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Het afgelopen jaar heb ik met veel onderne-
mers binnen, maar ook buiten onze branche 
gesproken. Daar heb ik veel van geleerd. Het 
is me snel duidelijk geworden dat de ANVR 
beter over het voetlicht moet brengen wat zij 
doet, waar zij zich mee 
bezig houdt. De ANVR  
moet méér zichtbaar 
worden, voor haar leden 
reisbureaus, luchtvaart-
agenten en tourope-
rators en voor andere 
partners in de reiswereld 
en daar buiten.

Met gepaste trots pre-
senteer ik u onze eigen 
ANVR VIEW. Een 
magazine speciaal voor 
u samengesteld. Vol 
achtergrondinformatie 
over onderwerpen en 
activiteiten waarmee de 
reisbrancheorganisatie ANVR zich namens 
haar leden bezig houdt. Met ruimte voor 
diepte-interviews en zaken die soms geen 
directe relatie hebben met onze branche, maar 

ons wel raken. Elk kwartaal weer.
De ANVR is het platform om te komen  
tot gezamenlijke activiteiten. De ANVR geeft 
aan wat haar leden bindt en verbindt. Zij zoekt 
verbindingen, smeedt bondgenootschappen, 

zet de koers uit en com-
municeert hierover!

Een speciaal woord van 
dank wil ik richten tot 
onze sponsoren die dit 
branchemagazine mede 
mogelijk hebben gemaakt. 
Een selecte club bedrijven 
en organisaties waarmee 
wij ons als ANVR zeer 
verbonden voelen en die 
met ons dit initiatief  heeft 
willen ontwikkelen.

Ik houd me aanbevolen 
voor uw reacties op deze 
eerste ANVR VIEW - en 

op alle volgende natuurlijk! 

Frank Oostdam
Directeur ANVR

beste lezer,

Colofon
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Frank Oostdam, inmiddels een jaar werkzaam 
in de functie van directeur van de ANVR, wist 
het in zijn speech op het ANVR Reiscongres in 
oktober 2008 feilloos te verwoorden: ‘Elke sec-
tor krijgt de brancheorganisatie die hij verdient’. 
Daarmee sloeg hij de spijker op zijn kop en gaf  

hij exact aan wat hij, sinds zijn aanstelling als 
directeur van de brancheorganisatie, met ‘zijn’ 
ANVR voor ogen heeft. ‘Ik loop nu een jaar 
mee in deze branche. Wat mij vooral is opgeval-
len, is dat wij als ANVR té onzichtbaar waren 
richting onze achterban, dus de leden, maar ook 

naar onze stakeholders, 
zoals overheden en 
vakbonden en andere 
belangenorganisaties 
waarmee wij veelvuldig 
contact hebben. Door 
dit nieuwe magazine te 
lanceren, creëren wij 
de mogelijkheid om elk 
kwartaal op een duide-
lijke en professionele 
manier achtergrondin-
formatie te verstrekken 
over zaken die in onze 
branche spelen en waar 
niet alleen onze bran-
chegenoten, maar ook 
wij als ANVR mee bezig 
zijn. Dat maakt de pay-
off  van het magazine, 
‘De wereld achter het 
reizen’, direct duidelijk. 
In diverse artikelen 
gaan wij actuele zaken 
en de achtergronden 
daarvan tegen het licht 
houden en onze lezers 
daarover infomeren. 
Als ANVR worden 
wij dus veel opener en 
zichtbaarder. Dat is één 

van de hoofdredenen om dit magazine uit te 
geven’, aldus Oostdam. 

Breder neerzetten
Volgens ANVR-voorzitter Steven van der 
Heijden is er nóg een andere duidelijke reden 
voor al deze nieuwe plannen, namelijk ‘vooral 
de ANVR in de toekomst breder neer te zet-
ten’. Van der Heijden: ‘Laat ik één ding duidelijk 
voorop stellen: de ANVR was en ís geen slechte 
organisatie. Integendeel, ik vind dat wij als bran-
cheorganisatie in het verleden heel veel dingen 
voor elkaar hebben gekregen, niet alleen op 
brancheniveau, maar ook voor onze leden. De 
relatie tussen de leden en de achterban is dan 
ook beslist niet slecht. Als men de ANVR als 
merk zou zien, is dat merk goed geladen, zeker 
richting de consument. Maar één van de dingen 
die wij als ANVR willen bewerkstelligen, is dat 
wij meer, breder én vaker naar buiten willen tre-
den. Bijvoorbeeld naar diverse maatschappelijke 
organisaties, onszelf  daar duidelijk presenteren 
en profileren, hen uitgebreid informeren over 
belangrijke thema’s die er in de reisbranche spe-
len en daardoor als brancheorganisatie serieus 
worden genomen. Bij dat laatste gaat het vooral 
om partijen die normaliter buiten de ANVR 
opereren, maar waarmee wij wél vaak te maken 
hebben of  overleg voeren. Denk aan de poli-
tiek, consumentenorganisaties, overheden en 
collega-brancheorganisaties. Met deze partijen 
willen wij in de toekomst een nóg intensievere 
relatie opbouwen, maar vooral ook een interac-
tie tot stand brengen.’ Een ander nieuw initiatief  
dat past binnen deze filosofie is het organise-
ren van een nieuwjaarsreceptie, in zijn geheel 
opgezet door de ANVR en bestemd voor de 
achterban en stakeholders. Van der Heijden: 
‘In andere branches is het heel normaal dat een 
brancheorganisatie een dergelijke bijeenkomst 
organiseert. Kijk bijvoorbeeld naar recepties en 
borrels van het VNO/NCW. Tout ‘onderne-
mend Nederland’ is daarbij aanwezig en grijpt 
de kans aan om met elkaar te lobbyen of  om 
diverse partijen, groepen of  organisaties aan 
zich te binden. Met diezelfde gedachte wordt 
ook deze nieuwjaarsreceptie opgezet. 

