wat 

betreft het georganiseerd toerisme werd deze taak van 

1968 tot 2000 verzorgd door Ultra Montes (zie mei 
1984) maar na de overname van Ultra Montes door 

de Jetair groep zag de toenmalige drijvende kracht 

van Vakantiegenoegens Michel Vandendriessche (ged. 

bestuurder tot 2009) een nieuwe opdracht voor zijn 

v.z.w. Het technisch comité voor de reisbureaus gaf 

een negatief advies, maar gezien de politieke kleur 

van de toenmalige administrateur-generaal en deze 

van Vakantiegenoegens werd de vergunning toch 

verleend. Christa Spillaerts (°1969, bachelor toerisme, 

ex Oudenaarde Travel 1995-1997) werd belast met 

het dagelijks bestuur. In 2007 werd zij opgevolgd 

door Corry Geiregat (°1971, bachelor toerisme, master 

agogie (ex Kris Kras 2003-2005).

Vakantiegenoegens/Pasar heeft zich, bewust, altijd 

buiten de reissector geplaatst, vertrekkende vanuit 

de grote machtsarrogantie die zo kenmerkend is 

aan organisaties die tot de vakbondswereld behoren. 

Zo heeft zij, mede door tussenkomst van een van 

hun bestuurders, de Vlaamse parlementair Johan 

(Bambi) Verstreken (°Oostende 1964) een nefaste rol 

gespeeld bij de afschaffi ng van het reisbureaudecreet.

(5749) Van Thuyne & Cie n.v., Waregem, werd opge-

richt in oktober 1997 door Winoc (°Kortrijk  1943) en 

Nele Van Thuyne en Jean Callu (°1945). Gezien de 

reputatie van Callu en het duidelijk werd dat hij geen 

enkele bevoegdheid had in de vennootschap werd 

de vergunning geweigerd, waarna hij werd vervangen 

door Nathalie Dewispelare (°1965, ex Sunair 1986-

1991, ex Top Travel 1991-1992, ex Jetair 1992-1994, 

ex Escape 1994-1996). Zij werd op haar beurt in 

2001 opgevolgd door Winoc Van Thuyne zelf. Deze 

mythomane fi guur was een ex-spoorwegman die 

het handelsfonds van het Reisagentschap Callu had 

overgenomen. Hij was welbespraakt en was erg over-

tuigend. Zo beweerde hij ooit over een vloot van meer 

dan 1000 bussen te beschikken en onder handelde 

hij, na het faillissement van Sabena – namens duistere 

Arabische investeerders – de overname van de 

chartermaatschappij Sobelair. Zijn vennootschap werd 

failliet verklaard op 28 oktober 2014.

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.

Ingevolge de strikte, maar selectieve, 
toepassing van het reisbureaudecreet door 
Toerisme Vlaanderen en haar opvolger het 
Departement Internatinaal Vlaanderen, 
werden de Vlaamse Flash  Travel franchise-
kantoren veprlicht een eigen vergunning aan 
te vragen. Dezelfde ambtenaren, geïnspi-
reerd door hogerhand, namen dit standpunt 
niet in ten overstaan van de Travel Experts 
van Mickey Creyf. 

De meeste Flash kantoren maakten van 
de gelegenheid gebruik om de groep te 
verlaten. Samen met de grote concurrentie 
in de leisure-markt betekende dit de dood-
steek voor de Flash Groep. Op 26 november 
2012 werd het faillissement uitgesproken. 
Mede door de tussenkomst van Varenne 
bleef de schade ten overstaan van de sector 
beperkt.

Het is onduidelijk hoe Alain nu, zijn 
vroegere riante levensstijl fi nancieert. Zeker 
niet met de vergoeding voor de artikels 
die hij soms schrijft voor het Franstalige 
online-tijdschrift Pagtour. Het kan natuurlijk 
ook dat hij deze levensstijl heeft opgegeven.
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1997, 18 december,  
raad van bestuur VVR
In deze vergadering worden Christian De Stoop en 

Ronny Peuteman gedwongen ontslag te nemen 

als bestuurders van de VVR, dit als gevolg van de 

perikelen rond de verkiezing van Luc Demuynck tot 

voorzitter.

