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Groepsreizen maar 
dan helemaal anders
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Antoon Van Eeckhout | voorzitter VVR

Boodschap

@ VVReisbureaus

ferventreisagent

www.vvr.be

www.ferventreisagent.be

van de voorzitter

E
D

IT
O

Beste VVR-leden, Geachte lezers;
En ook aan iedereen die dit nummer; op een 
al dan niet slinkse wijze heeft verkregen;

Deze Hoogvlieger leest u na de immer 
frustrerende periode waarbij iedereen aan 
zowel vriend als vijand het beste (of soms in 
gedachten ook het minder goede) toewenst 
voor het komende jaar.

Via de media hebben wij nog maar eens 
moeten terugblikken op de miserie van het 
voorbije jaar (aan vrolijke momenten wordt 
minder aandacht gegeven) met als trieste 
hoogtepunten de aanslagen in de Brusselse 
metro en de luchthaven van Zaventem, en 
iets verder van ons bed, het drama in Aleppo. 
Dode knaapjes op het strand, verkleumde of 
verdronken vluchtelingen op weg naar het 
Westen zijn ondertussen al geen hot news meer.

Zonder wat er in Brussel en Zaventem en 
Aleppo is gebeurd en misschien nog zal 
gebeuren, te willen minimaliseren, is het 
misschien nuttig ook nog eens te denken aan 
de slachtoffers van de vele andere aanslagen 
die bijna dagelijks plaats vinden of even terug 
te keren in de geschiedenis, bijv. van Aleppo. 

In 637 moordden de Arabieren er de ganse 
Byzantijnse bevolking uit; in 1070 deden de 
Turkse Seldjoeken hetzelfde met de toenmalige 
inwoners; in 1148 liet de Turkse gouverneur, 
Nur el Din (1118-1174) er al de Christenen 
terechtstellen en in 1250 joegen de Mongolen 
gewoonweg iedereen over de kling. Het onder- 
scheid maken tussen godsdienst, rijkdom of 
sekse, was voor hen blijkbaar te gecompli-
ceerd! Dit is trouwens een onderscheid dat de 
Russische- en Assad-bommen ook niet maken!

En als wij het nu toch over bombardementen 
moeten hebben: de 25.000 door toedoen van 
de Westerse geallieerden verkoolde inwoners 
van Dresden hebben het einde van de oorlog, 
amper drie maand later, niet mogen meemaken; 
evenmin als de 250.000 Japanse burgers in 
Hiroshima en Nagasaki.

Wanneer wij dit alles koppelen aan wat ons als 
persoon en ondernemer aanbelangt zijn er maar 
twee conclusies mogelijk:

Niets en niemand is, waar en wanneer dan ook, 
voor honderd procent veilig. Dat is ook nooit zo 
geweest. Ook ziekte en ongeval komen onver-
wacht en dikwijls onomkeerbaar. Wie, zoals de 
tuinman van Isfahaan, vlucht voor het gevaar 
komt het ooit opnieuw tegen. Samen met het 
gewennigseffect is dit de boodschap die wij aan 
onze klanten moeten brengen om meer dan 
ooit de wereld te blijven ontdekken.

Eindconclusie: door toedoen van het zoogdier 
dat zich mens noemt, gebeurt zo veel vreselijks 
in deze wereld dat wij ons best terugplooien op 
wat ons direct aanbelangt en dit in toepassing 
van het spreekwoord van de Bond zonder 
Naam: Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

DE HOOGVLIEGER 238 5

http://www.vvr.be/
http://www.ferventreisagent.be/


Op 8 oktober 2016 schreef de wijze man van 
de VVR, Karel De Meulemeester, in een interne 
nota aan het Dagelijks Bestuur ondermeer 
het volgende.

Nu TUI resoluut de oorlog verklaart aan de 
onafhankelijke reisagent en even machtsgeil 
kiest voor het eenrichtingsdigitaliseren en 
rechtstreekse betalingen, is voor de VVR-leden 
en hun klanten de maat vol en wordt concreet 
weerwerk meer dan ooit noodzakelijk. 

De onafhankelijke reisagent mag en kan voor-
eerst niet aanvaarden dat hij tot een TUI-vazal 
wordt gedegradeerd en tot een pure bemidde-
laar wordt gereduceerd. 

Weg beroepsfierheid, weg advies, dialoog en 
dienstbaarheid aan klanten/reizigers (Nota 
VVR: bij de hard franchisers zijn het 
juridisch zelfs geen klanten meer), voor, 
gedurende en na de reis.

In feite blijft er alleen nog een ge-uniformd 
robotwicht over dat de deur mag open en dicht 
doen onder de lichtreclame: “TUI Shop”, met de 
open of verborgen boodschap, “hier raadt men 
alleen TUI- producten aan”. 

Deze wansmaak counteren kan/mag alleen door:

Een nog sterker accentueren van onafhanke-
lijke VVR-kantoren, waar vriendelijke, vooral 
ervaringsdeskundige reisadviseurs voor hun 
klanten de juiste reis in samenspraak en 
dialoog naar budget en persoonlijke noden en 
wensen, weten om te vormen tot een reiscon-
tract. Dit contract is weliswaar digitaal gevoed 
door de veelvuldige en ontwarrende informatie, 
maar ontwijkt ook de valkuilen en de verdoken, 

soms misleidende en/of vergeten elementen, 
die de inhoud van het reiscontract en dus de 
uitvoering van een reis kunnen laten ontsporen.

Het is duidelijk dat deze reisagent, die deze 
titel niet meer waardig is aan handen en voeten 
gebonden is en die net als de reiziger geen 
enkele keuze meer heeft om in dialoog, in een 
verkoopgesprek een voor de klant een meer 
gerichter doel na te streven.

De vraag kan zelfs gesteld worden of in 
dergelijke situatie nog van een “handelaar” 
of “verkoopgesprek” sprake is. Aangezien de 
verkoper alleen de slaafse toelichter van één 
product, van één organisator is, ontbreekt 
hem alle recht van enige kritiek en oordeel, 
laat staan van klantenbinding. In die geest en 
werking is beroepsaansprakelijkheid, beroeps-
verzekering, verzekering tegen financieel 
onvermogen… totaal overbodig.

De VVR moet dus meer dan ooit zijn leden 
oproepen en opleiden tot: 
-  meer onafhankelijkheid;
-  grotere beroepskennis en betere sociale 

vaardigheden;
-  samenwerking onder en met elkaar;
-  hechtere band met de beroepsvereniging;
-  het evolueren tot een vertrouwensagent van 

zijn klanten;
-  het zelf organiseren:
-  het versterken van bijkomende diensten en 

assistentie; 
-  samenwerking met niche- touroperators: 
-  het opvoeren van eigen digitale kennis en 

dienstbaarheid; 
-  zinvolle dialoog met de klant in verkoop 

en daarbuiten, want dialogeren primeert 
op digitaliseren.

De Vlaamse  
reisagent in 2017 …  
 en later
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Deze ideeën en uiteraard ook eigen inzicht 
en overtuiging heeft er toe geleid dat de 
raad van bestuur van de VVR op 23 juni 
2016 principieel heeft beslist en op 15 
december 2016 dit nog eens unaniem heeft 
bevestigd om een klacht neer te leggen bij 
de Mededingingsautoriteit tegen TUI wegens 
machtsmisbruik, dit vooral ten nadele van 
de consument.

Een lange traditie

Jetair (thans TUI) heeft een lange traditie in 
het bedotten, beliegen en manipuleren van 
de reisagent. Het begon al met de stichting 
(juli 1971) toen men aanvankelijk, als direct 
verkoper, de reisagent compleet links liet 
liggen, met als uitzondering de eigen Royal 
Tours keten, tot aan het (voorlopig) hoogte-
punt: de creatie in 1985 van het, eveneens 
direct selling, Sunjets product en de staal-
harde ontkenning dat men er iets mee te 
maken had. 

Sedertdien is het enige wat in de politiek van 
Jetair/TUI werd gewijzigd het gebruik van het 
spreekwoordelijke MES. 

Waar het mes vroeger, door wijlen Gerard 
Brackx, met enige voorzichtigheid in de rug 
van de reisagent werd gedreven en Gerard 
zelfs nog beleefd vroeg: doet het pijn?, ploft 
de huidige directie van TUI het mes frontaal 
in de borst van diezelfde reisagent, waarbij 
sommigen nog dank u of merci, prevelen.

De boodschapper van dienst, Dirk Van 
Holsbeke; vertelde op 28 juni 2016 bij de 
opening van het eerste gerebrande Jetair-
kantoor (Nota VVR: de pers had het dus 

niet over het Jetaircenter kantoor, maar 
over het Jetair-kantoor) aan de verzamelde 
pers dat eind 2017 de groep haar (eigen) 
kantoornet van 72 naar 130 eenheden zou 
uitbreiden. Geen enkele journalist vroeg toen 
wat de andere Jetair-verkopers daar zouden 
van denken!

Hoe is dat allemaal mogelijk geweest?

Uiteraard is dit niet (alleen) de schuld van de 
argeloze reisagent maar zijn het vooral de 
marktomstandigheden en het commercieel 
inzicht van Gerard en Bart Brackx die daar toe 
hebben geleid. 

Het verdwijnen van Sunair als derde grote 
speler op de markt en het zwakke presteren 
van Thomas Cook, na het afscheid van 
Wim De Smet, alsook het elimineren van 
de kleine generalisten waren andere belang-
rijke factoren. 

Bij dit alles is België niet uniek, ook in andere 
West-Europese landen zien wij een gelijksoor-
tige evolutie.

Een stap te ver: na de productie nu ook 
de distributie

Dat de structureel gecompliceerde productie 
van reizen, waar tal van internationaal georiën-
teerde partners (hotelketens, luchtvaartmaat-
schappij) bij betrokken zijn, uiterst vatbaar is 
voor concentratie kunnen wij nog aannemen 
maar dat ook de distributie, door één en 
dezelfde onderneming, de facto wordt gemo-
nopoliseerd is voor de VVR onaanvaardbaar 
en zou ook door de controlerende overheid 
moeten worden beteugeld. F

E
IT

E
N

 E
N

 M
E

N
IN

G
E

N



Vandaar de klacht, waarvan de lezer hierna 
volgend een samenvatting vindt.

Samenvatting van de klacht lastens 
TUI Belgium

1. Belang en hoedanigheid

a) Verzoekster (VVR) is de beroepsvereniging 
van de Vlaamse Reisbureaus, die meer dan 
500 leden vertegenwoordigt, zijnde 73% van 
de in Vlaanderen gevestigde reisbureaus, 
zowel reisbemiddelaars als reisorganisatoren.