‘De anvr wordt in 
2009 veel zichtbaarder’
Voor u ligt VIEW, het nieuwe branchemagazine van de ANVR, dat in 2009 viermaal 
verschijnt. Het is de eerst keer in het bestaan van de ANVR dat er een eigen magazine 
wordt gelanceerd. ‘De komst van dit magazine sluit naadloos aan bij onze plannen om in 
de toekomst als ANVR meer naar buiten te treden en te laten zien waar wij als brancheor-
ganisatie mee bezig zijn. Er staat echter veel meer op onze agenda dan alleen dit magazine’, 
stellen ANVR-directeur Frank Oostdam en ANVR-voorzitter Steven van der Heijden. 
Tijd voor een openhartig gesprek met beide heren over waar de ANVR nu staat en wat de 
plannen zijn voor 2009.

Frank Oostdam: ‘Elke sector krijgt de brancheorganisatie die hij verdient’.
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ANVR Nieuw
De ommezwaai van de ANVR is niet een idee 
dat ineens uit de lucht komt vallen. In het verle-
den zijn al duidelijke stappen ondernomen om 
te komen tot een constructieve ‘ombouw’ en 
verdere professionalisering van de brancheorga-
nisatie. Oostdam: ‘ANVR Nieuw was de werk-
titel van de vernieuwing binnen de ANVR die 
al in 2006 werd opgezet. Binnen ANVR Nieuw 
hebben wij onze kernactiviteiten opnieuw 
gedefinieerd. Wij hebben deze benoemd onder 
Imago & Lobby, Consumentenzaken, Lucht-
vaart, Branche-efficiency en Arbeidszaken en 
Onderwijs. Als ik kijk naar de resultaten tot nu 
toe, met een bestuur en een achterban die wel 
degelijk bereid zijn om samen dingen te onder-
nemen, denk ik dat dit een goede zet is geweest 
en dat het in de praktijk vruchten afwerpt. Nu is 
het zaak om deze formule verder uit te bouwen’. 
Steven van der Heijden vult hem aan: ‘ANVR 
Nieuw is gemodelleerd naar de huidige tijd. Het 

is geen branchever-
eniging meer die de 
belangen van indivi-
duele leden behar-
tigt, maar uitsluitend 
die van het collectief. 
In mijn ogen moe-
ten wij komen tot 
een situatie, waarbij 
ieder ANVR-lid zich 
daadwerkelijk ver-
want voelt aan zijn 
brancheorganisatie. 
Die leden moeten 
daarnaast de actieve 
en positieve support 
hebben vanuit de 
branchevereniging. 
Dáár ligt voor ons 
als brancheorganisa-
tie de uitdaging. Wij 
willen de komende 
jaren een stukje trots 
binnen de branche 
en onder onze leden 
creëren. De wijze 
waarop de ANVR 
naar buiten treedt, 
moet leden een goed 
gevoel geven over 
hun branche.’

Speerpunten
Voor 2009 heeft de ANVR diverse activiteiten 
op de agenda staan. Oostdam: ‘Er is op dit 
moment een aantal belangrijke speerpunten. 
Prioriteit heeft de branche-efficiency. Daarin 

zijn belangrijke stappen gemaakt, onder meer 
door op de lange termijn een XML-standaard 
te realiseren, waar een ieder in de branche voor-
delen van heeft. Wij hebben het afgelopen jaar 
de processen in de branche eerst goed in beeld 
gebracht en komen in de loop van januari met 
een voorstel om uiteindelijk tot deze standaard 
te komen’. Daarnaast is volgens hem ook het 
traject ‘duurzaamheid’ weer nieuw leven inge-
blazen, waarvoor de ANVR concrete voor-
stellen en plannen heeft en deze in 2009 gaat 
implementeren. Datzelfde geldt overigens voor 
het project ‘Onderwijs en de arbeidsmarkt’. Ook 
daarmee zijn al diverse vorderingen gemaakt en 
worden begin 2009 de resultaten gepresenteerd. 
Over deze plannen kunt u trouwens al meer 
lezen in deze uitgave. Zoals gesteld, gaat de 
ANVR eveneens het aantal lobby-activiteiten 
uitbreiden, waarmee zij haar meer zichtbaar wil 
maken en zich sterker wil profileren. ‘Dat kan 
onder meer zijn op het gebied van de vliegtax, 
maar bijvoorbeeld ook in de hele discussie over 
de vakantiespreiding die nu speelt of  bij zaken 
rond dynamic packaging. In ieder geval laat 
de ANVR in 2009 veelvuldig van zich horen’, 
besluit Oostdam.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw 2008 hebben de ANVR 
en Reiswerk een nieuw pand betrokken in Baarn. Vanaf  
5 januari opereren beide organisaties vanaf  deze locatie. 
Bij een nieuw jaar hoort ook een nieuwjaarsreceptie. 
Tijdens deze receptie -die plaats vindt op dinsdag 20 
januari tussen 17.00 en 20.00 uur op Kasteel ‘De Hooge 
Vuursche’ te Baarn- wordt uitgebreid stilgestaan bij de 
vernieuwde, ingeslagen weg waarop de ANVR verder 
gaat en worden de visie en aandachtsgebieden voor 
2009 gepresenteerd. De uitnodigingen voor de receptie 
zijn inmiddels verstuurd.