Traveltime (verg. 5077) wordt aanvaard als lid.

De tiende Prijs Jan van Eeckhout voor het beste 

toerisme proef-schrift wordt door de raad van bestuur 

van de VVR toegekend aan Ilse De Smet, studente aan 

het Hiepso (thans Howest) voor haar proefschrift:  

De deregulering van de luchtvaart in Europa.

1997, 31 december, Reisbureaus
Eind 1997 telt Vlaanderen 726 reisbureaus van 

cat. A en B met 524 bijkantoren. Er zijn nog 75 

C-vergunninghouedrs (autocaristen). In de loop van 

het jaar verdwenen 41 ondernemingen (7 failliet, 9 

ingetrokken, de overige gestopt of overgenomen).

1997, 31 december, Sabena
In 1997 boekte Sabena een omzet van 1,62 miljard 

€, en een verlies van 48,09 miljoen €. Er is een 

negatief bedrijfskapitaal van 129 miljoen €. 

1997, 31 december, Toerisme
De World Tourism Organization meldt dat in 1997 

598,6 miljoen toeristen wereldwijd 450,4 miljard $ 

uitgaven. 

1998, januari, Sabena
Sabena werkt aan een nieuw imago waar het logo 

van uitzonderlijk belang blijkt te zijn. Alle vliegtuigen 

worden, vroegtijdig (na 6 jaar in plaats van de 

gebruike lijke 10/15 jaar), herschilderd. Kostprijs 

(gemiddeld) 86.700 € per toestel.

1998, januari, Sunair
Sunair vernieuwt zijn management team.  

Jan Vancoppernolle (algemeen directeur) wordt 

nu bijgestaan door Dirk Vanholsbeke, (vlieg-

vakanties, thans CEO van Jetair), Marjan Libeer 

(road & rail), Paul Van Boxtael (commercieel 

directeur), Dennis de Jonckheere (promotie & 

communicatie), Ulrik Vercruysse (financiën, later 

CEO van Thomas Cook).

1998, januari, Neckermann Groep
Hans Swinnen (°Mol 3 juni 1966, lic. TEW) 

wordt directeur van Sunsnacks/Pegase. Na een 

korte carrière in het bankwezen (Union Bank of 

 Switserland-Basel) kwam hij in juni 1991 in dienst 

bij Sunsnacks). Hij zal later CEO van Thomas 

Cook worden, in opvolging van zijn grote voor-

beeld Wim De Smet. Sommigen  vinden hem een 

kloon van zijn  voorganger, wat niet wegneemt dat 

hij de winkel goed beheert.

1998, 21 januari, VVR
Tijdens een buitengewone algemene vergade-

ring wordt het tuchtcollege (statutair) definitief 

goedgekeurd. Er wordt echter slechts zelden door 

de leden  gebruik gemaakt van dit insturment. 

1998, 22 januari,  
Technisch Comité, vergunningen
Tijdens de vergadering van het Technisch Comité 

komt het tot een hevig incident tussen enerzijds 

de administratie van Toerisme Vlaanderen en de 

voorzitter (Glorieux) en anderzijds Antoon Van 

Eeckhout. Aanleiding is het toekennen van een 

reisbureau vergunning aan de vzw Vakantie-

genoegens (ACW strekking) en dit ondanks het 

voorlopig unaniem negatief advies van hetzelfde  

Technisch Comité. Ongeacht het feit dat de 

voorzitter zelf het negatief advies had gesteund, 

verdedigde hij de, politiek geinspireerde, beslis-

sing van de administrateur-generaal. De verbale 

confrontatie tussen Glorieux en Van Eeckhout 

scheert hoge toppen. Zo verwijt Glorieux aan  

Van Eeckhout een Vlaams Blokker te zijn, waarna 

deze de voorzitter omschrijft als een kalotenlikker.

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - 

*wordt VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(5759) *CIS Reizen, Meerhout was oorspron-

kelijk de eenmanszaak van Franciscus Huygens 

(°1965, ex Toerist Express 1995-1998) maar werd 

snel (2 april 1998) omgevormd tot bvba. Voorheen 

baatte hij een bijkantoor van Toerist Express uit.  