 De activiteiten van haar leden bestaan er 
in overeenkomsten tot het verstrekken van 
hetzij een combinatie van een reis en logies, 
hetzij het verstrekken door een derde 
van een reis of logies, te sluiten, dan wel 
daartoe te bemiddelen. Veel de VVR-leden 
zijn zelfstandige reisbureaus (ook reisbe-
middelaars genoemd), die in hun kantoren, 
via onder meer reisbrochures die hen ter 
beschikking gesteld worden door de reisor-
ganisatoren ook touroperators genoemd), 
reizen van deze aanbieden aan de reiziger.

b) Krachtens haar statuten heeft de VVR tot 
doel: … de verdediging en de uitbreiding 
van de beroepsbelangen van haar leden en 
alle reisagenten.

c) Krachtens art. IV 41, §1 WER (Wetboek 
Economisch Recht) kan ieder natuurlijk 
persoon of rechtspersoon met belang een 
klacht indienen. Er wordt aangenomen dat 
een klacht kan worden ingediend door een 
vereniging ter bescherming van de belangen 
van haar leden. Het belang van een onderne-
mingsvereniging vloeit rechtstreeks voort uit 
de mogelijkheid de belangen van haar leden 
te behartigen. Dit omvat ook de mogelijkheid 
een procedure in te leiden bij de Dienst voor 
de Mededinging en / of de Raad voor de 
Mededinging, wanneer één van haar leden 
gewag zou maken van een voldoende belang. 
Het belang van een ondernemersvereni-
ging is immers niets dan het belang van 
haar leden.”

d) Dat het belang van de leden van verzoekster 
blijkt uit onder meer de navolgende gegevens: 

-  diverse leden, zo niet de meerderheid, 
hebben samenwerkingscontracten afge-

sloten met hierna aangeklaagden, (TUI en 
consoorten) om hun producten en/of dien-
sten (reizen, vervoer, …) te mogen verkopen; 

-  diverse leden, zo niet alle leden, staan in 
concurrentie met hierna aangeklaagden 
en het huismerk (Sunjets), verkocht door 
aangeklaagden;

2. Voorwerp van de klacht

a) Dat huidige klacht gericht is tegen: TUI 
Travel Distribution - TUI Belgium - TUI 
Airlines België - TUI Belgium Retail;

b) Deze partijen dienen als een collectief 
en geconsolideerd geheel te worden 
beschouwd, zoals zij dit zelf bevestigen in 
hun samenwerkingsovereenkomsten met 
de zelfstandige reisbemiddelaars.

3. Formulering van de klacht

3.1. Dat aangeklaagden zich schuldig maken 
aan inbreuken op de navolgende wetgeving: 

Art. IV.1 WER § 1: Zijn verboden, zonder dat 
hiertoe een voorafgaande beslissing vereist is, 
alle overeenkomsten tussen ondernemingen, 
alle besluiten van ondernemingsverenigingen 
en alle onderling afgestemde feitelijke gedra-
gingen welke ertoe strekken of ten gevolge 
hebben dat de mededinging op de Belgische 
betrokken markt of op een wezenlijk deel 
ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of 
vervalst en met name die welke bestaan in: 
1°het rechtstreeks of onrechtstreeks bepalen 
van de aan- of verkoopprijzen of van andere 
contractuele voorwaarden; 2°het beperken 
of controleren van de productie, de afzet, de 
technische ontwikkeling of de investeringen; 
3°het verdelen van de markten of van de 
voorzieningsbronnen; 4°het ten opzichte van 
handelspartners toepassen van ongelijke 
voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hen 
daarmee nadeel berokkenend bij de mededin-
ging; 5°het afhankelijk stellen van het sluiten 
van overeenkomsten, van de aanvaarding door 
de handelspartners van bijkomende prestaties 
welke naar hun aard of volgens het handelsge-
bruik geen verband houden met het onderwerp 
van deze overeenkomsten. 

Art. IV.2 WER: Het is verboden, zonder 
dat hiertoe een voorafgaande beslissing 
nodig is, dat één of meer ondernemingen 
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misbruik maken van een machtspositie op de 
betrokken Belgische markt of op een wezenlijk 
deel daarvan.
Dit misbruik kan met name bestaan in: 

1. het rechtstreeks of zijdelings opleggen 
van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van 
andere onbillijke contractuele voorwaarden;

2. het beperken van de productie, de afzet of 
de technische ontwikkeling ten nadele van 
de verbruikers;

3. het toepassen ten opzichte van handelspart-
ners van ongelijke voorwaarden bij gelijk-
waardige prestaties, hun daarmede nadeel 
berokkenend bij de mededinging;

4. het feit dat het sluiten van overeenkomsten 
afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden 
door de handelspartners van bijkomende 
prestaties, welke naar hun aard of volgens het 
handelsgebruik geen verband houden met 
het onderwerp van deze overeenkomsten.”

3.2. Voorwerp der handelsactiviteiten van 
aangeklaagden / relevante markt

a) Blijkens haar KBO-inschrijving zijn aange-
klaagden actief op het vlak van reisbureaus 
en reisorganisatie. Collectief handelen zij 
als reisorganisator (gekend onder de term 
touroperator) en bieden zij parallel hun 
producten aan als een reisbemiddelaar 
(gekend als reisagent).

 Aangeklaagden omschrijven zichzelf 
als volgt: 

 TUI België maakt deel uit van de TUI Group, 
de grootste reisorganisatie ter wereld. Ruim 
dertig miljoen vakantiegangers kiezen elk 
jaar om met Tui Group op vakantie te gaan.”

 De TUI Group is de grootste toerisme-
groep ter wereld met zijn hoofdkantoor in 
Duitsland. Andere websites van TUI Group 
die je wellicht nuttig vindt, zijn onder meer: 
huurwagenmarkt.be, om je huurwagen te 
bestellen en Tuifly.com, gespecialiseerd in 
goedkope vluchten.” 

 TUIfly.com is een merknaam van TUI Airlines 
Belgium NV. TUIfly.com is een onderdeel van 
TUI Group, de grootste toerismegroep ter 
wereld met zijn hoofdkantoor in Hannover, 
Duitsland. Andere websites van TUI Group 
die u wellicht nuttig vindt, zijn onder meer: 
TUI, Sunjets.be en Vip Selections.” 

 TUIfly is de tweede grootste Belgische lucht-
vaartmaatschappij voor passagiersvervoer. 

 Voor de naamswijziging naar TUI: 

 Jetaircenter is de belangrijkste keten van 
reisbureaus in België. Vandaag telt de keten 
68 eigen kantoren verspreid over een groot 
aantal Belgische steden en gemeenten. 
Jetaircenter is een onderdeel van TUI Group, 
de grootste toerismegroep ter wereld met 
zijn hoofdkantoor in Duitsland. 

 In elk Jetaircenter kantoor kan je terecht 
voor een gevarieerd en kwalitatief 
reisaanbod, zowel van diverse Jetairmerken 
als van alle andere grote merken in 
de vakantiemarkt. 

 TUI beschikt over een uitgebreid netwerk 
eigen reiskantoren. 

 TUI is marktleider in België in de sector van 
het georganiseerd reizen. Jaarlijks kiezen 
ruim 2 miljoen reizigers er voor om met TUI 
op reis te gaan. Zo beschikken wij over een 
uitgebreid netwerk van eigen reiskantoren 
en partners. 

 TUI België vormt samen met TUI Nederland 
de cluster TUI Benelux. Beide landen staan 
zelf in voor hun eigen markt, maar werken op 
veel vlakken samen en halen voordeel uit de 
gezamenlijke schaalgrootte.

 Het dient opgemerkt te worden dat 
aangeklaagden recentelijk hebben aange-
kondigd hun eigen netwerk nog meer uit 
te breiden (tot een aantal van 130) wat 
er ongetwijfeld toe zal leiden dat zij nog 
strengere (financiële) eisen zullen opleggen 
aan de zelfstandige reisbureaus en de 
zelfstandige reisbureaus, die minder Jetair/
TUI-producten verkopen, uit het netwerk 
zullen dwingen. 

 Verder zegt TUI in diverse mededelingen 
nog het volgende:

" Krachtens haar statuten heeft 
de VVR tot doel: … de verdediging 
en de uitbreiding van de beroeps-
belangen van haar leden en 
alle reisagenten."
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 In 1986 startte Sunjets met een revolu-
tionair concept voor die tijd: een direct 
verkoopsysteem van vakanties. Dat bete-
kende dat de vakantieganger zijn reis niet 
meer in een reiskantoor moest reserveren, 
maar rechtstreeks kon reserveren bij 
de touroperator. Onze klanten genieten 
daardoor een aanzienlijk prijsvoordeel 
voor dezelfde kwaliteit. Sunjets.be is een 
merknaam van TUI Belgium. 

 TUI Airlines België is dan het onderdeel 
van aangeklaagden dat zich bezighoudt 
met personenvervoer en dit exclusief 
van passagiers die pakketreizen hebben 
geboekt bij aangeklaagden, waarbij 
Jetairfly ook kan geboekt worden door alle 
reizigers.

b) Aangeklaagden zijn actief op alle 
vlakken van de vakantiemarkt (cfr. haar 
respectievelijke websites): stedenreizen, 
autovakanties, vliegvakanties, skivakanties, 
vaarvakanties, fietsvakanties, pretparken/
Disneyland Paris, rondreizen, cruises en 
vakantiereizen, last-minutes, rondreizen; … 
en dit verspreid over het gehele Belgische 
grondgebied.

 Bijkomend dient vermeld te worden dat 
aangeklaagden een (exclusieve) samenwer-
king hebben of er meerderheisdaandeel-
houder zijn, met sommige hotels(ketens): 
TUI Travel hotels & Resorts, Riu Hotels & 
Resorts, Atlantica, Grecotel, Robinson ….

c) De reizen en vluchten van aangeklaagden 
worden niet enkel verkocht via eigen 
kanalen, doch ook middels zelfstandige 
reisbemiddelaars, met wie zij overeen-
komsten sluiten. Deze zelfstandige 

reisbemiddelaars verkopen de reizen van 
aangeklaagden en bekomen hierop een 
commissie.

 Deze zelfstandige reisbemiddelaars staan 
in concurrentie met de eigen verkoopka-
nalen van aangeklaagden, waarbij alge-
meen kan gesteld worden dat TUI Belgium 
Retail (voorheen Jetaircenter) vergelijkbaar 
is met een zelfstandig reisbemiddelaar en 
alle reizen aanbiedt, doch evenwel (en in 
tegenstelling tot de zelfstandige reisbemid-
delaars) aan betere voorwaarden. 

 Daarenboven worden tevens reizen 
verkocht via reiskantoren die functioneren 
als een bijkantoor (de zogenaamde hard 
franchisers of TUI Shops) waarbij deze 
zogenaamde zelfstandige reisbemiddelaars 
niet dienen te beschikken over de eigen 
wettelijk verplichte verzekeringen. De 
effectieve zelfstandigheid van dergelijke 
kantoren kan betwijfeld worden.

 Het eigen netwerk wordt dan tot slot 
nog uitgebreid door te werken met ‘zelf-
standige’ TUI Agents (voorheen: Jetair 
Premium Partners).

 Sunjets, die de goedkopere reizen van het 
merk TUI/Jetair online aanbiedt, de reizen 
die onder deze benaming gunstiger (zij 
het in prijs en/of voorwaarden) verkocht 
worden, zijn evenwel in groten getale 
identiek aan de reizen aangeboden in de 
officiële brochures van aangeklaagden 
onder het merk TUI/Jetair. Het was de 
zelfstandige reisbemiddelaars, tot voor 
kort, niet toegelaten deze (quasi identieke) 
reizen onder de merknaam Sunjets te 
verkopen. Het Sunjets’-circuit was als het 
ware een parallel circuit, voorbehouden 
voor aangeklaagden (met eigen goedko-
pere prijzen en gunstigere voorwaarden). 

d) De positie van aangeklaagden dient dan, 
rekening houdend met het bovenstaande, 
omschreven te worden binnen de relevante 
markt, waarbij de relevante markt uitge-
splitst wordt tussen een diensten-/ produc-
tenmarkt en een geografische markt.

 De relevante productmarkt omvat alle 
producten en/of diensten die op grond 
van hun kenmerken, hun prijzen en het 

" Dat zal er ongetwijfeld toe 
zal leiden dat zij nog strengere 
(financiële) eisen zullen 
opleggen."
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gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de 
consument als onderling verwisselbaar of 
substitueerbaar worden beschouwd 

 Deze markt valt niet te herleiden tot enkel 
de producten en diensten aangeboden door 
de aangeklaagde onderneming of door 
diens concurrenten, maar strekt zich ook uit 
tot alle producten of diensten die gelet op 
hun kenmerken en op de omstandigheden 
in voldoende mate substitueerbaar zijn.