Nieuw onderkomen en 
nieuwjaarsreceptie

Uitgesproken!
*  ‘Als men de ANVR als merk zou zien, is 

dat merk goed geladen, zeker richting de 
consument.’

*  ‘Binnen ANVR Nieuw hebben wij onze 
kernactiviteiten opnieuw gedefinieerd.’

*  ‘Wij willen de komende jaren een stukje 
trots binnen de branche en onder onze 
leden creëren.’

Steven van der Heijden: ‘Eén van de dingen die de ANVR wil bewerkstelligen, is dat 
zij meer, breder én vaker naar buiten treedt’.
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Met blijdschap geven wij kennis 
Een vaak gebruikt begin van een zin die een boreling aankondigt. Terechte blijdschap. Toen de ANVR de 
komst van dit blad aankondigde was het besluit om in het magazine een plekje te veroveren (of  beter gezegd: 
te kopen) snel genomen. De ANVR en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) hebben in organisa-
torisch en juridisch opzicht niets met elkaar te maken, maar de vakantiereizen binden ons. Alleen al daarom 
mag SGR niet ontbreken in View.

Het zal je maar gebeuren
Je hebt een vakantie geboekt en je bent al helemaal in de vakantiestemming. En dan komt de reisorganisatie 
waar je hebt geboekt in financiële problemen of  gaat zelfs failliet. Weg vakantie. Weg geld. Je moet er toch 
niet aan denken? Maar ook als je op jouw vakantiebestemming bent, kan het misgaan. Zo kunnen bijvoor-
beeld het verblijf  of  de terugreis niet betaald zijn omdat de reisorganisatie niet kan voldoen aan de financiële 
verplichtingen. En ja, daar sta je dan. Gelukkig is er de Stichting Garantiefonds Reisgelden, ofwel SGR.

Waarom SGR? 
De Wet op de Reisovereenkomst verplicht – kort gezegd – de reisorganisator die maatregelen te nemen 
die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij (de reisorganisator) wegens financieel onvermogen zijn 
verplichtingen jegens de reiziger niet kan nakomen, wordt zorggedragen voor terugbetaling van de reissom 
of, bij reizen in uitvoering, voor de terugreis. Reisorganisaties kunnen beantwoorden aan de wet door aan-
sluiting te zoeken bij SGR; zij moeten dan wel voldoen aan de (niet geringe) eisen, die SGR stelt ten aanzien 
van liquiditeit en solvabiliteit. Er zijn ca 1.000 reisorganisaties aangesloten bij SGR. Uit een recent onderzoek 
van de Consumentenautoriteit is gebleken dat nagenoeg de gehele Nederlandse reisbranche is aangesloten 
bij SGR.  In de 26 jaar van haar bestaan kwamen 186 deelnemers in financieel onvermogen te verkeren en  
keerde SGR € 37 miljoen uit aan gedupeerde reizigers. Aanvankelijk werd aan de consument een bijdrage in 
rekening gebracht en sinds 1999 geniet de consument de SGR-garantie geheel kosteloos. 

Consumentenbescherming
De wetgever wil de consument in vergaande mate beschermen. Niet gek. Immers, een vakantiereis is het 
enige product waarvan de aankoopprijs volledig en ruimschoots voordat de prestatie geleverd wordt moet 
zijn voldaan. In het algemeen moet de reissom zes weken voor vertrek zijn voldaan en in de periode tussen 
betaling en vertrekdatum loopt de consument dus risico. SGR staat garant voor het door de reiziger voor-
uitbetaalde reisgeld en zorgt ervoor dat het verblijf  of  de terugreis wordt betaald indien de reisorganisator 
daartoe niet langer in staat is. Maar let op: dit geldt alleen wanneer er geboekt is bij een reisorganisatie die 
is aangesloten bij SGR! Daarom is het van belang dat de consument, voordat de reis wordt geboekt, zeker 
weet dat die reisorganisatie ook echt bij SGR is aangesloten. Want alleen dan weet de consument dat het 
vooruitbetaalde reisgeld veilig is. En boeken bij een SGR-reisorganisatie kost niets extra. Altijd doen dus!
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De reisbranche voelt zich nauw betrokken bij 
duurzaam toerisme. Om een duurzaam karakter 
te bewerkstelligen, heeft de ANVR in 2003 voor 

en met alle ANVR-touroperators een zogenaamd 
PMZ-systeem (Product- en MilieuZorg) inge-
voerd. Het PMZ-systeem is in 2008 geëvalueerd, 

geactualiseerd, verder ontwikkeld, herschreven, 
gedigitaliseerd en verbreed naar Duurzaam 
Toeristisch Ondernemen (ANVR-DTO). Dit 
nieuwe initiatief, waarvoor een speciale com-
missie is opgericht, vervangt daarmee het ‘oude’ 
PMZ en wordt begin 2009 in gebruik genomen. 
Deze Commissie ANVR-DTO bestaat onder 
meer uit vertegenwoordigers van ANVR-tour-
operators en wordt in 2009 uitgebreid met 
ANVR-(zaken)reisagenten. Dit nieuwe en geac-
tualiseerde systeem, dat in samenwerking met 
ECEAT (een organisatie die kleinschalig toe-

Duurzaam toerisme: 
kwestie van bewustwording
Duurzaam toerisme is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Simpel gezegd is 
duurzaam toerisme voor de consument niets anders dan reizen naar en vakantie vieren op 
een bestemming en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur. Om in de 
toekomst reizen ook goed en zo verantwoord mogelijk te maken, is de ANVR samen met 
haar leden –circa 175 touroperators en 1850 (zaken)reisbureaus- sinds 1995 actief  op het 
gebied van duurzaam toerisme. In 2009 krijgt dit onderwerp nóg meer aandacht. In dit 
artikel een korte terug- én vooruitblik op alle ontwikkelingen.