Al lang een vaste waarde in de streek!

(5767) *VTB Tielt Reizen (Mieke) De Craemer 

(2013: Reizen *De Craemer) bvba, Tielt, werd 

gesticht op 21 november 1997 door Anne-Mie 

(°1970, ex Reiscenter 1990-1997), Lieven 

(°1968,  vroeger Jetair, thans ANWB-België) 

en Kris De Craemer en Piet Rotsaert. Mieke De 

Craemer is de bepalende figuur in het kantoor. 

In 1997 nam men het handelsfonds van een 

bestaand bijkantoor van VTB Reizen over maar 

men heeft sedert lang niets meer met VTB te 

maken, dit werd slechts in 2013 geofficialiseerd. 

Het betreft hier een van de meest dynamische 

kantoren in Vlaanderen.
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(2339) *Inter-Travel (2001: *Arakea) bvba, 

Mechelen werd opgericht in juni 1998 en was 

een van de eerste online reisbureaus in  

Vlaanderen. Zaakvoerder was Gerda Cools 

(°1952), die voorheen actief was als boekhoud-

ster in verschillende grote bedrijven en die Ann 

Stockx (°1969, ex RCI, ex-Belgavia) belasttte met  

het dagelijks bestuur. Het optreden als online 

reisbureau uitsluitend in het kader van reis-

bemiddeling, bleek een slechte keuze. Men 

beëindigde dan ook de reisbureau-activiteiten op 

1 september 2011 waarna de vereffening van de 

vennootschap volgde op 28 augustus 2014.

(5761) *Passaat n.v., Antwerpen (2003: Gent, 

2009: De Pinte, 2014: Zoersel) werd opgericht in 

januari 1998 door Henricus Van Zandvoort, Mari-

anne Veireman, Frank Uytdenhouwen en Charite 

Vertenten (°1960, ex-Reizen Weemaes 1982-

1998). Deze laatste werd belast met het dagelijks 

bestuur. In 2002 werd het bedrijf overgenomen 

door Eddy Hernould, die echter tot november 

2008 enkel als stille vennoot optrad maar van 

toen af aan ook ged. bestuurder werd via zijn 

vennootschap Tourism Management Services 

bvba (failliet op 31 maart 2016). In augustus 

2002 werd Eddy Timmermans (°1941) ged. 

bestuurder en belast met het dagelijks bestuur. 

Hij werd in juni 2005 opgevolgd door Peter 

Meyvis (°1956, ex Intensif Travel 1988-1999, ex 

Travelers Corner 1999-2003) en op  

5 oktober door Patrick Van Riel (schoonzoon van 

Eddy Hernould). Op 22 april 2015 ging Passaat 

Reizen door faillissement ten onder samen 

met de andere vennootschappen van de groep 

Hernould. Passaat Reizen trad meestal op als de 

retail keten van de Hernould Groep, in de laatste 

jaren als franchisenemer van Thomas Cook.

(5763) De *Reispas bvba, Geel, werd gesticht op 

30 december 1997 door Linda De Craen (°1971, 

ex Reizen Jef De Busser 1992-1997) en Michel 

Wouters die ook optrad voor een andere aandeel-

houder, Autocars De Hulst n.v. Linda De Craen is 

een reisagente die haar klanten tot het uiterste 

verdedigt, wat gezien haar resultaten duidelijk 

wordt geapprecieerd.

(5769) Scuba Travel (1999: *Nieuwpoort  
Travel Bureau) bvba, Koksijde-Oostduinkerke 

werd gesticht op 22 augustus 1985 maar vroeg 

slechts in januari 1998 een vergunning aan.  

Toen waren de aandeelhouders: Francois 

Desmet, de vzw Nelos, de n.v. Verriest, Celerier 

en Partners, Ronny Margodt en de n.v. Volantis. 

Ines Smets (°1957, ex Reizen De Ra 1991-1995) 

werd belast met het dagelijks bestuur. Men was 

vooral bekend onder de merknaam Colours of 

the World en enkel Verreist en Smets bleven 

aandeelhouders. In november 2013 werden de 

reisbureau-activiteiten gestopt maar de vennoot-

schap bestaat nog steeds.