 De relevante geografische markt is 
dan het gebied waarbinnen de betrokken 
ondernemingen een rol spelen in de vraag 
naar en het aanbod van goederen of diensten, 
waarbinnen de concurrentievoorwaarden 
voldoende homogeen zijn en dat van 
aangrenzende gebieden kan worden onder-
scheiden doordat daar duidelijk afwijkende 
concurrentievoorwaarden heersen 

e) Rekening houdende met het bovenstaande 
kan de relevante markt dan ook omschreven 
worden als de georganiseerde vakantie 
toeristenmarkt, zijnde: 

 De verkoop van kant-en-klare pakket-
reizen (met inbegrip van zowel reizen met 
kenmerken die reizigers in de regel met 
pakketten associëren, als reizen waarbij de 
handelaar die reisdiensten aanbiedt, eigenlijk 
de afzonderlijke boeking van een andere of 
meerdere reisdienst(en) faciliteert), aange-
boden door een reisorganisator, wegens 
niet-professionele redenen, in binnen- en 
buitenland, aan Belgen op het Belgische 
grondgebied, middels een tussenpersoon in 
hoedanigheid van de reisbemiddelaar, zij het 
een zelfstandige derde, dewelke verbonden is 
met de reisorganisator middels een samen-
werkingsovereenkomst, zij het de reisbemid-
delaar in persoon van de reisorganisator zelf 
en / of een aan de reisorganisator verbonden 
vennootschap en / of een vennootschap 
in welke zij rechtstreeks of onrechtstreeks 
belangen heeft. Het voorgaande met uitslui-
ting van de rechtstreekse verhuring door 
de eindleverancier (bijv.: hotel, particuliere 
verhuurder, …) aan de particuliere reiziger).

f) Aangezien aangeklaagden deze reizen 
verkopen via eigen kanalen (TUI Belgium 
Retail/Jetaircenter en Sunjets) kan gesteld 
worden dat de leden van verzoekster niet 

enkel afnemers zijn van aangeklaagden, 
doch tevens in rechtstreekse concurrentie 
staan met aangeklaagden, die verspreid over 
het Vlaamse en anderzijds het Brusselse 
grondgebied, dezelfde merken/producten 
aanbieden (zij het enkel onder de merknaam 
TUI/Jetair en/of VIP Selection).

3.3. Overeenkomsten en/of feitelijke 
gedragingen

Verzoekster heeft recentelijk vastgesteld 
dat TUI/Jetair een nieuwe strategie toepast 
teneinde haar marktaandeel te vergroten en 
te beheersen. Op de locatie van sommige 
kantoren van zelfstandige reisagenten vestigt 
TUI/Jetair een vestigingseenheid. De facto 
wordt het handelsfonds van het zelfstandige 
kantoor overgenomen en uitgebaat door aange-
klaagden, waarbij evenwel nog steeds gebruik 
gemaakt wordt van de kantoren, het personeel 
en de infrastructuur van het zelfstandig reis-
bureau. Daarbij komt dat alle overeenkomsten 
met reizigers rechtstreeks met aangeklaagden 
worden afgehandeld en de agent niet meer 
tussenkomt (o.a. ontvangst van de gelden, e.d.). 

Er kan geen betwisting bestaan omtrent het feit 
dat er in bovenstaande situatie sprake is van het 
zich feitelijk verenigen, waarbij de prijzen van de 
verdeler en de tussenpersoon op elkaar afge-
stemd worden. Daarenboven heeft de tussenper-
soon, via aangeklaagden, nu ook kennis van de 
prijzen, kortingen, enz. die door de zelfstandige 
tussenpersonen in de buurt worden gehanteerd. 
Zulke kennis zal niet alleen ten nadele van de 
reiziger werken, doch ook ten nadele van de 
andere zelfstandige reisbemiddelaars.

3.4. Machtspositie

a) Machtspositie kan gedefinieerd worden als 
een economische positie, welke een onder-
neming in staat stelt om de instandhouding 
van een daadwerkelijke mededinging in de 
relevante markt te verhinderen en die het 
haar mogelijk maakt om zich jegens haar 
concurrenten, afnemers en uiteindelijke 
particuliere reizigers in belangrijke mate 
onafhankelijk te gedragen.

b) Dat een dergelijke machtspositie in hoofde 
van aangeklaagden voorhanden is, kan 
worden vastgesteld aan de hand van de 
volgende gegevens:
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 Aangeklaagden hebben in boekjaar 
2013//2014) een gezamenlijke omzet van 
meer dan 1,4 miljard €. Het marktaandeel 
van aangeklaagden kan dan ook gesteld 
worden op 40 à 50 %. 

 Dit cijfer werd reeds in 2003 door henzelf 
vooropgesteld. Ondertussen zijn er belang-
rijke concurrenten verdwenen (bijv.: Kuoni, 
Intertravel, Mediterra, Best Tours, …), 
evenals heeft Thomas Cook marktaandeel 
moeten inleveren. 

c) De machtspositie van aangeklaagden 
wordt tevens gevestigd ten gevolge van 
haar positie t.o.v. haar concurrenten. 
Aangeklaagden domineren samen met 
een andere reisorganisator (Thomas Cook/ 
Neckermann) de beschreven markt, binnen 
welke deze concurrent tevens een omzet van 
+ 800 miljoen €. Beiden domineren aldus 
samen met een marktaandeel van + 80 
tot 90%.

 De eerstvolgende belangrijke spelers op 
deze markt hebben (boekjaar 2014) een 
aanzienlijk minder aandeel dan aange-
klaagden en de Thomas Cook-groep en 
komen niet in de buurt van de omzet van 
aangeklaagden. Bijv.: Connections-Eurotrain 
109.563.470 €. Deze speler kan evenwel 
niet als een concurrent worden beschouwd, 
aangezien zij in feite geen pakketreizen 
aanbiedt en hoofdzakelijk actief is op de 
markt van de zakenreizen, ticketverkoop en 
“dynamic packaging”.

d) Aangeklaagden en Thomas Cook hebben 
bovendien een collectieve machtspositie. 

Door het bestaan van een oligopolische 
marktstructuur zijn zij de enige twee grote 
reisorganisatoren aan de top van de reisin-
dustrie. Tussen beide oligopolisten is er geen 
wezenlijke mededinging, maar omwille van 
bepaalde marktomstandigheden die heersen, 
gaan zij wel over tot een (al dan niet stilzwij-
gende) coördinatie van hun concurrentiege-
drag en vertonen dan ook parallel gedrag. Op 
basis van hun onderlinge verstandhouding 
domineren zij samen de markt. Dit parallel 
gedrag vertaalt zich op meerdere fronten: 

 Zo hebben beide reisorganisatoren een 
heel arsenaal aan brochures. Ook is vast te 
stellen dat aangeklaagden en Thomas Cook 
toch minstens op één front ook effectief 
samenwerken, namelijk in hun eigen travel-
shops. Zo kan men ook reizen van Thomas 
Cook boeken in de TUI/Jetaircenters 
en omgekeerd. 

e) Net zoals aangeklaagden, hanteert Thomas 
Cook een parallel circuit, middels eigen 
centers, als een goedkoper verkoopkanaal 
(onder de benaming Neckermann), waar 
grotendeels gelijke producten worden 
verkocht, doch onder gunstigere voor-
waarden, waarbij het de zelfstandige reisbe-
middelaars niet is toegestaan dit goedkopere 
merk aan te bieden.

f) Een ander element dat wijst op een 
aanzienlijke machtspositie, is de (on)
mogelijkheid voor nieuwe spelers om toe 
te treden tot de relevante markt. Het is 
financieel quasi onmogelijk (zelfs voor de 
bestaande concurrenten) om zich te meten 
met aangeklaagden dan wel om zich een 
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positie op de markt te dwingen voor nieuwe 
spelers, welke zich op dezelfde wijzen willen 
profileren als aangeklaagden.

g) Een verder element dat wijst op een 
machtspositie, is de (verplichte: infra) 
aanwezigheid van aangeklaagden binnen 
de zelfstandige reisbemiddelaars en dit op 
verschillende vlakken: 

-  de overwegende en verplichte aanwezig-
heid reisbrochures binnen een gemiddeld 
reisbureau; 

-  commercieel (naambekendheid bij de 
reiziger, overgewicht op publicitaire vlak en in 
de media, …) zijn zij verplicht de producten 
van aangeklaagden aan te bieden; 

-  contractueel worden zij verplicht de merk-
naam en producten zichtbaar aan te prijzen; 

-  op feitelijk vlak overheersen de brochures 
van aangeklaagden het kantoor van de 
reisbureaus: wanneer de verschillende 
brochures van aangeklaagden gestapeld 
worden, is de omvang van deze stapel een 
veelvoud van elke andere reisaanbieder 
(m.u.v. Thomas Cook en Neckermann). 

h) Veel van de zelfstandige reisbemiddelaars, 
leden van verzoekster, genereren hun 
inkomsten hoofdzakelijk uit de commissies 
die zij ontvangen vanwege de reisorganisa-
toren op de reizen van de reisorganisatoren 
die via hun bemiddeling verkocht worden 
(en dan in het bijzonder, zoals blijkt, van 
aangeklaagden en Thomas Cook).

i) Het voorgaande wordt enkel maar versterkt 
doordat aangeklaagden exclusief enkele 
reizen (Tui Travel Hotels & Resorts, RIU Hotels, 
Atlantica, Grecotel, Robinson) aanbieden, dan 
wel dat zij als het ware voor enkele bestem-
mingen een absoluut monopolie genieten 
(bijv.: Fuerteventura, Sharm-El-Sheik, …).

j) Teneinde de marktverhoudingen en machts-
positie verder te kunnen beoordelen, wijst 
verzoekster er op dat er grondige studies 
worden verricht door het West-Vlaams 
Economisch Studiecentrum (WES).

 Tussen de Association of Belgian Tour 
Operators (ABTO) en het WES werd een 
overeenkomst afgesloten waarbij alle cijfers 
van hun leden (waaronder aangeklaagden 
en Thomas Cook) worden doorgegeven 

en verwerkt, geanalyseerd. Zo worden er 
ook rapporten opgesteld betreffende de 
marktverhouding, rapporten die evenwel 
niet worden vrijgegeven.

k) Een relevante en dominerende machts-
positie kan op basis van bovenstaande 
elementen dan ook besloten worden: Zo 
oordeelde de Voorzitter van de Raad voor 
de Mededinging in de zaak Incine bvba/
Rendac dat een onderneming een machts-
positie bezat, zelfs indien haar marktaandeel 
slechts +/- 30 à 35 % van de betrokken 
markt bedroeg. Als dit toegepast wordt op 
aangeklaagden kan enkel tot hetzelfde 
besloten worden: weinig of geen (gelijk-
waardige) concurrenten, financiële sterkte, 
uitgebreid netwerk van eigen kanalen: 
uitgebreide naambekendheid bij particuliere 
reizigers en zeer opvallende aanwezigheid 
in het straatbeeld (binnen de media), afhan-
kelijk van de producten van aangeklaagden 
bij de zelfstandige reisbemiddelaars, …

3.5. Misbruik van de machtspositie  
(art. IV.2 WER)

Nadat blijkt dat aangeklaagden een machtspo-
sitie vertegenwoordigen op de relevante markt, 
wordt aangetoond dat aangeklaagden binnen 
deze markt misbruik maken van hun machtspo-
sitie, hetwelk bestaat uit tweeërlei elementen: 

-  een misbruik binnen de samenwerkings-
overeenkomsten met de zelfstandige 
reisbemiddelaars, die de producten van 
aangeklaagden verkopen; 

-  het rechtstreeks of zijdelings opleggen 
van onbillijke aan- of verkoopprijzen of 
van andere onbillijke contractuele voor-

" Een ander element dat wijst op 
een aanzienlijke machtspositie, 
is de (on)mogelijkheid voor 
nieuwe spelers om toe te treden 
tot de relevante markt." 
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waarden; - het toepassen ten opzichte van 
handelspartners van ongelijke voorwaarden 
bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede 
nadeel berokkenend bij de mededinging; 

-  het feit dat het sluiten van overeenkom-
sten afhankelijk wordt gesteld van het 
aanvaarden door de handelspartners van 
bijkomende prestaties, welke naar hun 
aard of volgens het handelsgebruik geen 
verband houden met het onderwerp van 
deze overeenkomsten; 

-  het beperken van de vrije mededinging 
en het (niet) bepalen van de prijzen door 
vrije mededinging. 