Rekening houden met de natuur, ook dát is duurzaam toerisme.
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risme op het platteland bevordert en probeert 
waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te 
behouden) werd ontwikkeld, maakt onderdeel 
uit van de internationale website www.travelife.
eu en opereert onder de naam ‘Travelife’. Via 
‘Travelife’ kunnen ANVR-reisondernemingen 
onder andere digitaal trainingen volgen, exa-
men doen, actieplanningen samenstellen en hun 
resultaten op het gebied van duurzaam toerisme 
rapporteren aan de brancheorganisatie. Het 
hernieuwde ANVR-DTO-besluit, waarin vast 
ligt dat alle touroperators zich verplichten tot 
dit systeem, ligt verankerd in het ANVR-beleid 
‘Duurzaam Toeristisch Ondernemen’. 

Kopgroep
De ANVR bevindt zich door de ontwikkelin-
gen van de afgelopen jaren in de kopgroep van 
Nederlandse brancheorganisaties als het gaat 
om Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men (MVO). Daarbij richt zij zich specifiek op 
duurzaam toerisme. Dat laatste is niet zo ver-
wonderlijk want de ANVR voelt zich, met haar 
leden, medeverantwoordelijk voor de gehele 
keten (vervoer, verblijf, vermaak) waardoor 
toerisme een bijdrage levert aan duurzame ont-

wikkelingen. Om deze visie te onderstrepen, 
ontwikkelde de ANVR het zogenaamde DTO-
beleid, waarbij zij zich proactief  en toekomstge-
richt opstelt en niet alleen reisondernemingen 
én het ‘duurzaam ondernemen en reizen’ wil 
stimuleren en regulieren, maar er ook over wil 
communiceren. De belangrijkste fundamenten 
die de basis van het DTO-beleid vormen, zijn 
duurzaam toerisme management, beleidsbeïn-
vloeding (lobby, kennis nemen en delen), het 
ontwikkelen en beschikbaar stellen van ‘tools’ 
en een goede interne en externe communicatie.

Hoger op de agenda
Elise Allart -voorzitter van de Commissie 
ANVR-DTO én werkzaam als Duurzaam Toe-
risme Manager bij TUI Nederland- onderstreept 
als geen ander alle activiteiten die er in de reis-
branche worden ondernomen om het begrip 
duurzaam toerisme hoger op de agenda te krij-
gen. Allart: ‘Dat de reisbranche een verantwoor-
delijkheid heeft, is een duidelijk gegeven voor 
de ANVR. Met het project ‘Duurzaam Toeris-
tisch Ondernemen’ en alle facetten die daaraan 
zijn gekoppeld, wijst de brancheorganisatie de 
touroperators opnieuw op het belang hiervan. 

De groene lat ligt weliswaar niet zo hoog als ik 
graag zou zien, maar het is wél een stap in de 
goede richting’. De Commissie ANVR-DTO 
geeft advies en aanbevelingen aan de Stuur-
groep Consumentenzaken. Deze stuurgroep 
adviseert op haar beurt het ANVR Bestuur 
over het beleid en de uitvoering van duurzaam 
toerisme.

Nieuwe richtlijnen
Tijdens een speciale presentatie op de vakdag 
van de Vakantiebeurs in Utrecht wordt door 
de ANVR een aantal nieuwe, op duurzaam 
toerisme gerichte initiatieven in de reisbranche 
gelanceerd. Ook wordt gekeken naar de actuele 
ontwikkelingen in duurzaam toerisme. Allart: 
‘Nieuw bijvoorbeeld is dat de oude richtlijnen, 
opgesteld in de tijd van PMZ, zijn aangepast. 
Touroperators waren binnen PMZ al verplicht 
om een actieplan voor duurzaam toerisme te 
leveren, een DTO-beleidsverklaring te onder-
tekenen en intern een coördinator aan te stel-
len die zich met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bezighield. Maar in de nieuwe 
richtlijnen, die vanaf  2009 gelden, worden tour-
operators meer verplicht om richting de ANVR 
transparant te zijn over alle activiteiten die zij op 
duurzaam gebied ondernemen. Op deze manier 
proberen wij, de Commissie ANVR-DTO en de 
ANVR zélf, de hele branche vooruit te helpen 
en te ondersteunen’. Daarnaast wordt er voor 
touroperators op de vakdag een aantal tools 
gepresenteerd, die zij kunnen gebruiken in hun 
beleid voor maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Eén van de belangrijkste tools volgens 
Elise Allart is de komst van het TSS-systeem. 
TTS staat voor een Travelife Sustainability 
System, dat onderdeel is van de Travelife web-
site, waarin wereldwijd accommodaties worden 
geregistreerd en waarbij wordt aangegeven of  
en op welke wijze deze accommodaties op het 
terrein van duurzaamheid opereren. Allart: ‘Dit 
internationale accommodatiesysteem is vanuit 
Engeland opgezet, maar wij hebben er uiteraard 
over meegedacht. Het is gemaakt vóór en dóór 
touroperators. Touroperators die namelijk toe-
gang hebben tot TSS kunnen bij het inkopen 
van accommodaties en het samenstellen van 
reizen inzicht krijgen in de duurzaamheid van te 
contracteren accommodaties. Door gebruik te 
maken van de informatie in dit systeem kan elke 
touroperator zo een extra stap zetten om zijn 
“ketenverantwoordelijkheid” te vergroten. Dát 