(5765) Reizen *Sylvie, Menen-Lauwe werd 

gesticht als eenmanszaak door  Sylvie Deweerdt 

(°1973, bachelor toerisme, ex Reizen Schockaert 

1995-1996, ex Reizen Gilbert van Marcke (1996-

1998) die echter op 8 april 1999 een bvba 

oprichtte, sedertdien functioneert dit reisbureau 

probleemloos.

Tevens deelde Toerisme Vlaanderen mee dat 

volgende vergunninghouders hun activiteiten 

hebben stopgezet: (1293) Parmentier n.v., 

Menen (zie juli 1979).

(3025) Poelman Cars n.v., Vorselaar, werd in 

de jaren zestig als eenmanszaak opgericht door 

Louis Poelmans en op 7 mei 1993 omgevormd 

tot nv. In januari 1995 volgde Roni zijn vader 

Louis op als dagelijks bestuurder en in mei 1998 

trad Kim Poelmans (°1972) aan. Het handelsfonds 

werd overdragen aan een nieuwe bvba van  

Roni Poelmans. 

(3383) Autocars J. Van Royen, Sint Niklaas, was 

een van de vele vennootschappen opgericht door 

de berucht Jozef Van Royen (+1981) en op  

20 januari 1998 failliet verklaard toen zijn zoon 

Dirk er zaakvoerder was.

1998, 12 februari, VVR-leden
(5057) Apollo Travel, Deinze - (5427) Accent 
Events, Antwerpen  (5727) Artemis, Gent – (5643) 

DN Travel, Antwerpen – (1059) Europareizen, 

Merelbeke – (5027) Euro-Travel, Ganshoren 

(1521) Humjos, Brussel – (5719) Insight Travel, 
Wommelgem (5699) Lamont & Partners, Gent – 

(2325) Linda’s Travel Shop, Heist-Goor – (5739) 

Reisburo Moniek, Sint Truiden – (5737) Rufins 

Reisbureau, Knokke – (5741) Verhoeven, Rijke-

vorsel

1998, maart, Sabena
Sabena bestelt, onder druk van Swissair, niet minder 

dan 34 airbussen, waarvan zij de helft niet nodig 

heeft. Deze beslissing roept vragen op over de raad 

van bestuur van Sabena én de beweegredenen van 

de Zwitsers.
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Deze winter uitbreiding ICE connecties Brussel - Frankfurt!

Vanaf 11 december 2016 zullen er meer ICE treinen 
rijden naar Duitsland. Tot 7 keer per dag in plaats 
van 4! 

Niet alleen tijdens de winter, maar het hele jaar rond.
 � Extra vertrekken vanuit Brussel-Zuid naar Keulen en 

Frankfurt zijn om 08u24 (dagelijks), 12u25 (op vrijdag 
en zondag) en 16u16 (dagelijks, behalve op zaterdag).

 � Extra vertrekken vanuit Frankfurt/Keulen naar Brussel-
Zuid zijn om 08u16/09u43 (dagelijks), 12u32/13u43 
(op vrijdag en zondag) en 16u29/17u43 (dagelijks, 
behalve op zaterdag).

Houd de newsflash van NMBS Europe in het oog voor 
meer informatie over de uitbreiding van het aanbod 
en ander ICE nieuws. Ontvangt u de newsflash niet? 
Contacteer uw accountmanager of stuur een e-mail 
naar traveltrade@b-rail.be.

Opmerking: de vermelde uren zijn onder voorbehoud. De definitieve uren 
worden gecommuniceerd wanneer de verkoop start.

Waarom reizen met ICE?
 � Korte reistijd: in minder dan 3u van Brussel naar Frankfurt Hauptbahnhof.

 � Direct van stad naar stad, geen files of parkeerproblemen.

 � Directe verbinding met de internationale luchthavens van Frankfurt en 
Keulen/Bonn.

 � Geen lange check-in procedures, geen limiet of controle van bagage.