3.6. Misbruik van de 
samenwerkingsovereenkomst

a) Art. IV.2.2 WER bepaalt dat misbruik kan 
bestaan in (o.m.): 

-  het rechtstreeks of zijdelings opleggen 
van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van 
andere onbillijke contractuele voorwaarden; 

-  het toepassen ten opzichte van handel-
spartners van ongelijke voorwaarden bij 
gelijkwaardige prestaties, hun daarmede 
nadeel berokkenend bij de mededinging; 

-  het feit dat het sluiten van overeenkom-
sten afhankelijk wordt gesteld van het 
aanvaarden door de handelspartners van 
bijkomende prestaties, welke naar hun 
aard of volgens het handelsgebruik geen 
verband houden met het onderwerp van 
deze overeenkomsten.

 Verder worden de samenwerkingsover-
eenkomsten van aangeklaagden met de 
zelfstandige reisbemiddelaar bekeken. Dit 
is echter geen volledige opsomming van 
alle punten van kritiek op deze overeen-
komsten die volgens ons een bewijs van 
misbruik van machtspositie kunnen zijn, 
maar enkel een opsomming van de meest 
opvallende onderdelen. Daarenboven 
dienen deze overeenkomsten tevens 
beoordeeld te worden, wat het misbruik 
van machtspositie betreft, in functie van 

mailto:info@livetotravel.be
http://www.livetotravel.be/


het parallelle netwerk dat door aange-
klaagden wordt opgezet.

b) Voorafgaandelijk aan ieder seizoen wordt de 
zelfstandige reisbemiddelaars een nieuwe 
overeenkomst overgemaakt en dit middels 
de nieuwsbrief van aangeklaagden. 

 Aangeklaagden wijzigen elk seizoen de 
samenwerkingsmodaliteiten van een 
wederzijdse overeenkomst, waarbij de 
zelfstandige reisbemiddelaars geen keuze 
wordt gelaten om de overeenkomst te 
ondertekenen, zodat de verkoop voor het 
komende seizoen toch kan aanvatten.

c) In hun samenwerkingsovereenkomsten 
met de zelfstandige reisbemiddelaars, 
wordt bepaald (Nota VVR: wij weerhouden 
enkel de meest tegen de borst stotende 
passages, iedere reisagent beschikt 
immers over de integrale tekst): 

Art. 1: (…) Bij gebreke aan aanvaarding van 
onderhavige Samenwerkingsmodaliteiten zal 
de persoonlijke reserveringscode niet worden 
opengesteld en kan de overeenkomst geen 
aanvang nemen. 

Art. 4.1: (…) Het Solvabiliteitsrisico 
van de Reiziger ligt uitsluitend bij de 
Reisbemiddelaar.

Art. 4.2: JTD houdt zich het recht voor om, 
in afwijking van de voormelde voorwaarden 
vermeld in onderhavige rubriek indien hiertoe 
gegronde redenen zijn, in haar beoordeling 
rekening te houden met de reële financiële 
toestand van de Reisbemiddelaar indien deze 
niet of niet afdoende kan worden gestaafd aan 
de hand van voormelde gestelde vereisten.

Art. 4.3: (…) De facturen vermeld op een 
domiciliëringsbericht moeten betaald worden 
bij aanbieding via de financiële instelling. 
Inbreuk op voormelde verplichtingen wordt 
beschouwd als een ernstige tekortkoming 
welke aanleiding zal geven tot de toepasse-
lijkheid van de bepalingen vastgelegd in art. 6 
van onderhavige Samenwerkingsmodaliteiten. 

Art. 4.5: (…) De Reisbemiddelaar verbindt 
er zich toe om over twee aansluitende 
seizoenen (…) 100.000,00 € aan omzet (…) 
te realiseren. 

Art. 6.1: Wanneer de betaling van het via 
domiciliëring aangeboden bedrag geweigerd 
wordt, heeft JTD het recht – behoudens een 
fout van harentwege – de basiscommissie 
op de betreffende facturen aan te passen 
(…) en nieuwe boekingen niet langer te 
aanvaarden. In voorkomend geval vervallen 
ook de Groeicommissie en Supercommissie 
op factuur. 

Art. 6.2. : In de volgende niet-cumulatief 
opgesomde omstandigheden behoudt JTD 
zich het recht voor tot het schorsen en 
eventueel tot het beëindigen van de samen-
werking met de Reisbemiddelaar, dit zonder 
enige gerechtelijke tussenkomst.

a) Vanaf de eerste tekortkoming van de 
Reisbemiddelaar op financieel vlak. 
Daartoe behoren o.m. een betalings-
achterstand t.o.v. Jet Air en/of JTD, een 
financiële tekortkoming t.o.v. de Reiziger, 
een dagvaarding op fiscaal- en/of sociaal 
rechtelijke vlak, enz. (deze opsomming is 
niet limitatief);

b) Wanneer de domiciliëringsopdracht ten 
gunste van JTD wordt opgezegd;

 De Reisbemiddelaar is er zich van 
bewust dat JTD de naleving van bepaalde 
gestelde vereisten vervat in onderhavige 
Samenwerkingsmodaliteiten (…) slechts 
op welbepaalde tijdstippen kan verifiëren 
en dat JTD dan ook te allen tijde de 
samenwerking kan beëindigen (….). De 
Reisbemiddelaar zal geen rechten kunnen 
putten uit het feit dat aan deze aanvankelijk 
toch een nieuwe overeenkomst (op basis 
van deze Samenwerkingsmodaliteiten) 
werd  toegestaan.

Art. 6.3: Indien JTD de samenwerking 
schorst en/of beëindigt om één of meerdere 
van de hoger-aangehaalde redenen, heeft 
de Reisbemiddelaar geen recht op enige 
schadevergoeding.”

Art. 6.5.: (…) heeft JTD ook het recht om 
de ontvangstmachtiging van de reisgelden 
door de Reisbemiddelaar onmiddellijk in te 
trekken. In voorkomend geval verbindt de 
reisbemiddelaar er zich onherroepelijk toe 
om geen gelden meer te ontvangen vanwege 
de reizigers en onmiddellijk de volledige 
identiteit van alle reizigers voor alle lopende 
reiscontracten mee te delen aan JTD.” F
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c) De genoemde overeenkomst, houdende 
bovenstaande bepalingen, betreft een 
loutere toetredingsovereenkomst, welke 
niet het voorwerp kan uitmaken van enige 
onderhandeling. Meer nog, op deze listige 
manier (jaarlijkse wijzigingen tot dewelke 
men enkel kan toetreden) worden jaren-
lange handelsrelaties telkenmale (abrupt) 
onderbroken, waarbij aangeklaagden 
seizoen na seizoen en jaar na jaar, voor 
hen gunstige en nieuwe bepalingen in de 
overeenkomst stellen.

 Het kunnen verkopen van de producten van 
aangeklaagden is voor de zelfstandige reis-

bemiddelaars van groot belang en dit gelet 
op het marktaandeel van aangeklaagden en 
hun naambekendheid.

 Deze zelfstandige reisbemiddelaars zijn 
niet bij machte om een onafhankelijke 
positie in te nemen teneinde over deze 
overeenkomsten te onderhandelen en tot 
een evenwichtige overeenkomst te komen, 
aangezien zij zich niet kunnen veroorloven 
de producten van aangeklaagden niet te 
‘mogen’ verkopen.

d) Het is duidelijk dat deze overeenkomst als 
dusdanig is opgesteld dat aangeklaagden 
geen enkel risico lopen en dat zij alle macht 
in handen hebben om de overeenkomst te 
schorsen en / of te beëindigen (infra). Er 
blijken zelfs geen ‘mogelijke’ reddingsmid-
delen voorhanden te zijn en elke beslissing 
gaat voort op een éénzijdig handelen van 
aangeklaagden.

 Zulks komt dan nog eens naast het gegeven 
dat aangeklaagden de zelfstandige reis-

" Aangeklaagden stellen zich  
aldus in de plaats van 
de regelgevende overheden."

http://www.nmbs-europe.com/agent


agenten bijkomende financiële verplichtingen 
opleggen, alhoewel deze werden geschrapt 
in de toepasselijke regelgeving en zulks 
bovenop de wettelijke waarborgen (verplichte 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
en financieel onvermogen). Aangeklaagden 
stellen zich aldus in de plaats van de regel-
gevende overheden.

 Het algemene opzet van deze overeenkomst 
is dan ook niet in overeenstemming met art. 
IV.42.2 WER.

e) Daarenboven zijn ook enkele individuele 
contactuele bepalingen in strijd met art. 
IV.42.2 WER:

 i) De voorwaardelijke commissies kunnen 
worden aanzien als onbillijke contractuele 
voorwaarden. Het betreft commissies die 
aan zelfstandige reisbemiddelaars worden 
toegekend als beloning van een specifieke 
vorm van afnamegedrag, bijv. bij overschrij-
ding van een bepaalde omzet. Dergelijke 
voorwaardelijke commissies kunnen een 
misbruik van marktmacht uitmaken als zij een 
afschermingeffect hebben. 

 ii) In de samenwerkingsmodaliteiten 
van aangeklaagden is een verhoogde 
commissie voorzien als hogere omzetten 
worden gehaald. Dit creëert een druk op de 
afnemer om dit verkoopcijfer te realiseren 
en in combinatie met de machtspositie van 
aangeklaagden is dit een verboden praktijk. 
Te meer wanneer de te verdienen commissie 
gekoppeld wordt aan de omzet die de 
zelfstandige reisagenten realiseren. In dit 
verband verwijzen wij naar het standpunt van 
de Mededingingsautoriteit in een gelijk-
soortig dossier: Het aangevochten kortin-
gensysteem maakt volgens de Raad een 
misbruik van machtspositie uit omwille van 
het getrouwheidseffect dat ervan uitgaat. De 
aangeboden kortingen zorgen namelijk voor 
een verregaande klantenbinding en maken 
het zo gevoelig moeilijker om te concurreren 
op de onderzochte markten.

 iii) Daarenboven behouden aangeklaagden 
zich het recht voor deze aanvullende 
commissies aan te passen op basis van 
herziening bij het volgende seizoen en een 
vergelijking met de huidige behaalde cijfers, 
wat de zelfstandige reisbemiddelaar noopt 
tot de verkoop van zoveel mogelijk producten 

van aangeklaagden om het bestaan van deze 
aanvullende commissies te verzekeren.

 iv) De reisbemiddelaars kunnen geen 
verworven rechten inroepen wanneer aange-
klaagden een bepaalde, naar hun mening, 
nalatigheid niet zouden hebben ingeroepen 
en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
met de nalatige zelfstandige reisbemiddelaar 
zouden zijn aangegaan, kunnen aange-
klaagden, onder werking van deze nieuwe 
overeenkomst, nog steeds terugkomen op 
nalatigheden onder de oude overeenkomst! 
Dit houdt dus in dat aangeklaagden op elk 
moment en onmiddellijk kan beslissen tot 
een beëindiging van de samenwerking 
zonder dat de medecontractanten hier iets 
aan kunnen doen. 