Om in de toekomst reizen ook goed en zo verantwoord mogelijk te maken, is de ANVR samen met haar 
leden sinds 1995 actief op het gebied van duurzaam toerisme.
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is juist belangrijk en een goede ontwikkeling. Ik 
weet zeker dat, zodra de ANVR deze richtlij-
nen en het nieuwe beleid heeft gelanceerd, de 
lat voor duurzaam toerisme in onze branche 
omhoog gaat en wij als branche een stukje groe-
ner worden’. 

Proactief  beleid
Ook bij TUI Nederland wordt duurzaam toe-
risme steeds breder gedragen. Elise Allart: ‘Wij 
hebben daarvoor een proactief  beleid ont-
wikkeld. Nu zijn wij zo ver dat duurzaamheid 
wordt verankerd in alle bedrijfsprocessen. Dit 
kan alleen doordat duurzaam ondernemen sterk 
door ons topmanagement wordt gedragen en 
gestimuleerd’. Ook voor de eigen reisbureaus 
is een duurzaam beleid ontwikkeld. Belangrijke 
aspecten hierbij zijn het trainen van personeel, 
het actief  informeren van klanten over duur-
zame vakantiemogelijkheden en het geven van 
het goede voorbeeld door zelf  milieuvriendelijk 
te werken. Allart: ‘De afgelopen jaren lag de 
focus rond duurzaam toerisme zowel bij TUI 
als bij de ANVR veel meer richting de tourope-
rators. Het wordt tijd dat dit gaat veranderen 
en óók de retail er volop mee aan de slag gaat. 
Daarnaast zal ook de Commissie ANVR-DTO 
een DTO-aanpak voor de reisagenten stimule-
ren.’

Klant onmisbare schakel
Dat andere touroperators ook (meer) aandacht 
aan duurzaam toerisme besteden, blijkt uit het 
verhaal van Jan de Ridder, directeur van De 
Boer & Wendel, eveneens lid van de ANVR-
DTO-werkgroep. In de nieuwe brochure van De 
Boer & Wendel staat een apart hoofdstuk over 
duurzaam toerisme. De Ridder: ‘Ik denk dat wij 
één van de eerste via de retail verkopende tour-
operators zijn die consumenten, in samenwer-
king met GreenSeat, de gelegenheid bieden de 
CO2-uitstoot van hun vliegreis te compenseren. 
Ik vind dat duurzaam toerisme niet alleen iets 
is voor reisondernemingen. De vakantiegan-
ger is ook een onmisbare schakel’. Om het te 
compenseren bedrag te berekenen, is de wereld 
in vier zones verdeeld, waarbij iedere zone de 
-overigens door GreenSeat vastgestelde- CO2 
compensatiekosten weergeeft. Deze lopen uit-
een van € 12,- voor dichtbijbestemmingen tot   
€ 71,- voor een reis naar Australië of  Nieuw-
Zeeland. De Ridder: ‘Het bedrag is gebaseerd op 
afstanden. De klant kan bij boeking van de reis 

bij het reisbureau aangeven of  hij/zij de vlucht 
wil compenseren en zo op een eenvoudige wijze 
een bijdrage leveren aan het tegengaan van het 
klimaatprobleem’. 

Bewustwording
Over het belang van de Commissie ANVR-
DTO is De Ridder duidelijk. ‘De ANVR heeft 
de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld 
in de bewustwording van duurzaam toerisme. 
Veel mensen in de reisbranche hebben de nei-
ging om duurzaam toerisme weg te schuiven 
en onderschatten het belang daarvan. Als je het 
over duurzaamheid hebt, gaat het niet alleen om 
milieuvervuiling maar meer om het op lange 
termijn beschermen van toerisme. Naast cul-
tuur- en natuurbehoud spelen dan ook bijvoor-
beeld factoren als het niet meenemen van foute 
souvenirs, het tegengaan van kinderarbeid of  
het ondersteunen van de lokale bevolking mee. 
In mijn ogen moeten mensen meer nadenken 
wat men in het toerisme doet en welke positieve 
bijdrage men daaraan kan leveren. Wij hebben 
bijvoorbeeld onze reisleiders opgeleid op het 
gebied van duurzaam toerisme. Onze insteek 
daarbij is niet de vraag hoe wij onze business 
kunnen laten overleven, maar veel meer hoe 
wij deze wereld netjes kunnen achterlaten voor 
onze kleinkinderen. Niet alleen reisorganisaties, 
maar ook reisbureaus en consumenten moeten 
daar in de toekomst meer tijd en energie in ste-
ken.’