 � Ontspannen op citytrip naar Aken, Keulen of Frankfurt (zonder overstap). 
Steden als München, Berlijn of Düsseldorf zijn vlot bereikbaar met slechts 1 
overstap.

 � Reistijd is werktijd.

 � Zones met versterkte GSM-ontvangst en “stiltezones”.

 � De meeste ICE-treinen hebben Wifi in Duitsland (gratis voor reizigers in 1e klasse).

 � De Boordbistro biedt een ruim assortiment snacks, salades en dranken aan.

 � Kinderen tot 14 jaar reizen gratis met ouders of grootouders.

 � Reizigers in 1e klasse hebben toegang tot de DB Lounge in 15 Duitse steden.
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meer informatie over de uitbreiding van het aanbod 
en ander ICE nieuws. Ontvangt u de newsflash niet? 
Contacteer uw accountmanager of stuur een e-mail 
naar traveltrade@b-rail.be.

Opmerking: de vermelde uren zijn onder voorbehoud. De definitieve uren 
worden gecommuniceerd wanneer de verkoop start.

Waarom reizen met ICE?
 � Korte reistijd: in minder dan 3u van Brussel naar Frankfurt Hauptbahnhof.

 � Direct van stad naar stad, geen files of parkeerproblemen.

 � Directe verbinding met de internationale luchthavens van Frankfurt en 
Keulen/Bonn.

 � Geen lange check-in procedures, geen limiet of controle van bagage.

 � Ontspannen op citytrip naar Aken, Keulen of Frankfurt (zonder overstap). 
Steden als München, Berlijn of Düsseldorf zijn vlot bereikbaar met slechts 1 
overstap.

 � Reistijd is werktijd.

 � Zones met versterkte GSM-ontvangst en “stiltezones”.

 � De meeste ICE-treinen hebben Wifi in Duitsland (gratis voor reizigers in 1e klasse).

 � De Boordbistro biedt een ruim assortiment snacks, salades en dranken aan.

 � Kinderen tot 14 jaar reizen gratis met ouders of grootouders.

 � Reizigers in 1e klasse hebben toegang tot de DB Lounge in 15 Duitse steden.

1998, maart, VVR
Twee stichters van de VVR, Yvan De Sutter (Euro-

pareizen) en Willy Vlamynck (Apollo) keren, na 

een lange afwezigheid, terug naar de VVR. Voor 

de verloren zonen laat de VVR in een befaamd 

restaurant het vette kalf slachten.

1998, maart, BBL
De nieuwe eigenaar van de Bank Brussel Lambert 

(de Nederlandse bank ING) stoot de reisactiviteiten 

gedeeltelijk af. Eerst wordt de business travel aan 

American Express verkocht, in februari 1999 zal 

men een alliantie aangaan met het Zweedse Ticket.

1998, 3 maart, vergunningen
Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen 

toe: cursief niet meer actief als reisbureau - *wordt 

VVR lid – (*) ontslag VVR-lid.

(3583, 7107) Garage Cortina bvba, Otegem-

Zwevegem, werd gesticht op 20 april 1982 door de 

familie Windels en vroeg, na een ingebrekestelling 

door de VVR wegens illegale reisbureau-activiteiten, 

in 1998 een C-vergunning aan, die zij in 2000 

opnieuw inleverden. Geert Windels (°1972) was 

toen belast met het dagelijks bestuur en Patrick 

Windels was mede-zaakvoerder. In 2009 werd een 

nieuwe A-vergunning aangevraagd maar eind 2015 

werd de verzekering fi nancieel onvermogen voor 

reisbureaus opgezegd zodat men  geacht wordt 

geen reizen meer te organiseren of te verkopen.