 v) Daarenboven nemen aangeklaagden 
ook op dat zij het recht hebben om de 
overeenkomst voor ieder nieuw seizoen 
eenzijdig te herzien en probeert men de 
inhoud van de overeenkomst een geheim 
karakter te geven, onder dreiging de 
overeenkomst te beëindigen.

 vi) Daarenboven wordt bepaald dat de 
reisbemiddelaar slechts een beperkte termijn 
(2 dagen) geniet om eventuele fouten in de 
facturatie door aangeklaagden op te sporen 
en recht te zetten. Indien zulks niet tijdig 
gebeurt, wordt de factuur geacht juist te zijn 
zonder enige mogelijkheid tot herziening.

 vii) Eenzelfde strikt na te leven opvol-
gingsprocedure wordt aan de reisbemid-
delaar opgelegd, om na een ruime periode, 
aanspraak te maken op haar aanvullende en 
verhoogde commissies.

 viii) Indien een reisbemiddelaar tijdelijk in 
slechte papieren zou zitten en een aanvraag 
tot gerechtelijk akkoord indient, zal de samen-
werking onmiddellijk worden beëindigd en zal 
de ontvangstmachtiging onmiddellijk worden 
ingetrokken en dit zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling. Van enig begrip van aange-
klaagden voor de soms moeilijke financiële 
situatie van een zelfstandig reisbemiddelaar 
is dus geen sprake. Door zo een beëindiging 
geven aangeklaagden op dat moment de 
genadeslag die zal leiden tot faillissement. 
Dergelijke bepaling is in strijd met de Wet op 
de continuïteit van de ondernemingen In art. 
35, §1 staat immers: Niettegenstaande enige F
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andersluidende contractuele bepaling maakt 
de aanvraag of opening van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie geen einde aan 
de lopende overeenkomsten noch aan de 
modaliteiten van hun uitvoering.”

 ix) De sancties die aangeklaagden er 
vervolgens op nahouden zijn onaanvaardbaar. 

 x) Verzoekster wenst verder een bijzondere 
aandacht te vestigen op het navolgende:

 -  In een recentelijke, éénzijdige wijziging 
van de samenwerkingsvoorwaarden door 
aangeklaagden, werd plots een vereiste van 
minimumomzet toegevoegd (100.000 € 
voor algemene producten en 10.000 € voor 
bijzondere producten.

 -  Het niet behalen van deze minimumom-
zetten kan gesanctioneerd worden met een 
schorsing en/of beëindiging van de samen-
werking. 

 - In een bespreking met verzoekster 
werd door aangeklaagden aangegeven dat 
deze sanctie niet onmiddellijk zou worden 
toegepast, doch de praktijk heeft uitgewezen 
dat aangeklaagden zulks wel onmiddellijk 
doorvoeren en stelselmatig de ‘minder 
belangrijke’ zelfstandige reisbemiddelaars uit 
de markt proberen te drukken.

f) In aanvulling op de steeds strenger wordende 
bepalingen, hebben aangeklaagden dan 
voor sommige reisbemiddelaars een bijko-
mende overeenkomst ingevoerd: het zgn. 
Voorakkoord samenwerking via betaalcentrale. 
Middels deze overeenkomst dragen aange-
klaagden er zorg voor dat: 

-  alle reservaties via een Jetaircenter gebeuren;
-  alle betalingen rechtstreeks gebeuren waarbij 

evenwel het risico van niet- 
betaling ten laste blijft van de zelfstandige 
reisbemiddelaar; 

-  de klantenopvolging gebeurt door 
aangeklaagden; 

-  alle administratieve en boekhoudkundige 
opvolging gebeurt door de aangeklaagden.

Op deze manier eigenen aangeklaagden, 
middels tussenkomst van de eigen kantoren, 
zich nog meer macht toe en worden de zelf-
standige reisbemiddelaars nog meer buiten spel 
gezet.

In diezelfde overeenkomst wordt dan verder 
bepaald: “De verkoopsprijs van de reis moet 
gelijk of groter zijn dan de verkoopsprijs van 
de TO, zoniet kan deze door Jetaircenter aange-
past worden.”

Aangeklaagden handelen niet alleen in strijd 
met de toepasselijke mededingregelgeving door 
het opleggen van een minimumprijs, doch ook 
door daarenboven te bepalen dat zij eenzijdig 
de (te lage) prijs kunnen aanpassen namens de 
zelfstandige reisbemiddelaar.

3.7. Tussentijds besluit

a) De tendens van deze samenwerkingsmo-
daliteiten is dat aangeklaagden een reeks, 
zeer strenge voorwaarden opleggen aan 
de zelfstandige reisbemiddelaars, welke door 
de reisbemiddelaar dienen goedgekeurd te 
worden, wil deze laatste de producten van 
aangeklaagden verder blijven verkopen. Veel 
clausules zijn dan ook onbillijke, contractuele 
voorwaarden, die (o.m.) volgens art. IV.2 een 
misbruik van machtspositie uitmaken. 

 De medecontractanten/zelfstandige reisbe-
middelaars kunnen niet anders dan samen-
werken met aangeklaagden, omdat dit nu 
eenmaal is wat de particuliere reiziger wilt en 
kent en omdat er buiten aangeklaagden (en 
‘Thomas Cook’, met wie zij een oligopolische 
positie innemen) geen andere generalist op 
de markt bestaat die zo een groot aanbod 
van reizen heeft. 

 Indien de zelfstandige reisbemiddelaars 
het ‘officiële Jetair’ reisaanbod niet zouden 
aanbieden aan de particuliere reiziger, dan 
zou dit – juist gelet op het grote markt-
aandeel van aangeklaagden – voor velen 
uitermate nadelig zijn. 

b) Indien ze bovendien niet aan de voor-
waarden voldoen, zal er geen samenwerking 

" Van enig begrip van 
aangeklaagden voor de soms 
moeilijke financiële situatie van 
een zelfstandig reisbemiddelaar is 
dus geen sprake." 
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meer plaatsvinden en is het praktisch 
onmogelijk om nog te blijven bestaan als 
reisbemiddelaar zonder de producten ‘Jetair’ 
of ‘Thomas Cook’. 

c) In dat geval zou de marktpositie van beide 
enkel nog groter worden, aangezien zij wel 
nog steeds over eigen ‘Jetaircenters’ en het 
‘Sunjets’ kanaal beschikken, die alle vrijheid 
van de verkoop van de producten hebben.

3.8. Beperken van de mededinging

a) Verzoekster is van oordeel dat de wijze 
waarop aangeklaagden zich op de relevante 
markt begeven, en dan in het bijzonder de 
wijze waarop zij dit doen via het door henzelf 
opgezette parallelle verkoopsysteem, niet 
alleen een oneerlijke concurrentie inhoudt 
ten overstaan van de zelfstandige reisbe-
middelaars (en aldus een inbreuk uitmaakt 
op het boek ‘Marktpraktijken’ WER), leden 
van verzoekster, doch ook een misbruik 
van machtspositie.

b) Doorheen de voorbije jaren hebben aange-
klaagden een parallel verkoopcircuit opgezet 
waarbij: 

-  eigen ‘Jetaircenters’, de eigen producten 
onder de benaming ‘Jetair’ EN ‘Sunjets’ 
verkopen; 

-  via het Sunjets-kanaal identieke reizen 
verkopen, doch evenwel tegen gunstigere 
voorwaarden en / of prijzen; 

-  daarenboven wordt op zeer doorgedreven 
wijze de verkoop via de eigen internetkanalen 
gepromoot.

c) Hierbij komt nog dat het de zelfstandige 
reisbemiddelaars ook niet toegelaten is om 
andere, lagere prijzen en kortingen aan te 
rekenen aan de particuliere reiziger dan de 
prijzen die vermeld worden in de aan hen ter 
beschikking gestelde (officiële en dus niet 
parallelle) brochures. De zelfstandige reis-
bemiddelaars kunnen – in de relatie met de 
particuliere reiziger –welbepaalde kortingen 
geven op de reizen van aangeklaagden die zij 
aanbieden, in een poging alsnog de concur-
rentie aan te gaan met het parallelle, recht-
streekse verkoopcircuit. Doch belangrijke 
nuance hierbij is dat in dit geval het dan gaat 
om loutere kortingen (lees: verminderingen) 
op hun eigen commissies voor de verkochte 
reizen, niet op de verkochte reis op zichzelf!!! 

d) Ten overvloede dient opgemerkt dat de 
zelfstandige reisbureaus een ‘gemiddelde’ 
bruto-commissie ontvangen van (+/-) 9%. 
Indien deze hiervan bij wijze van korting 2% 
afgeven aan de particuliere reiziger werken 
ze per definitie met verlies 

e) Het bestaan van dit parallelle en goed-
kopere circuit van aangeklaagden, brengt 
de zelfstandige reisbemiddelaars ook nog 
op een andere manier in de problemen. 
Deze tussenpersonen hebben immers ook 

een zeer specifieke, bij wet opgelegde 
informatie- en raadgevingverplichting ten 
overstaan van de particuliere reiziger, die 
overweegt bij hen een reis te boeken. 

 In de rechtsleer wordt gesteld dat inderdaad 
dergelijke verplichting op de reisbemiddelaar 
rust, ook al snijdt hij hiermee a.h.w. in eigen 
vlees. Deze verplichting tot doorverwijzing 
bestaat overigens niet enkel juridisch, doch 
ook feitelijk: de zelfstandige reisbemiddelaar 
loopt het reële gevaar dat de particuliere 
reiziger, die immers - en dit is toch wel 
specifiek voor de reissector en duidelijk 
te onderscheiden van situaties in andere 
sectoren - gedurende een week en/of enkele 
weken ter plaatse zal samenleven met een 
reiziger / boeker bij aangeklaagden, te weten 
komt dat er op de markt veel lagere prijzen 
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voorhanden zijn waardoor zijn vertrouwen in 
de tussenpersoon wordt beschaamd en de 
reiziger in de toekomst op laatstgenoemde 
geen beroep meer wenst te doen. 

4. Besluit

a) Kortom, de zelfstandige reisbemiddelaar – 
wiens voornaamste rol er in bestaan heeft als 
tussenpersoon op te treden bij de verkoop 
van reizen van de grote reisorganisatoren (op 
heden bestaande uit slechts 2 spelers) en 
hieruit middels commissies hun inkomsten 
halen – worden thans volledig in de tang 
genomen door aangeklaagden (evenals 
‘Thomas Cook'), die een derwijze dominante 
positie verworven hebben in de relevante 
markt, waardoor zij beseffen dat de tussenper-
sonen in feite niet meer zonder het ‘officiële 
aanbod’ van aangeklaagden kunnen, terwijl 
net diezelfde aangeklaagden, via het opge-
zette parallel verkoopsysteem, exact dezelfde 
reizen gaan aanbieden tegen goedkopere 
prijzen waardoor zij reizigers afsnoepen van de 
zelfstandige reisbemiddelaars.

b) Het is evenwel duidelijk dat dit systeem in 
de hand gewerkt wordt door aangeklaagden 
door de zelfstandige reisbemiddelaars 
te verplichten alle marktinformatie door 
te spelen naar aangeklaagden en door 
de zelfstandige reisbemiddelaars te 
dwingen concurrentie te voeren middels 
hun eigen commissies (aangezien de 
prijzen en kortingen bepaald worden door 
aangeklaagden, dan wel dat aangeklaagden 
steeds de laagste prijs aanbieden in hun 
eigen kantoren.

