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De drukke feestdagen achter de rug? Eindelijk terug tijd om eventjes te relaxen! En waarom niet met 

deze nieuwe Colotoer?  Veel leesplezier! Mogen we jullie ineens met deze Colotoer vanuit onze 

opleiding de beste wensen toesturen voor het nieuwe jaar 2014? Een goede gezondheid, een toffe 

job met aangename collega’s, mooie reizen, ... en al wat je jezelf nog wil wensen voor dit jaar! 
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Kerstsfeer in het Toerismehuis 

 

In het Toerismehuis zullen we de voorbije Kerstperiode niet 

snel vergeten! Een metershoge kerstboom werd 

aangesleurd (zie foto) en speciaal versierd met 230 

gelukskoekjes waarbij we alle geluk toewensten aan onze 

studenten voor de komende examenperiode in januari. De 

studenten mochten een koekje uit de boom halen als ze er 

een andere kerstdecoratie voor in de plaats hingen. Zo 

veranderde onze ‘geluksboom’ in een echte kerstboom, 

versierd door vele handen! Tegelijk hadden een aantal 

studenten het initiatief genomen om een kleine kerstmarkt 

te organiseren. Zij (en hun ouders!) hebben flink hun best 

gedaan, veel wafels en cake gebakken en zijn er in geslaagd 

om op zo’n 2 uurtjes tijd het mooie bedrag van € 265 te 

verzamelen voor het goede doel. Prachtig! O ja, om alle 

twijfel weg te nemen: de boom was 4.5 meter hoog! 

(I. Siebens) 



Oproep aan alle afgestudeerden!  

Het lijkt misschien pas kortgeleden dat je je studie hebt afgemaakt, maar ondertussen zijn we met 

onze opleiding Toerisme en recreatiemanagement volgend academiejaar 2014-2015 toch al 50 jaar 

bezig! Om dit te vieren zullen we verschillende activiteiten organiseren. Ook Toeristika is al volop in 

de weer om hun 50-jarige viering te organiseren. We kunnen dit echter enkel en alleen als we van 

iedereen correcte adresgegevens hebben en daar knelt het schoentje. Door de jaren zijn we 

afgestudeerden ‘uit het oog’ verloren. Mensen verhuizen, veranderen van werk, ... maar geven dit 

niet altijd door. Hierbij dus een oproep aan alle afgestudeerden van onze opleiding ooit: kan je je 

adresgegevens even opnieuw bezorgen? Je mag dit via een simpele mail richten aan: 

ivo.siebens@thomasmore.be  Graag hierin: je (officiële) volledige naam, je woonadres, jouw (door 

ons te gebruiken) mailadres,  je afstudeerjaar, je werkplaatsgegevens. Zo kunnen wij je volledig op de 

hoogte houden van de komende festiviteiten! Ook adresgegevens (of mailadressen) van andere 

mede-afgestudeerden zijn welkom! Of geef dit bericht door aan hen? Bedankt voor je medewerking! 

(I. Siebens)   

 

Masterstudenten met NMBS Europe naar Londen  

Op woensdag 6 november heeft NMBS Europe de studenten van het schakel- en 

voorbereidingsprogramma voor de Master in Toerisme van Thomas More uitgenodigd op een heen- 

en terugticket naar Londen met de Eurostar. En niet zomaar een ticket: bij de terugreis maakten we 

kennis met de eerste klasse, nl. Business Premier ; een leuke verrassing voor financieel toch wel wat 

beperkte studenten. Voor de terugreis konden we al eerst wat gaan uitrusten in de business lounge 

in St. Pancras International. Tegen gratis aperitieven gingen we niet snel nee zeggen!  

 

Na wat vrije tijd in de voormiddag in Londen trokken we naar de World Travel Market te ExCel 

Londen. Heel interessant voor toekomstige specialisten met standen van ongeveer alle landen ter 

wereld en boeiende seminaries over wat er allemaal aan het gebeuren is in de reissector. 