(5773) *Cyprus Travel Agency (2002: *Blueshore 
Holidays n.v.), Wevelgem, was oorsponkelijk de 

eenmanszaak van Andreas Dilonitis (°Paro Karynia 

1953) nadat hij van 1988  tot 1993 actief was 

geweest in een bijkantoor van Avatours. Zijn 

handelsfonds werd overgenomen door de op 3 juni 

2002 opgericht naamloze vennootschaap Blueshore 

Holidays die echter eigendom was van Agachocles 

(°Asprogia 1945) en Andreas Constantenou 

(°Asprogia 1950). Dionitis werd ged. bestuuder maar 

droeg dit mandaat op 20 september 2004 over 

aan Shannon O’Connor. In janauri 2005 werden de 

reisbureau-activiteiten gestopt. De laaste jaar-

rekening dateerde van 2010 en de vennootschap 

werd in 2014 ambtshalve uitgeschreven. 

(2341) *D en S Travel bvba, Meulebeke, werd 

opgericht in februari 1998 door Steven Deserrano 

en Frieda De Lodder. De reisbureau-activiteiten 

werden gestopt op 1 april 2006 en de vennootschap 

werd in vereffening gesteld op 23 februari 2012. 

(3581) Euro Coach Services bvba, Ledegem, 

werd opgericht op 5 januari 1998 door Johan 

De Wulf (°Kortrijk 1968) die het handelsfonds van 

(3053) Transitbus had overgenomen en meteen 

de vroegere eigenaar Edgard Huysentruyt (°1930) 

belastte met het dagelijks bestuur. De vergunning 

werd in 2001 ingetrokken wat De Wulf echter niet 

verhinderde om in 2004 een nieuw reisbureau 

City Trip Travel bvba op te richten.

(5775) Tornado Travel Benelux, bvba, Borgerhout 

werd gesticht op 30 oktober 1997 door de c.v. 

Antwerp Business Management (zelf failliet op 

4 juni 1998) en de Engelse vennootschap West 

A & T Limited die beiden eigendom waren van een 

zekere Teunis Jilia Oskam die Guido De Leeuw 

(°1952, ex Siga Reizen, ex Augustus & Partners). 

Deze De Leeuw had voorheen een rol gespeeld 

bij een andere vennootschap met dezelfde (merk)

naam die echter failliet was gegaan. Hugo Michiels 

(°1941, ex Abba Travel en vele anderen) werd er 

verkoopsdirecteur. De vergunning werd al op 

15 december ingetrokken en het faillissement 

volgde op 20 mei 1999.

(5771) *Travel Design bvba, Berchem werd op 

16 februari 1998 gesticht door de fl amboyante 

Nicole Vanderveken (°1957, ex Nicolaides 1980-

1995, ex Augustus & Partners 1995-1997) en 

haar echtgenoot Glenn  Huyghe

(5777) *Vamos bvba, Wilrijk, werd op augustus 

1997 gesticht door Said Polfl iet (°1974) die 

aanvankelijk Jean Pierre Gosiau (°1949, ex WTR 

Benelux) belastte met het dagelijks bestuur maar 

aangezien deze (terecht) geen genade vond in de 

ogen van het Technisch  Comite werd hij vervangen 

door Joeri Peeters (°1971, ex Tornado Travel 

1995-1997). In december 2001 nam Said zelf 

het dagelijks bestuur in  handen. Sedertdien 

functioneert dit kantoor smetteloos.

Een vergunning werd geweigerd aan Escape Now 
n.v. Bentrem  een vennootschap die op 8 maart 1988 

werd gesticht door Ronny Bayens (°1960) en een 

aantal zakenpartners onder de naam Escape Sports. 

Bayens verdween snel uit de vennootschap en in 

2008 werd de benaming gewijzigd in Escape Events.

Volgende vergunningen werden ingeleverd: (5677) 

Perfect Link, Antwerpen – (3053) Transitbus, 

Ledegem – (2249) Universe, Aalst (faillissement).
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Grote of kleine vermogens, bij KBC kunnen beleggers rekenen op een specialist 
in hun bankkantoor, ondersteund door een team van experts in het hoofdkantoor.

Samen met u bouwen we een evenwichtige portefeuille op die we blijven opvolgen.
Kortom, beleggen doen we samen! 

Surf naar kbc.be/samenbeleggen en maak een afspraak.

ADV_KBC_Sparen_2015_A4.indd   1 8/10/15   13:51

30

Na zijn legerdienst bij het Vde Linie in Soest vond hij 

een betrekking bij de Belgische Bankmaatschappij.  