5. Intenties aangeklaagden

a) Recentelijk hebben aangeklaagden aange-
geven hun netwerk van eigen reisbureaus 
te willen uitbreiden. Dit zal er op de verschil-
lende vlakken toe leiden dat de zelfstandige 
reisbemiddelaars nog meer onder druk gezet 
zullen worden.

 Bij het uitbreiden van haar eigen netwerk 
hebben aangeklaagden er uiteraard baat 
bij om:

-  enerzijds de contractuele voorwaarden t.o.v. 
haar zelfstandige reisbemiddelaars, dewelke 
het ‘Jetair’product noodzakelijk moeten 
aanbieden, zo stringent mogelijk te maken. 

Een eenvoudige vergelijking van de contrac-
tuele voorwaarden van het verleden naar 
heden, toont deze evolutie reeds aan;

-  anderzijds om gebruik te maken van de 
gegevens van de zelfstandige reisbemid-
delaars, die haar kenbaar worden door de 
contractuele verplichtingen die deze worden 
opgelegd. Het gegeven dat aangeklaagden 
zich feitelijk verenigen met zelfstandige 
Jetaircenters is hier niet vreemd aan. 

c) Rekening houdende met deze intenties en 
strategie, is het duidelijk dat aangeklaagden 
hun machtspositie enkel maar zullen 
versterken, met alle gevolgen van dien en 
dit binnen een sector, waar de zelfstandige 
reisbemiddelaars het reeds moeilijk hebben 
om op te komen tegen de internetverkopen, 
waarbij een rechtstreeks kanaal gecreëerd 
wordt tussen de initiële aanbieder, waaronder 
aangeklaagden, en de eindklant.

Huidig verzoekschrift strekt ertoe …

Om de Belgische Mededingingsautoriteiten / 
het Auditoriaat, in het bijzonder de heer 
Mevrouw Auditeur-Generaal, te verzoeken 
een onderzoek te openen zoals bepaald in art 
WER en om een einde te doen stellen aan de 
inbreuken op de bepalingen van boek IV WER, 
zoals hierboven omschreven, zulks in voorko-
mend geval onder verbeurte van een dwangsom 
van 15.000 € per overtreding, en een boete op 
te leggen aan aangeklaagden.
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”God in  
Wallonië”
Interview met Benoît Dieu
directeur-generaal van BT Tours
en voorzitter van UPAV
De reisagent moet méér dromen verwezelijken  
dan de klant zich kan indenken.



De titel van dit interview is een beetje mislei-
dend. Benoit zijn familienaam luidt inderdaad 
“Dieu”, maar hij gedraagt zich echt niet als 
zodanig, dat laat hij over aan sommige van 
zijn voorgangers.

Touroperator, autocarist, baas van 12 reiskan-
toren met in totaal 56 personeelsleden en een 
jaaromzet van 37,2 miljoen €. Benoît Dieu (51) 
heeft daarmee zijn handen vol, maar sedert 
2014 is hij ook voorzitter van UPAV. Redenen 
te meer waarom De Hoogvlieger niet langer 
kon wachten om richting Binche te trekken, 
met – toegegeven – af en toe een ‘godde-
loze’ vraag.

Wie is Benoît Dieu?
Na mijn middelbare studies kwam ik al vlug 
bij Autocars Venhac in Silly terecht. Het bedrijf 
was gespecialiseerd in eendagsuitstappen voor 
vooral Franse groepen. Ik nam daar gedurende 
9 jaar het commerciële beleid voor mijn 
rekening, tot ik mij in 1998 inkocht in het tour-
operating/reisagentschap L’Envol in Lessines. 
Daar kon ik naar hartenlust mijn groepenpor-
tefeuille verder uitbouwen. Later werden twee 
Selectairkantoren in Bergen en Erquelinnes 
overgenomen en in 2002 kwamen daar ook 
nog Les Cars Covens uit Soignies bij. In oktober 
2004 nam ik Binche Tours – dat reeds in 1947 
boven de doopvont werd gehouden - over 
en op 1 april 2005 werden wij op onze beurt 
opgekocht door Salaün Voyages, een Bretoense 
autocarist/touroperator die vandaag in heel 
Frankrijk actief is, met 70 personeelsleden 
werkt en kan prat gaan op een jaaromzet van 
ruim 200 miljoen €.

Duidelijk een performante groep waarin 
jullie zijn terechtgekomen.

Absoluut. Salaün Voyages heeft tal van 
specialisaties maar is vooral sterk door zijn 
talrijke eigen receptieve agentschappen die 
met eigen mensen worden bevolkt in het 
buitenland, zoals Pouchkine Tours in Rusland, 
Nordiska voor Lapland en de Baltische Staten, 
Ker Salaün in India, Image Vietnam voor 
Vietnam, Eoh voor Spanje, enz.

Terug naar BT Tours. Jullie bedrijf rust op 
drie peilers: touroperating, autocars en 
reiskantoren?
Klopt. Op jaarbasis samen goed voor meer dan 
30.000 pax, waarvan 9.000 via het vliegtuig 
reizen en 21.000 die voor de autocar kiezen of 
ermee vervoerd worden. Ongeveer de helft van 
die 21.000 geschiedt via onderaannemers. 
Zelf hebben we 5 autocars en 8 chauf-
feurs. Het autocargebeuren is goed voor 
2,2 miljoen €. In de touroperating kunnen wij 
terugvallen op 27 medewerkers en het jaar-
omzet bedraagt 22 miljoen €. En het aandeel 
in de verkoopomzet tussen de producten van 
TUI en Thomas Cook ligt op 70/30 %.
Onze reiskantoorketen BT Holidays telt 
12 agentschappen, 9 in eigendom en 
3 franchisekantoren. In totaal werken hier 
21 medewerk(st)ers die zorgen voor een omzet 
van 13 miljoen €.

Naar verluidt wil je het aantal kantoren nog 
uitbreiden.
Jawel, vooral het aantal franchisekantoren 
willen wij optrekken. Er zijn nog een aantal 
blinde vlekken op de kaart. Ik denk hier 
vooral aan Namen en Brussel. In de hoofd-
stad moeten wij zelfs dringend aan de slag. 
Onze naambekendheid wordt ook behoorlijk 
gestimuleerd door een krant van 16 tot 
24 blz. – met meer dan 100 verschillende 
rondreizen – die wij jaarlijks op 1 miljoen 

" Ik ben iemand die liever in 
de schaduw vertoeft, maar 
uiteindelijk zijn ze erin geslaagd 
om mij eruit te halen."
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exemplaren verspreiden en waar alle belang-
stellende reiskantoren als partner kunnen op 
inpikken. Onze begeleide rondreizen worden 
tot dusver uiteraard vooral in Wallonië en 
Brussel verkocht en dit in meer dan 500 
reiskantoren, maar ook in de nabijheid van de 
grens tussen Vlaanderen en Frankrijk begint 
men ons beter en beter te kennen.

Betekent dit dat BT Tours straks ook op de 
Vlaamse markt gaat opereren?
Vandaag is het reeds zo dat wij enkele 
Vlamingen, die weliswaar Frans praten, onder 
onze klanten mogen rekenen omdat zij liever 
in één taal begeleid worden dan in twee. BT 
Tours op de Vlaamse markt is nog niet voor 
onmiddellijk. Ons touroperating-model krijgt 
heel wat ondersteuning vanuit Frankrijk en 
technisch zou het vandaag moeilijk zijn om 
Vlaanderen proberen te ontginnen. Maar, zoals 
alle ondernemers werken ook wij dagelijks aan 
onze groeiperspectieven. In Franstalig België 
zitten wij nog lang niet aan ons maximum, maar 
eens wij die bereiken zou het niet onlogisch 
zijn om de Vlaamse markt op te gaan met 
onze schitterende producten. Vergeet daar-
enboven niet dat wij over een geweldige troef 
beschikken met het gratis luchthavenvervoer 
inbegrepen in al onze rondreizen. Recent 
hebben wij zelfs een koppel uit Koksijde 
gehad die mede vanwege dit aanbod bij ons 
geboekt heeft.

Hoe belangrijk is de luchthaven van 
Charleroi voor bt tours?
Primordiaal zou ik zeggen, zeker voor onze 
agentschappen want ook TUI heeft een mooi 
aanbod van op Charleroi. Ik wil echter wel een 
lans breken voor Ryanair. De reisagent moet 
eindelijk eens beseffen dat dit het nieuwe 
model is van de luchtvaartmaatschappijen en 

wie dat vandaag nog niet heeft begrepen is 
niet goed bezig.

Hoe word je voorzitter van UPAV?
Als ik met een boutade mag antwoorden: 
door op het slechte moment op de slechte 
plaats te zijn! Ik ben inderdaad in juli 2014 
aangesteld als UPAV-voorzitter. Alhoewel ik 
altijd lid van UPAV ben geweest had ik tot 
dan nooit een bestuursmandaat uitgeoefend. 
Nadat Jean-Philippe Cuvelier te kennen had 
gegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar zou 
stellen, hebben zich twee kandidaten gemeld, 
maar daarover kon blijkbaar geen consensus 
bereikt worden.
Ik ben iemand die liever in de schaduw 
vertoeft, maar uiteindelijk zijn ze erin geslaagd 
om mij eruit te halen en heb ik een mandaat 
van drie jaar aanvaard.

Wat heeft uiteindelijk de doorslag 
gegeven?
Omdat ik ervan overtuigd ben dat er bij UPAV 
uit een ‘moderner’ vaatje moest getapt worden 
en dit in de eerste plaats om te kunnen 
beantwoorden aan de verwachtingen van de 
leden. Ondertussen is het UPAV-landschap al 
behoorlijk gewijzigd. Met ons allen hebben wij 
geleerd dat de reisagent zich moet aanpassen 
en evolueren en dus niet de klant want die is 
al geëvolueerd. De hamvraag vandaag is dan 
ook: hoe zal de klant morgen boeken en wat 
doen wij daaraan?

Hoe ziet de toekomst van de ‘fysieke’ 
reisagent eruit?
Die is volgens mij gewaarborgd als de reis-
agent erin slaagt om af te stappen van het 
louter en alleen aanbieden en verkopen van 
massaproducten en dat er volop gekozen 
wordt voor dynamic packaging en teven 

" De hamvraag vandaag is:  
hoe zal de klant morgen boeken 
en wat doen wij daaraan?"



inspeelt op het aanbod van de niche tourope-
rators. De reisagent die morgen wil overleven 
zal méér dromen moeten verwezelijken de 
klant zich kan inbeelden!

U bent nu 2 jaar bezig als UPAV-voorzitter. 
Een voorzichtig bilan?
Ik zou het liever na 3 jaar doen, maar ik hoop 
dat ik wat extra gezelligheid heb kunnen gene-
reren en verder de basis kan leggen om straks 
een prima functionerend UPAV door te geven.
Jean-Philippe Cuvelier is in dit alles een 
uitstekende raadgever geweest, maar op 
administratief vlak is er duidelijk nog werk aan 
de winkel.
Jean-Philippe heeft UPAV 20 jaar geleid en 
doorheen al die jaren heeft hij UPAV eigenlijk 
gemaakt. Hij is nu eenmaal Monsieur Tourisme 
in Franstalig België. Een verschrikkelijk gepas-
sioneerde man als het over de reisindustrie 
gaat, al was zijn visie op een aantal zaken niet 
identiek aan de mijne en aan een aantal zaken 
waarvoor ik vandaag opkom.

Maar jij u het geen 20 jaar doen?
Zeker niet. Ik wil er hoogstens nog eenmaal 
drie jaar bijdoen, maar ik weet nu al dat ik 
mijn tweede mandaat vervroegd zou kunnen 
beëindigen als ik erin zou slagen om alles op 
een ideale manier door te geven. Le pouvoir 
use! Pas op, ik beklaag het niet dat ik het voor-
zitterschap heb aangenomen want het is niet 
alleen een grote eer, het is ook een belangrijke 
levensles. Ik ben waarschijnlijk meer open 
terwijl Jean-Philippe wat meer terughoudend 
was, maar toch een instituut op zichzelf was.