We zijn  NMBS Europe heel dankbaar voor dit mooie geschenk! 

(G. Troukens)   
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VVR-avond ‘Back to 

school’  

Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseerde 

de beroepsvereniging VVR weer de ‘Back to 

school’ avondsessie in ons Toerismehuis. 

Verschillende touroperators grijpen deze 

kans om zich voor te stellen aan de reissector 

en aan onze studenten. Een unieke kans dus 

om op korte tijd een mooi divers overzicht te krijgen van bestaande en nieuwe producten op de 

reismarkt. Velen waren geïnteresseerd om te komen, maar jammer genoeg moesten we het 

praktisch beperken tot zo’n 80 bezoekers. Op 14 november l.l. zakten in totaal 6 touroperators af 

naar onze campus in Mechelen: Anders dan Anders, Enjoy Paradise, Imagine Travel, Live to Travel, 

Transeurope en Zuid-Afrika Reiscenter. In 6 afwisselende groepen bezochten alle bezoekers de 

werksessies. Iedereen was laaiend enthousiast over de formule! De VVR had ook de nodige catering 

voorzien. We bedanken de touroperators om hun medewerking hieraan te willen verlenen en de VVR 

om dit in samenwerking met onze opleiding te organiseren. Het was een boeiende en leerrijke 

ervaring in een ontspannen en aangename sfeer! 

(I. Siebens)   

 

 



Onderzoek in onze opleiding? 

Even herhalen voor wie het artikel in onze vorige Colotoer heeft gemist. Reeds vele jaren bestaat er 

aan onze hogeschool een speciaal onderzoekscentrum met de naam Memori. Maar ook docenten 

worden rechtstreeks betrokken in onderzoek. Dit ter ondersteuning van de sector en tegelijk handig 

voor hun lessen en practica. Waar het kan worden de studenten betrokken. Ook in onze opleiding 

Toerisme en recreatiemanagement zijn er jaarlijks docenten bezig met onderzoek op verschillende 

zeer uiteenlopende vlakken. In deze en volgende nieuwsbrieven geven we jullie de resultaten mee 

van de onderzoeken van het voorbije academiejaar. Vandaag kan je lezen over het onderzoek 

omtrent ‘Technologische vernieuwingen in de zakenreissector’, uitgevoerd door Griet Troukens, en 

een ‘Kwaliteitsanalyse van de reisannuleringsverzekering bij ziekte, ongeval of overlijden’, uitgevoerd 

door Marianne Van Eetvelt. 

   

Technologische vernieuwingen in de zakenreissector 

Van offline naar online naar mobile? 

De dekstop of laptop werd decennialang beschouwd als hét werkpaard van de werknemer en de 

zakenreiziger. Vandaag is echter de voornaamste trend de mobiele technologieën in de 

zakenreissector. Veel nieuwe (mobiele) toestellen hebben hun weg gevonden naar de bedrijfswereld. 

Zo zeulen heel wat zakenreizigers naast hun laptop ook een smartphone en/of een tablet mee tijdens 

hun verplaatsingen.  

 

De introductie van deze nieuwe technologieën op de werkvloer heeft niet alleen invloed op de 

manier van werken, maar zeker ook op de manier waarop gereisd wordt. Elke dag komt er wel een 

nieuwe applicatie op de markt dat eventueel nuttig zou kunnen zijn voor de zakenreiziger. De vraag 

die steeds terugkomt is uiteraard: werkt dit kostenbesparend? Met de verschuiving van offline naar 

online was dit zeker het geval, denken we gewoon maar even terug aan de oude papieren tickets. 

 

Zal het gebruik van de sociale media, een andere belangrijke trend, er eveneens voor zorgen dat de 

kosten van het reizen naar beneden gaan? Sociale media wordt vooral nog privé gebruikt en hier en 

daar wordt er door bedrijven geëxperimenteerd. Het moet dus gestructureerd worden.  