Informatie-overdracht
Ook bij Oad is duurzaam toerisme een belang-
rijk, terugkerend onderdeel in het beleid. Wim 
Gramsma: ‘In tijden van een financiële crisis lijkt 
het er misschien op dat zowel de consument als 
de branche de duurzaamheid overboord gooit 
en dat het alleen nog maar om prijs gaat. Bij 
ons blijft duurzaam toerisme echter hoog op 
de agenda staan’. Dat Oad veel belang hecht 
aan duurzaam toerisme blijkt uit het feit dat zij 
ondertekenaar is van het ECPAT-gebeuren en 
mede-initiatiefnemer van Travel Foundation 
Nederland. Gramsma: ‘Waar wij vooral mee 
bezig zijn, is om via verschillende kanalen infor-
matie te verstrekken. Zowel via onze website 
als via onze reisbescheiden en onze hostessen 
proberen wij de consument tot duurzaamheid 
te bewegen. Ook bij de inkoop van reizen pro-
beren wij er rekening mee te houden. Dat geldt 
niet alleen voor de accommodaties, maar het 

Samenwerking retail  
Travel Foundation Nederland organiseerde 
in 2008 een bijeenkomst voor reisbureauke-
tens omdat zij ook deze groep wil betrek-
ken bij de voorlichting over duurzaam 
toerisme. ‘Wij hebben de retail nodig om 
onze boodschap aan de consument over te 
brengen. Retailers hechten veel belang aan 
een totaal informatiepakket dat zij de klant 
kunnen aanbieden. Ook helderheid en 
zichtbaarheid van de projecten die worden 
ontwikkeld en ondersteund, is volgens hen 
belangrijk. Daar ligt voor ons een mooie 
taak. In feite moet iedereen ons zien als 
een lichtgroene club, die het grote publiek 
niet wil en gaat vertellen dat zij niet meer 
mogen vliegen, maar datzelfde publiek wél 
meer over duurzaam toerisme wil bijbren-
gen’, aldus Pepping. Een tweede stap in die 
richting geeft TFNL op de Vakantiebeurs 
2009, waar bezoekers in de TFNL-stand 
kunnen controleren hoe duurzaam de eigen 
‘voetafdruk’ is in het gekozen vakantieland. 
Door het invullen van een vragenlijst wordt 
duidelijk of  de ecologische ‘voetafdruk’ 
groen (prima), oranje (middelhoge score) 
of  rood (nadelig voor het milieu en de 
lokale cultuur en natuur) uitslaat en kan een 
ieder zijn eigen inbreng op het gebied van 
duurzaam toerisme ontdekken. 

Tijdens de Vakantiebeurs 2009 kunnen bezoe-
kers bij Travel Foundation Nederland contro-
leren hoe duurzaam de eigen ‘voetafdruk’ is 
in het gekozen vakantieland.
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zit hem ook in de inkoop van vliegtuigstoelen 
en vooral excursies, waarbij wij geen excursies 
zullen inkopen die ter plekke de natuur op een 
onnodige manier beschadigen. Wij doen er veel 
aan om onze klanten hierover te informeren. 
Natuurlijk is hierbij ook een rol voor de reis-
agent weggelegd, maar wij nemen als reisorga-
nisatie zeker ook zélf  die verantwoordelijkheid. 
Bij ons intern wordt er er zowel tijd als ruimte 
ingeruimd om dit soort zaken aan de orde te 
stellen en proberen wij via een goede informa-
tie-overdracht de klant op het goede spoor te 
zetten’, aldus Gramsma.

Respectvol
Sawadee Reizen is volgens Saskia Griep, mana-
ger touroperating al 25 jaar duurzaam bezig. 
‘Voor veel arme landen betekent toerisme een 
enorme bron van werkgelegenheid en inkom-
sten. Het toerisme heeft echter ook negatieve 
gevolgen. Bij onze reizen proberen wij zoveel 
mogelijk rekening te houden met milieu, men-
sen, natuur en cultuur. Ook gaan wij respectvol 
om met onze toeleveranciers, waarbij het niet 
alleen om de prijs gaat maar veel meer om een 
langdurige en duurzame samenwerking’. Griep 
merkt dat de woorden ‘duurzaam toerisme’ 
tegenwoordig steeds vaker vallen. ‘Zijn wij er 
als reisorganisatie in eerste instantie vooral op 
de achtergrond mee bezig, nu merk ik dat het 
belangrijk wordt bij veel organisaties en men dit 
ook uitdraagt. Ook de samenwerking met ont-
wikkelingsorganisaties, die je steeds vaker ziet, 
bewijzen dat. Wij schreeuwen het nog niet van 
de daken, maar doen achter de schermen veel. 
Ook de klant proberen wij tijdens onze reizen in 
contact te laten komen met de lokale bevolking. 
Bijvoorbeeld door een onderdeel in de reis op 
te nemen waarbij dit contact centraal staat, het-
zij tijdens een overnachting bij de mensen thuis 
of  tijdens excursies’. Zij is blij met de aandacht 
die er in de branche, en vooral vanuit de ANVR 
voor duurzaam toerisme is. ‘Het leeft veel meer 
dan een paar jaar geleden. Ik zou echter graag 
zien dat het nóg breder wordt getrokken, niet 
alleen door touroperators, maar ook door reis-
agenten. Ik heb liever dat heel veel organisaties 
op het gebied van duurzaam toerisme een heel 
klein stapje doen, dan dat het beperkt blijft tot 
een aantal grote partijen die ermee bezig zijn’. 