Hoe bekijk je de strategie en de huidige 
aanpak van de reisindustrie door de gene-
ralisten TUI en Thomas Cook?
Het is niet aan mij om een commerciële 

analyse te maken van deze bedrijven. Zij 
hebben vanzelfsprekend de vrijheid om 
te ageren zoals zij het doen. Ik respecteer 
dat en ik wil me als UPAV-voorzitter zeker 
niet mengen in hun beleidsopties, maar ik 
beschouw het als mijn taak en mijn plicht om 
onze toekomst als reisagent/touroperator te 
vrijwaren en de vraag is hier wel degelijk of 
hun acties onze toekomst al dan niet verze-
keren. Hoe dan ook de dynamic packaging 
is het wachtwoord. In dit verband mag ik niet 
nalaten te benadrukken dat TUI Fly voor ons 
primordiaal is en wij moeten volop inspelen op 
de talrijke sterke troeven van deze carrier.

Als je UPAV en VVR met elkaar  
vergelijkt, wat is volgens jou het opval-
lendste verschil?
Uiteraard hebben we als de verdediger en 
de waakhond van de reisagent dezelfde 
objectieven, maar bij de UPAV-leiding is het 
iets gecompliceerder daar waar wij allemaal 
afhankelijk zijn van de resultaten die wij in de 
toeristische industrie boeken. De VVR-leiding 
heeft geen onmiddellijke commerciële binding 
met de sector. Beslissingen van UPAV kunnen 
derhalve makkelijker tot conflicten leiden. Dit 
neemt niet weg dat wij uitstekend met VVR 
samenwerken en we hebben zelfs met Walter 
Raspoet een bestuurslid (zonder stemrecht) in 
huis die wij vanwege zijn kennis zeer respec-
teren en waarderen.

Zie je UPAV en VVR ooit fuseren?
Wenselijk wel graag, maar het lijkt eerder een 
utopie en een behoorlijk moeilijk te nemen 
hindernis blijven zeker de twee talen. Ik zou 
het persoonlijk wel graag zien gebeuren. 
Wij zouden samen ongetwijfeld sterker zijn, 
maar zelfs dan, hoe groot zou onze impact op 
Europees vlak dan wel kunnen zijn? -> IN
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Allermooiste reis ooit?: 
de Noordkaap in de winter.
Bestemmingen te herdoen? 
Costa Rica vanwege de overweldigende natuur 
en ook wel omdat het als Latijns-Amerikaans 
lang niet langer meer over een leger beschikt.
Welke bestemming staat bovenaan 
je verlanglijst? 
Argentinië. Opnieuw voor de natuur. Zeker ook 
Patagonië waar noch de industrie, noch het 
massatoerisme tot dusver echt lelijk hebben 
toegeslagen.
Tijd voor hobby’s? 
Al jaar en dag heb ik een enorme passie voor 
Brabantse trekpaarden. Ik heb er nu drie.
Wat zou je doen als je 100 miljoen € wint?
Ik zou meteen een bedrijf opzetten die alterna-
tieve ecologische zaken aanbied en milieuvrien-
delijk transport steunen en promoten. Wel een 
beetje triestig dat ik daardoor de toeristische 
industrie in de steek zou moeten laten.
Mocht je een dier zijn? 
Een wolf. Trouw en toch autonoom.
Wat is je meest onhebbelijke karaktertrek? 
Je stelt me uitgerekend zo’n vraag terwijl ik 
zoveel goede karaktertrekken heb! Als je toch 
aandringt: ik wil altijd gelijk hebben. Maar ik heb 
ook altijd gelijk.
Wat is je dierbaarste bezit? 
Kinderen en echtgenote terzijde gelaten, een 
tractor Ferguson 1949, waarmee ik nog weke-
lijks rij.
Op wie of wat ben je heel fier? 
Op mijn parcours en dat komt zeer zeker voor 
een stuk omdat ik geen hoger diploma heb. 
Waar ik vandaag sta is natuurlijk te danken aan 
de steun van zovelen want alleen ben je immers 
niets.
Wat maakt je ongelukkig? 
Hetgeen de mensen de aarde allemaal aandoen. 
Jammer genoeg kan ik daar maar weinig aan 
veranderen al ben ik al blij dat ik een vorm van 
duurzaam toerisme kan aanbieden en propa-
geren. Triestig toch hoe men bijv. in Indonesië 
aan massale ontbossing blijft doen waarbij 

één onze naaste buren in de ontwikkeling, de 
oerang oetang, hopeloos in de verdrukking 
terechtkomt.
Wat maakt je wel gelukkig? 
Alle acties en initiatieven die ondernomen 
worden om de natuur te redden.
Wat is er niet gelukt dat je graag had 
zien gebeuren? 
Ik had na mijn humaniora graag hogere 
studies gedaan, maar dat is er vanwege 
tal van redenen nooit van gekomen. 
Landbouwingenieur bijv. dat zou iets voor mij 
zijn geweest. Maar dan zou ik wellicht helemaal 
zijn voorbijgegaan aan de reisindustrie en dat 
is dan weer een minpunt.
Je favoriete boek? 
Kuifje in Tibet. Mede omdat ik medelijden 
heb met dit prachtig land en een dergelijke 
schitterende bevolking die onderdrukt wordt 
door een grootmacht.
Wat houdt je ’s nacht wakker? 
Niets want ik slaap omdat ik geen redenen 
heb om wakker liggen. Vroeger, toen de 
kinderen klein waren, gebeurde het wel eens 
dat ze me uit mijn slaap hielden.

Kan je volgende personen of organisaties 
in twee woorden omschrijven:
Jean-Philippe Cuvelier: 
intelligente ondernemer
Etienne De Nil: 
gemoedelijke pappie
Club Med: 
georganiseerde bourgeois
Brussels Airlines: 
te bewaren patrimonium
Jean-Luc Hans: 
toeristische bijbel en vriend
Robrecht Willaert: 
commercieel oertalent
Antoon Van Eeckhout: 
dé Monsieur Perspicace
Michel Salaün: 
visionaire doorduwer
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WIE IS EBURY?

Ebury is een financiële dienstverlener gespecialiseerd in 

internationale betalingen, het afdekken van valutarisico en 

handelsfinancieringen specifiek gericht op de KMO-sector. 

WAT ZIJN DE RISICO’S BIJ INTERNATIONALE 

BETALINGEN?

Veel organisaties die transacties uitvoeren in vreemde 

valuta’s, lopen risico door de volatiliteit van valutamarkten 

en wisselkoersverschillen. Bijvoorbeeld: de Chinese Yuan 

Renminbi is op één jaar tijd met 8% gedevalueerd en zorgt 

voor onzekerheid in de markt en heeft impact op winstmarges 

voor ondernemingen. 

HOE KAN EBURY UW BUSINESS BESCHERMEN 

TEGEN DEZE RISICO’S?

Om wisselkoersrisico’s af te dekken heeft Ebury flexibele 

termijncontracten, aangepast aan de behoefte van uw 

organisatie. Ook zorgen wij voor een goede ondersteuning en 

expertise om uw organisatie tegen deze risico’s te beschermen. 

Het voordeel om te werken met termijncontracten is dat u zo 

uw koersrisico kan afdekken en ook uw winstmarge kan veilig 

stellen met een budget koers. 

Boost uw groei met financiële oplossingen  
op maat voor uw onderneming

KIES VOOR EBURY OMDAT:

• Voor ruim 130 valuta’s kunnen wij competitieve koersen 

bieden.

• Flexibele termijncontracten aangepast aan de behoefte 

van uw organisatie. 

• Verwerken snel en efficiënt betalingen wereldwijd

• Geen transactiekosten bij internationale betalingen.

• Extra liquiditeit tot 1 miljoen voor aankoop 

handelsgoederen 

• Eenvoudig en transparant online platform.

• Uw persoonlijke valutaspecialist is bekend met uw 

organisatie en uw valuta behoeften.

“Mijn probleem, en dat van veel van mijn collega’s, is de onvoorspelbaarheid van de valutamarkten.  Voor 
kleine organisaties is het verre van eenvoudig om voor kleine bedragen een termijncontract van je bank te 
krijgen. Bovendien drukken allerhande transactiekosten ons plat. Ik ben reuzeblij dat ik Ebury heb ontdekt. Hun 
wisselkoersen zijn aanzienlijk beter dan bij de grootbank en een termijn contract om voor het even welk bedrag 
sluit je af in enkele minuten. Zo heb ik op €30000 zowat €1600 uitgespaard. En ik hou dan de erg persoonlijke en 
efficiënte service buiten beschouwing.” 
 
Rufin Duwel, Zaakvoerder, Rufin’s Reisbureau

Als een door de FCA (Financial Conduct Authority) gereguleerde betalingsinstelling is Ebury onder de Directive on Payment Services (PSD) geautoriseerd om in België op te treden als 
financieel dienstverlener. Ons registratienummer is 522933.

Wilt u weten hoe Ebury uw organisatie kan helpen? 
Neem dan contact met ons team van experts:

+32 2 891 03 42  |  info@ebury.be 

ebury.be

NL_ Publi reportage_ 9-12-2016.indd   2 09/12/2016   09:50
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• WIJ WERKEN ENKEL VIA REISBUREAUS
• 7 brochures: - Meer dan 1200 luxe- en kwaliteitshotels (waarvan 100 nieuwe!) 
  - Focus op o.m. Mallorca, Corsica & Costa Brava
  - Ontdek Ajman: de goedkoopste zonzekere luxe bestemming
  - Unieke Afrika brochure
  - USA à la carte: 2000 hotels
  - Golfspecialist
• Verdien uw vakantiebudget: tot 1% van uw omzet
• Nieuwe dynamische & actieve website: www.exclusive-destinations.be 
 - Selecteer uw hotels volgens bestemming, voorkeur & budget
 - Bekijk alle extra promoties en last minutes
 - Superhandige overzichten van alle Huwelijks- & Vroegboekpromo’s

Luxe  - Charme  - Golf  - Wellness  - Gastronomie

Middellandse Zee I 2017 - 2018
Spanje • Portugal

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Middellandse Zee II 2017
Italië

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

2017

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

Afrika 2016 - 2017
Senegal • Kenia • Tanzania • Zanzibar • Namibië • Zambia
Zimbabwe • Botswana • Zuid-Afrika • Mozambique • Oeganda

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

Worldwide 2017 - 2018
Indische Oceaan • Azië • Caraïben • USA • Cruises 

Exclusive Destinations

Luxe  - Charme  - Golf   - Wellness  - Gastronomie

www.exclus ive -dest inat ions .be
www.exclus ive -dest inat ions .nl

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.

colours Latin Am
erica

cosm
ic travel 
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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
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Op 31 december 2016 telde Vlaanderen 
711 bedrijven (vennootschappen en 
eenmanszaken) of personen die over 
een verzekering financieel onvermogen 
en een verzekering Professionele 
Aansprakelijkheid Reisbureaus beschikken 
en, hetzij in hoofdactiviteit, hetzij in 
bij-activiteit, kunnen beschouwd worden 
als een reisbureau (reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar). Samen exploiteerden zij 
387 aangegeven bijkantoren.

In de loop van datzelfde jaar verdwenen 
er 35 hoofdkantoren, waarvan 6 door 
faillissement en 15 bijkantoren. Anderzijs 
telden wij 69 nieuwe hoofkantoren en 
31 nieuwe bijkantoren.