Het zal enkel kostenbesparend werken indien het mee wordt opgenomen in de Travel Policy, een 

beleid dat het gedrag aanstuurt van de reiziger. Een mooi voorbeeld hiervan is het organiseren van je 

transfer van de luchthaven naar je meeting plaats of centrum van de stad. Indien er niets is 

opgenomen in de Travel Policy zal de reiziger voor zijn eigen comfort een taxi nemen en het bonnetje 

aan zijn onkosten toevoegen. Maak je gebruik van de mobiele technologieën zoals het bedrijf X dan 

zal de reiziger een SMS ontvangen met instructies hoe hij het best naar het centrum kan gaan. Dit 

kan dankzij de GPS functionaliteit in zijn smartphone, een toestel aangeboden door het bedrijf. De 

reiziger krijgt automatisch een voucher toegestuurd in de vorm van een QR code op zijn smartphone 

opdat deze kan gescand worden. Dit is niet het gewone tarief maar een genegotieerd tarief van het 

bedrijf X. 



 

Andere trend: betalingen maken met Google Wallet door middel van de Near Field Communication 

Technology.  Deze technologie zorgt ervoor dat data kan getransfereerd worden van de ene bron 

naar de andere door een simpele beweging met de mobiele telefoon. De reizigers zullen in staat zijn 

om via de NFC technologie op hun smartphone extra diensten te bestellen. Deze diensten zorgen 

voor een hogere flexibiliteit voor de reiziger. Om deze technologie te kunnen gebruiken heeft de 

reiziger een speciale SIM kaart nodig voor zijn smartphone, waarop hij diverse NFC applicaties kan 

opslaan.  

 

De shift van online naar mobile is nog volop bezig en de mobiele technologieën kennen een echte 

opmars. Er zijn heel wat mobiele applicaties in de zakelijke omgeving, zo heeft elke 

luchtvaartmaatschappij/hotelketen wel zijn eigen app. Maar op gebied van travel management, het 

totale plaatje, staat het nog in zijn kinderschoenen. Dit heeft opnieuw te maken met de Travel Policy 

van een bedrijf. Er wordt volop aan gewerkt en het gaat zo snel, dat het niet meer lang zal duren of 

het mobiele zal mee worden geïntegreerd in het reisbeleid. 

 

Videoconferencing heeft zijn plaatsje in de bedrijven ook gevonden als nieuwe technologie, maar 

meer als aanvulling dan vervanging van een zakenreis.  

 

De volgende uitdaging is hoe omgaan met deze informatie. Doordat alles geautomatiseerd wordt, is 

er heel wat klanteninformatie voorhanden. Deze informatie wordt via verschillende bronnen 

verzameld, nl. surfgedrag, de berichten en updates van de gebruikers van online platforms, GPS-

signalen van smartphones, informatie van het gebruik van apps en veel meer. Wat kan je met deze 

data, ook wel eens “Big Data” genoemd, aanvangen? Wat met je privacy? Hoe toepassen in je 

bedrijf? Kan je besparen door alle nieuwe gegevens? 

 

Maar dit is voor een volgend onderzoek … 

(G. Troukens) 

 

Kwaliteitsanalyse van de reisannuleringsverzekering bij ziekte, ongeval 

of overlijden 

Bij de boeking van een reis, nemen reizigers vaak een reisverzekering. Wanneer om een bepaalde 

reden de reis moet geannuleerd worden, dan zal de reisannuleringsverzekering tussenkomen. Een 

reis kan om verscheidene redenen geannuleerd worden. In dit onderzoek beperken we ons tot de 

annuleringsgronden ziekte, overlijden en ongeval. Uit de gesprekken met de reisverzekeraars blijkt 

dat 80% van de annuleringen van een reis gebeuren op grond van ziekte, ongeval en overlijden.  