Krachten bundelen
Dat er binnen de reisbranche behoefte was aan 

een organisatie die duurzame initiatieven bin-
nen de reisbranche in Nederland ondersteunt, 
bundelt en ontwikkelt, blijkt in december 2007 
als Travel Foundation Nederland (TFNL) wordt 
opgericht. Saskia Pepping van TFNL: ‘Diverse 
reisorganisaties ontwikkelden al eigen activi-
teiten rond duurzaam toerisme. Zes van die 
organisaties hebben toen een aanzet gegeven 
voor een nationaal initiatief  voor een duurza-
mere toekomst voor het toerisme. De achterlig-
gende gedachte: alle krachten bundelen en zo 
een groter draagvlak creëren. Uiteindelijk heeft 
dat geleid tot het ontstaan van TFNL, dat overi-
gens naar een Engels voorbeeld is opgericht en 
nauw samenwerkt met Travel Foundation UK’. 
Pepping onderstreept dat door het stijgende 
aantal toeristen steeds meer vakantiebestem-
mingen onder druk komen te staan. ‘Wij willen 
juist een bijdrage leveren aan het behoud van 
deze bestemmingen en hierbij samenwerken 
met Nederlandse reisorganisaties, lokale onder-
nemers en gemeenschappen. Via reisgidsen, 
websites en reisbescheiden wordt aan consu-

menten van de deelnemende reisorganisaties 
achtergrondinformatie over onze organisatie 
verstrekt. Door deel te nemen aan ons initiatief  
kunnen organisaties ook hun maatschappelijke 
betrokkenheid tonen’. Doelstelling van TFNL 
-naast een positieve bijdrage leveren aan de 
lokale bevolking, natuur, cultuur en economie- 
is het ontwikkelen en opzetten van projecten 
in diverse vakantiebestemmingen. Pepping: 
‘Ons eerste project is begin 2008 gelanceerd. In 
Egypte ontwikkelden wij plannen ter behoud 
van de Rode Zee, dat vooral bekend staat als 
een duik- en snorkelbestemming. Echter, duiken 
kan schadelijke gevolgen hebben voor bijvoor-
beeld het koraal. Vorig jaar hebben wij speciale 
trainingen ontwikkeld voor duikinstucteurs in 
Egypte, waarbij niet alleen het behoud van het 
koraal aan de orde komt, maar instructeurs ook 
worden getraind om de (duik)toeristen hierover 
te informeren en te vertellen hoe zij verant-
woord kunnen duiken. Voor deze projecten 
werken wij nauw samen met reisorganisaties en 
hun lokale agenten. Dat werkt uitstekend’. 

Lokale bedrijvigheid op het strand nabij Puerto Plata.
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De consument aan het woord over… 
duurzaam toerisme
‘Een beter milieu begint bij jezelf ’. Wie kent deze uitspraak niet? Zet de verwarming lager, lever lege batterijen in en laat elektrische 
apparaten niet op stand-by staan als u het huis verlaat. Het zijn enkele voorbeelden die een bijdrage (kunnen) leveren aan de groei van het 
‘milieubesef ’ bij de consument. Ook in de reiswereld ‘leeft’ het milieu, getuige de vele initiatieven die er worden genomen rond duurzaam 
toerisme. Als reisbranche hopen wij ook dat de consument zich ervan bewust wordt hoe hij zelf  een steentje kan bijdragen. Maar hoe 
‘duurzaam’ denkt de consument eigenlijk? VIEW legde haar oor te luister.

Naam: Liesbeth van de Peppel (54)
Burgerlijke staat: gehuwd
Beroep: onderwijzeres, huisvrouw, surveillant
Favoriete vakantiebestemming: een zeebestemming
Gemiddeld vakantiebudget op jaarbasis: € 2000,-

‘Het liefst een fietsrondje om het IJsselmeer’
‘Het milieu is voor mij een belangrijk issue, zowel voor nu als voor het nageslacht. Je wilt ervoor zor-
gen dat de wereld leefbaar blijft. Ik fiets heel veel en stap niet elke dag in de auto. En ik wil dus ook 
niet vliegen. Het liefst houd ik een fietsvakantie, bijvoorbeeld een rondje fietsen om het IJsselmeer. 
Dit is ook waar ik aan denk bij duurzaam toerisme: niet vliegen, maar bijvoorbeeld kamperen in de 
natuur of  alleen maar koud water. Ik wil ook naar een bestemming waarvan ik weet dat ik binnen een 
dag thuis kan zijn. Niet steeds in de auto stappen als je op de bestemming bent, maar vooral wande-
len en fietsen huren. Ik wil vooral genieten van de omgeving. Eenvoudige huisjes zonder sauna en 
hooguit met een douche. Ik ben blij met de acties over duurzaam toerisme, maar ze mogen nog meer 
opvallen. Over de acties van Green Seat heb ik mijn twijfels. Je hoort wel vaker dat er aan dit soort 
projecten haken en ogen zitten. Zelf  zou ik dan ook niet gaan compenseren. Er zou heel veel van 
het bedrag niet aan de compensatie worden besteed. Misschien is het wel de eerlijkste oplossing om 
het bedrag in de reissom op te nemen. Ik zou best wel meer willen weten over duurzaam toerisme. 
De informatie hierover kan het reisbureau bijvoorbeeld bij de reisbescheiden doen.’