Het aantal reisondernemingen in Vlaanderen 
is in 2016 dus gestegen met 5 %, het aantal 
bijkantoren met 4, 3 %.

Stopzetting Hoofdkantoren: 

1837 Air Travel Brokers, Tienen - *9553 Apta 
Plus, Brugge - *7283 Artifo, s Gravenwezel - 
9026 Best Travel, Sint Amandsberg-Gent - 
9045 Beyond Borders, Zonhoven - *7211 
Boschmans Reizen, Herentals (verder als 
bijkantoor TUI, amtshalve ontslag) - *7141 
Brigitte Travel, Knokke (intrekking verzekering, 
amtshalve ontslag, verder als Travel Expert) - 
*5384 C & H, Oudenburg – *7313 Club 
Alpina, Tongeren (verzekering opgezegd, 
ambtshalve ontslag) - *7267 Condetta 
Travel, Heusden - *2445 Coordination 
Center, Ninove (amtshalve ontslag, verder 
als bijkantoor TUI) - *5931 Cosmos Travel, 
Beveren-Waas (failliet) - *5505 De Preester, 
Anzegem – *7281 De Reisarchitect, Kapellen - 
*2461 De Reisverteller, Deerlijk (verder als 
bijkantoor Sun Trips) - *9579 Finn’s Travel, 
Geraardsbergen (amtshalve ontslag, verder als 
bijkantoor TUI) - *1115 Flandria Reisbureau, 
Gent (failliet) - *5735 Globevents, Deurne - 
*5851 Horizon Reizen, Westerlo – *1755 Iris 
Reizen, Brasschaat (failliet) - *1595 Kontiki 
Travel, Gent (amtshalve ontslag, verder als 
bijkantoor TUI) - *5601 L & G Reizen, Erpe 
(failliet) - *1199 L.A. Tropical, Genk (amtshalve 
ontslag, verder als bijkantoor FCM Travel 
Solutions) - 9565 La Suite Snow-Rouzée, 
Wenduine (verzekering ingetrokken, wegens 
wanbetaling, amtshalve ontslag) - 2303 
Lenaerts Reizen, Beerse (verder als bijkantoor 
Amigo Reizen) - *1513 Luxetour Vermeulen, 
Tremelo - *7331 Mahan, Antwerpen (omvorming 
naar Mahan Travel) - *5433 Malou Express, 
Tisselt - *1213 Modern Toerisme, Asse – 9057 
Ross Holidays, Hasselt - 7059 Sunways, 
Genk - *5097’- ‘t Reisbureau, Brecht (amtshalve 
ontslag, verder alls bijkantoor TUI) - *7289 
The Boosting Company, Mechelen (failliet) - 

Zij gingen en  
zij kwamen 
in 2016
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*5969 Tierra cvba, Kessel-Lo (failliet) - *6287 
Tisza-Travelling, Zaventem - *6285 Travel and 
Joy, Merksem – 7251 Travelbird, Antwerpen - 
*5129 Travel Worldwide Belgium, Schoten - 
5473 Tunesiatours, Wemmel - *5777 Vamos, 
Wilrijk 
 
Stopzetting bijkomende 
verkooppunten: 

*7211 Boschmans Reizen, Kasterlee + Eeklo 
(thans TUI) - *2445 Coordination Center, 
Maldegem + Waarschoot (thans TUI) - 6159 
Global Business Travel, Stevens Woluwe + 
1090 Brussel + 2020 Antwerpen + 2990 
Wuustwezel - 7059 Sunways, Maasmechelen - 
1067 Thomas Cook Retail Belgium 2020 
Antwerpen + Tervuren - *7223 Travel & Smile , 
Kontich - 1051 TUI Belgium Retail, Kalmthout - 
*5679 Vandamme Benny, Knokke (thans TUI) - 
5811 Via Mundi, Brugge

Nieuwe Hoofdkantoren: 

9961 AEP, Brussel - *9623 Africa Genius Travel 
Worldwide, Sint-Katelijne-Waver - *9637 African 
Miles, Kruibeke - *9599 Airport Taxi, Deurne - 
*9619 Altratoscana, Schilde - 9979 Amitic, 
Maldegem - *9647 Andres Reizen, Zomergem - 
*9631 Arrow Air Travel, Schilde - *9643 Ave 
Avia 8500 Kortrijk - 0000 Berman Daniel, 
Beeersel - 9045 Beyond Borders, Zonhoven 
9957 - Blue Moon Belgium, Sint-Lievens-
Houtem - 9089 Bookinhghajj, Diegem - *9955 
Brussels Airlines, Diegem – 0000 Croatia 
Experience-Vitas Declerck, Rumst - 9063 
Depea, Ardooie - *9645 Di-On Globe, 
Maasmechelen - 9943 Eco Engine Power, 
Brugge - *9615 Europe Travel Consult, Mol - 
*9595 FB2, Wingene - 9965 Flamme Rouge, 
Zwevegem - 9081 Goalacarte, Rotselaar - 
*9655 Greenlane Adventure, Veurne - 9953 
Happy Weekends, Retie - 9067 Holiday Suites, 
Oostende - 9963 Horizont, Hasselt - 9076 
Insolita, Geel - *9603 Jalan, Gent - *9597 
James Watt Travel, Hasselt - 9082 Kicha Travel, 
Rumst - *9635 Kilroy Belgium, Gent - *9657 
Kristof Holidays, Kalmthout - *9617 L.V. Travel 
& Touroperatin, Langdorp - *9611 Liria Travel, 
Gentbrugge - *7331 Mahan Travel, Antwerpen 
– 0000 Management Outreach, Menen - 9062 
Mascot, Antwerpen - 9941 MITT Belgium, 
Leuven - *9605 Mr. Yeti, Tienen - *9629 
Nelson & Nelson, Antwerpen- 9973 New Event 
Mosaic, Brugge – 0000 NICE, Schelle - 9977 K
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Noorwegen Reizen Schoten - *9633 Offtrack, 
Mortsel - 9951 Oniro, Sint-Niklaas - *1269 
Patteeuw Reizen, Moorslede - *9625 PMP, 
Merelbeke - 9059 Poco Loco Adventures 
Belgium, Gent-Sint Amandsberg - *9639 Pulso, 
Zwevegem - 9079 Red Zezel, Eppegem - 
*9593 Reisboerke, Diksmuide - 9945 Season 
Story, Schilde - *9613 See-Globe, Gent - 
*9609 SoF Travel, Gent - *9627 Somnium, 
Antwerpen - 9078 Splash, Everberg - *9659 
Summer Bash, Zwijndrecht - 9025 Ten Group 
Belgium, Zaventem - *9601 Tes-Go, Paal - 
9949 The Road Trip, Wezembeek-Oppem - 
*9649 Uvuyo Belgium, Zegelsem - 9975 
Vakantiewoningen.be, Rumst - 9051 Viajes 
Buendia, Zaventem - *9641 Vos/Heuvelcars, 
Scherpenheuvel - 9947 Webgids, Gent - 9077 
Xplore The Himalaya, Gent - 9959 Yes Event, 
Mechelen - *9653 Yoganic Moves, Gent

Nieuwe bijkantoren: 

*2373 Amigo Reizen, Beerse – 5985 AABTS 
(Travel Experts): Antwerpen-Van Keilegom, 
Gent-Sint Amandsberg, Kuurne, Knokke, 
Mater – *5993 Event Masters, Brugge - *7227 
Exploring Destinations, Heusden – *1093 FCM 
Travel Solutions, Genk – *7039 Nordic Info, 
Gent – *2359 Suntrips, Deerlijk – 9009 Travel 
Counsellors: Brasschaat, Erembodegem, Gent, 
Halle, Mechelen, Tienen, Tongeren, Wilrijk - 
1051 TUI Belgium Retail: Brecht, Eeklo, Gent, 
Geraarsbergen, Herentals, Kasterlee, Knokke, 
Ninove, Peer, Waarschoot 

*VVR lid

http://vakantiewoningen.be/


Als je een zaak hebt, is het belangrijk dat 
je klanten die ook online via hun smart-
phone kunnen vinden. Dat doe je 
bijvoorbeeld door je website responsive 
te maken, dus goed leesbaar voor 
smartphonegebruikers. 
Zorg er ook voor dat je klanten vlot 
feedback over je zaak kunnen geven 
en die gemakkelijk met hun vrienden 
kunnen delen op de sociale media. Met 
positieve berichtjes en reviews over je 
zaak trek je vlotter nieuwe klanten aan.

BETALEN MET DE SMARTPHONE 
WORDT DE NORM
Omdat de meeste klanten hun smart-
phone toch op zak hebben, gebruiken ze 
die ook meer en meer als betaalmiddel. 
In webshops verloopt al zo’n 30% van de 
betalingen via een smartphone, en dat 

aantal zal nog verder stijgen. Heb je een 
webshop? Aarzel dan niet en geef je 
klanten de mogelijkheid om met hun 
smartphone te betalen. Dat kan 
bijvoorbeeld met de KBC-Betaalknop. 
Ook in je fysieke winkel is het al mogelijk 
om je klanten met hun smartphone te 
laten betalen.

PAYCONIQ: EENVOUDIG BETALEN 
MET DE SMARTPHONE 
Met Payconiq bied je je klanten een 
eenvoudige betaaloplossing aan 
waarvoor je zelf geen extra investering 
moet doen. Zodra je klanten de gratis 
Payconiq-app hebben gedownload en 
geïnstalleerd, kunnen ze eenvoudig bij 
jou betalen. 
Je hoeft geen apart toestel aan te 
schaffen en er zijn geen opstart- of 
abonnementskosten aan verbonden. 
Je betaalt enkel 6 cent voor elke betaling 
die je ontvangt, los van de grootte van 
het bedrag. Via je eigen smartphone, 
tablet of pc krijg je meteen een overzicht 
van alle transacties die je via Payconiq 

hebt binnengekregen. Veilig, eenvoudig 
en goedkoop. 

BIND TROUWE KLANTEN AAN JE 
ZAAK DANKZIJ JOYN
Je klanten kunnen de Payconiq-app 
eenvoudig koppelen aan de digitale 
klantenkaart joyn. Zo kunnen ze in één 
beweging betalen en punten sparen met 
hun smartphone. Voor jou als handelaar 
is joyn een handige oplossing voor je 
klantenkaarten. Je krijgt bovendien 
inzicht in het koopgedrag van je klanten 
en kunt zo gerichte acties opzetten: 
bepaalde producten voorstellen, een 
speciaal aanbod doen of inspelen op 
verjaardagen. Zo maak je je zaak én je 
klanten klaar voor de toekomst.

Wil je meer weten over Payconiq 
of joyn? Kijk op 
kbc.be/ondernemen/payconiq.

Een smartphone? 
Die gebruik je vast niet 
enkel om te bellen en 
berichtjes te sturen. Je kan 
er net zo goed informatie 
over allerlei producten 
en diensten mee opzoeken, 
prijzen vergelijken en 
shoppen. 
De smartphone is dus hét 
hulpmiddel geworden 
tijdens het aankoopproces. 

“De smartphone is hét 
hulpmiddel geworden in 
het aankoopproces van 
je klanten.”

De zaak met toekomst? 
Daar kun je ook 
met je smartphone betalen.

ADV_KBC_Publi_Paycon+joyn_A4.indd   1 15/11/16   10:50
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Reis in Economy Privilege.
•   Eerste rijen van de Economy cabine
•   Rugleuning verder verstelbaar en extra beenruimte
•   Verfijnde gastronomische ervaring, persoonlijke verzorgingsset, aperitief en veel meer

LEG JEZELF  
IN DE WATTEN.

brusselsairlines.com
of je reisagentschap.

http://brusselsairlines.com/