 

Het doel van dit onderzoek is om de verschillende reisverzekeraars die er op de markt zijn te 

vergelijken. Op de Belgische markt bestaat er een vaste kern van aanbieders die vaak deel uitmaken 

van een grotere Europese of internationale groep. Daarnaast bieden ook banken en 



kredietmaatschappijen annuleringspolissen aan. De touroperators bieden in hun pakketreizen ook 

beperkte reisverzekeringen aan. 

 

We stellen ons de vraag welke waarborgen de verschillende reisverzekeraars bieden bij annulering 

van de reis op grond van ziekte, overlijden en ongeval en of er grote verschillen zijn tussen deze 

reisverzekeraars. Er wordt nagegaan of er verschillen zijn op vlak van annuleringsgronden, 

verzekerde bedragen, uitsluitingen, franchise en premies. We kozen voor een combinatie van 

deskresearch en diepte-interviews met de sector om een antwoord te krijgen op deze vraag. We 

bespraken ook een casus waarbij een reiziger zijn reis noodgedwongen tweemaal moest annuleren 

wegens ziekte van de echtgenote. In een Excel file vergelijken we polissen van Global Allianz 

Assistance, De Europese, Ethias, Touring Mastercard gold KBC en een inclusieve verzekering bij een 

pakketreis van Thomas Cook.  

 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de standaardverzekeringen nauwelijks verschillen zijn tussen de 

verschillende reisverzekeraars. De reisverzekeraars houden de concurrentie voortdurend  in het oog 

en passen hun polissen regelmatig aan. Uit gesprekken met de reisagenten bleek dat de service door 

de reisverzekeraars bij annulering zeer correct verloopt. Dat heeft allicht ook te maken met de grote 

concurrentie binnen de sector. Er is een tendens binnen de sector dat klanten meer en meer 

jaarpolissen in de plaats van tijdelijke polissen afsluiten. Ook hier speelt de sector handig op in door 

goede jaarpolissen aan te bieden. 

 

Elke maatschappij biedt polissen aan online. Een meerderheid van de reizen en reisverzekeringen 

wordt geboekt via internet. De meeste reisverzekeraars gaan dan ook deze markt in mindere of 

meerdere mate bespelen. Sommige maatschappijen zijn op dat vlak reeds verder gevorderd dan 

andere. De prijzenpolitiek is meestal dezelfde om de reisagenten niet voor het hoofd te stoten. Er 

zijn ook maatschappijen die nieuwe producten aanbieden online. 

 

In dit werk vergelijken we ook de waarborgen die all-in formules bieden in vergelijking met de 

standaardverzekeringen. Hier kunnen we vaststellen dat de dekking van het schadegeval altijd in 

verhouding staat met de betaalde inbegrepen premie. De verzekerde bedragen zijn hierbij dan ook 

zeer beperkt. Een budgetreiziger zweert vaak bij inbegrepen verzekeringen. Bij grote reissommen is 

het aan te raden dat de reiziger die niet te veel risico wil nemen een bijkomende verzekering afsluit. 

 

Last but not least stellen we vast dat kredietmaatschappijen en banken aan hun betere klanten 

reisannuleringsverzekeringen aanbieden. De kwaliteit van deze verzekeringen is voldoende. Het 

verzekerde bedrag is hoger en de annuleringsgronden zijn uitgebreider dan bij een all-in formule. 

Wanneer de klant werkelijk een volledige dekking wenst dan zal hij toch nog een aanvullende 

verzekering moeten nemen.        

(M. Van Eetvelt) 

 



Debatavond: ‘Afschaffing 

Vlaams Reisbureaudecreet: 

stand van zaken’ 

Dinsdag 3 december, 19.00 uur: een volle zaal die 

spannend afwacht op het komende debat over de 

afschaffing van het reisbureaudecreet. Zou er groot 

nieuws zijn? Is er een alternatief voorstel voor het 

weggevallen decreet of niet? Het onderwerp was zeker ‘hot’ te noemen deze keer. En ook de 

panelleden waren niet van de minste in onze Vlaamse reissector: dhr. Antoon Van Eeckhout (CEO 

van VVR), dhr. Claude Pérignon (voorzitter van ABTO), dhr. Geert Gaens (ondervoorzitter van 

VLARA), dhr. Jan Van Steen (voorzitter van BTO) en dhr. Lieven Decraemer (Marketing & franchise 

director van Jetaircenter NV). Naar gewoonte werd het gesprek weer gemodereerd door dhr. 