In 1965 werd  hij gemeenteambtenaar in Mortsel op 

de dienst financiën, maar hij deed het werk waarvoor 

zijn voorganger een ganse dag nodig had op twee uur. 

Hij ging dan maar op zoek naar een bijkomende job, 

want over het salaris in de gemeente was hij niet echt 

in de wolken. Vlug stelde hij vast dat de reissector the 

place to be was. 

Eddy kluste eerst wat bij als agent van de vakantie-

woningenverhuurder Immo-Spain maar hij verdroeg 

geen gezag en in 1967 stichte hij zijn eigen bedrijfje, 

Club del Sol, met projecten in Spanje en Noord-Italië. 

Deze laatste betrok hij als exclusief agent van het 

vakantiewoningenprogramma van Amtliches Bayrisches 

Reisebüro. Hij had immers iets met de Duitse taal en 

cultuur en hij was fysiek uitgegroeid tot een imposante 

figuur. Hij had en tot op het einde, de eetlust, de buik, 

de stem en zoveel meer van een Beier. 

Maar ook in de jaren zestig hadden targets al hun 

plaats verworven in de reissector. Om te voldoen aan 

de eisen van zijn leveranciers was hij verplicht naar de 

reisbureaus te stappen, hij deed dit met zijn zomer-

brochure 1971. 

Ik leerde Eddy kennen toen hij zijn programma kwam  

voorstellen en het klikte meteen en wel in dergelijke 

mate dat wij beslisten samen te werken.  

Op 22 december 1971 opende ik met hem een  

franchise bijkantoor in Borgerhout. Hij werd snel 

partner in onze Europareizen groep maar in 1975  

ging hij zijn eigen weg onder de naam Sunnytours. 

Deze reisketen kende een lang (1975-1996) en  

voorspoedig bestaan. Heel wat reisagenten hebben 

er het vak geleerd en een groot aantal nieuwe en 

lucratieve initiatieven ontsproten in die periode uit  

het zijn vruchtbaar brein. Denken wij maar aan de  

Witte Reizen, Duotours, Sunshine Express, enz.

Samen met zijn echtgenote Soni Smets (1945-2003) 

runde hij toen niet alleen Sunnytours, maar ook 

het autocarbedrijf van zijn schoonvader (ARAC), het 

samenwerkingsverband UTO International, en een 

aantal vastgoedprojecten in Spanje. Na de Sunnytours 

periode was hij nog actief bij Special World Travel 

(1993-2003) en van 2001 tot 2014 bij Freetours 

International. Sedertdien begeleidde hij zijn zoon en 

opvolger, Koen.IN
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Met diepe verslagenheid moeten wij het 

plotse overlijden melden van Eddy De Smet, 

ere-bestuurder van de VVR en sedert 1967 

actief in onze sector. 

Eddy liet niemand onverschillig, voor sommige was hij 

een (te) gewiekste zakenman, voor de mensen die hem 

echt kenden een man met een gouden hart, dat hij 

echter goed kon verbergen. Hij was daarenboven zeer 

intelligent, inventief en één der hardste werkers die ik 

ooit heb gekend.

Ik heb één van mijn beste en oudste vrienden verloren 

en het is maar een schrale troost om te weten dat wij 

elkaar nog hebben gezien op het feest voor mijn 75ste 

verjaardag vorige zondag. Eddy, samen met je partner, 

Solange,  je kinderen en kleinkinderen en vele anderen, 

zal ik je verschrikkelijk missen. 

De VVR biedt aan zijn naasten onze oprechte  

deelneming aan.

Eddy De Smet werd geboren in Zottegem op 3 april 

1943 als oudste kind van Herman, een kruideniers-

zoon en een slagersdochter uit Boechout. Hij deed zijn 

middelbaar aan het Sint Stanislascollege in Berchem 

maar had geen ambitie voor hogere studies, alhoewel 

zijn leraars hem daar bekwaam toe achtten. 

 

Eddy De Smet | 1943-2016
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Ô CANADA!
Vlieg naar Toronto en verder naar  
alle uithoeken van Canada. 

brusselsairlines.com
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