Robrecht Willaert (hoofdredacteur Travel Magazine). 

 

Het openingswoord en de kans om de spanning weg te nemen, werd gegeven aan dhr. Van Eeckhout 

die, jammer genoeg, al onmiddellijk meedeelde dat men na een jaar vergaderen (17 vergaderingen in 

totaal) nog niet tot een overeenkomst was gekomen. Dit betekent dus dat er geen zelfregulering in 

onze Vlaamse reismarkt komt voor 2014 en zelfs nadien nog met ???  

 

Ter verduidelijking: er blijven wel enkele verplichtingen van kracht. Zo is er nog steeds de verplichte 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verplichte verzekering tegen financieel onvermogen, 

maar de echte vergunning (en vraag naar deskundigheid in het vak) in Vlaanderen valt weg. Daardoor 

ontstaan er 3 verschillende systemen (Vlaanderen geen vergunningen meer, Wallonië en Brussel elk 

nog een verschillend vergunningstelsel) wat de werking over heel België moeilijk maakt. Vooral voor 

touroperators (en ABTO) is dit dus een probleem. Maar volgens dhr. Van Steen is het ook mogelijk 

om zonder regulering te werken. VLARA sluit hierbij aan in die zin dat zij het Garantiefonds Reizen al 

een voldoende keurmerk vinden.  

 

De vraag werd gesteld of men op de markt al veranderingen zag? Nieuwkomers zag men nog niet 

direct verschijnen want administratief moet men toch nog een hele weg afleggen. Een sterke naam is 

ook veel belangrijker dan een overheidslabel. Maar dhr. Van Eeckhout stelt dat verzekeringen door 

gelijk welk bedrijf kunnen aangeboden worden waardoor controle moeilijk wordt. O.a. werd de naam 

Belfius genoemd hierin, maar dit werd ontkracht door dhr. Gaens die wist te vertellen dat Belfius 

geen nieuwe klanten meer zou aannemen voor deze verzekering en dit zou afbouwen. Toch blijft het 

een ‘open’ mogelijkheid. Ook zal het een feit zijn dat iedereen kan beginnen met verkooppunten 

(waarrbij dan vooral winkelketens worden geviseerd). Dhr. Van Steen ziet in de toekomst minder 

reisagenten overschieten, maar dit zijn dan wel diegene met een goed of beter advies voor de klant. 

Dhr. Van Eeckhout zie dat dit ook online reisagenten kunnen zijn. Ook dit zijn officiële reisagenten. 

Moeilijkheid is echter te achterhalen waar deze gevestigd zijn. 



 

Maar wat gebeurt er dan met de belofte van de overheid? Indien men tot een overeenkomst kwam 

met een nieuw systeem van zelfregulering was er een bedrag voorzien ter ondersteuning voor 

promotie of dergelijke. Maar momenteel is de unanimiteit weg want VLARA heeft net de dag voor 

deze debatavond officieel hun medewerking aan de vergaderingen over de zelfregulering opgezegd. 

Hierop wordt al direct gesteld dat een nieuw label jaren nodig heeft om bekend te worden en zeer 

veel geld kost. Het bedrag van de overheid zou maar een kleine bijdrage vormen hierin. Dhr. van 

Eeckhout poneerde dat men vanuit VVR al drie voorstellen had gelanceerd: een ‘Instituut voor de 

reisagent’, werken met het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg en nu als laatste element werken via 

een soort ‘safeshops’ met online keuring. Indien er een nieuw label komt, is VVR direct bereid de 

kosten van de werking hiervoor, voor wat betreft haar leden, op zich te nemen voor het eerste jaar. 

Vanaf het tweede jaar komt de gestelde waarborg bij de overheid vrij en kan dan de reisagent deze 

kost zelf betalen. 

 

Door dhr. Willaert werd toen even Europa aangebracht. Aan dhr. Van Steen (ook vice-president bij 

ECTAA) werd de vraag gesteld hoe ver de Europese richtlijnen staan? Tenslotte is er de laatste tijd op 

Europees vlak heel wat te doen omtrent richtijnen voor de pakketreizen, BTW en ‘direct billing’. Dhr. 

Van Steen antwoordde dat het nog een hele tijd zal duren voor dit in orde zal zijn en er ook nog een 

omzetting moet komen naar onze eigen wetten. Hij schatte dat dit zelfs nog tot 2020 kon duren. Dhr. 

Pérignon meldde hierbij ook dat ondertussen de legislatuur verandert en dit zelfs misschien dan niet 

meer prioritair is? Mogelijk kan de ‘direct billing’ sneller klaar zijn bij Europa, maar bij de 

touroperators is dit nog niet aan de orde, ondanks het feit dat door het wegvallen van de waarborg 

toch een stuk zekerheid voor de touroperators wegvalt. Men zoekt hier ondertussen om meer te 

werken met financieel gezonde bedrijven, eerder dan dit via andere financiële kanalen op te lossen. 

 

Dhr. Van Eeckhout stelde wel dat er dan vanaf 1 januari toch een probleem optreedt met de 

reiscontractenwet want een touroperator moet leveren aan vergunninghoudende bedrijven en dat 

klopt dan niet meer? Maar dhr. Pérignon repliceerde hierop dat men alleen laat staan wat nog 

wettelijk correct is en dus vanaf 2014 er geleverd wordt aan iedereen, als er niets in de plaats komt 

van de huidige vergunning. 

 

Hoe zal de toekomst dan evolueren? Dhr. Van Steen merkte op dat het tijd wordt dat de reisagent 

begint te werken aan zijn promotie en voorkomen. Dhr. Decraemer zei dat er veel te weinig ‘return 

on investment’ zit in de sector en er dus niet veel zullen bijkomen. In de zaal zaten ook wel andere 

prominenten uit de reissector en dhr. Willaert pikte hier dan ook gretig op in. Zo vroeg hij 

verschillende mensen uit de zaal hoe zij dan de toekomst zien.  Dhr. Peter Matthieu (van Cruise 

Connection) had geen schrik voor de toekomst. Hij stelde wel dat de ‘veilige zone’ weg is en iedereen 

zich meer gaat moeten bewijzen. Dhr Mark Devriendt (van het Garantiefonds Reizen) zei dat er wel al 

enkele Nederlandse firma’s interesse toonden voor onze Vlaamse markt, maar zeker niet veel. 

Verder waren er nog enkele kleinere organisaties die een aanvraag zouden doen omdat zij nu zonder 

‘rompslomp’ van de vergunningen toch verzekerd willen worden. Dhr. Pérignon antwoordde hier 



toch op dat er gevaar bestond voor de geloofwaardigheid door de infiltratie van malafide bedrijven, 

wat uiteindelijk slecht zou zijn voor de gehele sector. 

 

De avond was zeer interessant en nog eens een vinnig debat van de ‘oude stempel’ met de nodige 

animatie. Het daverende applaus op het einde liet de appreciatie van het publiek horen. Wil je erbij 

zijn volgende keer? Dan moet je even opletten want dan zal het niet doorgaan in onze gebouwen in 

Mechelen, maar wel op het Vakantiesalon in Brussel. Let op de uitnodiging en aankondigingen of 

vraag informatie bij dominique.verbeeck@thomasmore.be  Tot in Brussel! 

(I. Siebens) 
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