Naam: Ingrid Helmink (28)
Burgerlijke staat: samenwonend
Beroep: journalist
Favoriete vakantiebestemming: Griekenland
Gemiddeld vakantiebudget op jaarbasis: € 2500,- per persoon

‘Ik heb nog geen boom laten planten’
‘Wij gaan in het voorjaar naar Peru omdat mijn broer daar woont. Gemiddeld gaan wij minimaal twee 
keer per jaar op vakantie. Meestal kost ons dat ongeveer € 2500 per persoon. Door de vakantie naar 
Peru komt dat komend jaar wel op wat meer uit. Het milieu is voor mij erg belangrijk. Eerlijk gezegd 
zie je dit niet altijd terug in mijn vakanties. Ik ken het initiatief  ‘Green Seat’, maar heb bijvoorbeeld 
nog geen boom laten planten als ik het vliegtuig neem. Ik denk ook dat de reiswereld nog te weinig 
aandacht besteed aan dergelijke initiatieven. Wanneer ik daarop wordt geattendeerd bij het boeken van 
een vlucht, zou ik sneller overwegen een duurzaam alternatief  te kiezen. Tijdens een vakantie probeer 
ik wel altijd de lokale bevolking te steunen. Ik boek nooit een all inclusive hotel, maar eet liever bij de 
lokale tentjes. Ook boek ik excursies bij de lokale ondernemers. Ik realiseer me: het is niet veel, maar 
wél een begin.’
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Naam: Linda van Oosten (30)
Burgelijke staat: samenwonend
Beroep: kleuterjuf
Favoriete vakantiebestemming: Turkije
Gemiddeld vakantiebudget op  
jaarbasis: € 1000,-

‘Maak me meer bewust’
‘Voor mij betekent duurzaam toerisme vakantie 
vieren op een dusdanige manier dat het weinig 
schade brengt aan de wereld. Ik vind het milieu 
belangrijk en hecht er wel veel waarde aan, 
maar ik sta er niet veel bij stil. Ik ben bereid 
om wat extra te betalen ten behoeve van het 
milieu, maar dit bedrag moet wel beperkt blij-
ven. Enkele tientjes vind ik oké, maar meer niet. 
Ik lever op de vakantiebestemming eigenlijk 
geen bijdrage aan duurzaam toerisme, tenzij het 
opletten of  er niet onnodig lampen of  andere 
apparaten aan staan, ook telt? Het blijkt dat ik 
niet echt op de hoogte ben van wat er allemaal 
mogelijk is op dit gebied. De overheid, reisor-
ganisaties of  airlines mogen dit meer duidelijk 
maken. Dat ik bijvoorbeeld ook de trein kan 
nemen naar een bepaalde bestemming om zo 
het milieu te sparen, komt niet eens in mij op. 
De reistijd en comfort bepalen mijn vervoers-
middel naar mijn vakantiebestemming. Door 
de tv-reclame van ‘Tikkie Terug’ was ik nu op  
30 ºC, dus meer publiciteit generen voor duur-
zaam toerisme werkt zeker. Kun je de CO2-uit-
stoot van een vlucht compenseren? Dat wist ik 
niet eens.’

Naam: Nico van Baarsen (30)
Burgelijke staat: ongehuwd
Beroep: ingenieur
Favoriete vakantiebestemming: Bali
Gemiddeld vakantiebudget op 
jaarbasis: € 5000,-
 

‘Milieu zou belangrijker 
moeten zijn’
‘Duurzaam toerisme betekent voor mij toerisme 
waarbij er geen (verdere) nadelige effecten zijn 
voor het milieu en de bestaande cultuur en/of  
omgeving. Als ik op vakantie ga, is het niet zo 
dat ik bepaalde activiteiten onderneem om het 
duurzaam toerisme te ondersteunen. Het milieu 
zou voor mij eigenlijk belangrijker moeten zijn 
dan het nu is. Als ik uitzoek waar ik mijn vakan-
tie ga doorbrengen, hou ik geen rekening met 
de mogelijkheid dat ik bijvoorbeeld de trein kan 
nemen in plaats van het vliegtuig om zo het 
milieu te sparen. Veelal is mijn keuze gebaseerd 
op de kosten of  het extra vakantieplezier. Ik heb 
via programma’s op televisie gehoord over het 
compenseren van CO2-uitstoot bij een vlucht, 
maar het is mij niet actief  onder de aandacht 
gebracht hoe deze compensatie in zijn werk 
gaat. Dit is redelijk onduidelijk, maar ik zou er, 
als het niet al teveel moeite kost, aan mee willen 
werken. Ik vind het dan ook een goed idee als 
airlines en reisorganisaties deze optie standaard 
in ticket/reis boekingsprocedure zouden opne-
men.’

Naam: Paulina den Toom (26)
Burgerlijke staat: getrouwd
Beroep: tolk Gebarentaal
Favoriete vakantiebestemming: citytrips
Gemiddeld vakantiebudget op  
jaarbasis: € 1500,-

‘Regel CO2-compensatie 
wereldwijd’
‘Ik vind het milieu wel belangrijk, maar ben 
er niet bewust mee bezig. Bij duurzaam 
toerisme denk ik in eerste instantie aan toe-
risme dat goed is voor het milieu. Ik heb 
respect voor de mensen uit de regio waar 
ik op vakantie ben. Probeer bewust om te 
gaan met drinkwater. Ik denk ook aan de 
handdoeken, airco, lichten uit als ik weg 
ben. Ik vind dat er te weinig door over-
heid en toeristische organisaties aan wordt 
gedaan om mensen bewust te maken van 
duurzaam toerisme. Mensen in andere lan-
den hebben heel weinig drinkwater, terwijl 
alles naar de toeristen gaat. Dat vind ik heel 
erg. Als je daar vanaf  weet, dan minder je, 
als toerist, in het gebruik ervan. Reisorgani-
saties moeten mij daar bewust van maken. 
De laatste tijd is er wel meer aandacht voor 
duurzaamheid dan vroeger. Ik vind het wel 
goed dat je kunt compenseren, maar ik 
probeer altijd mijn vakantie zo goedkoop 
mogelijk te houden. Het compenseren 
zou de vakantie dan weer een stuk duur-
der maken. Het is een prima idee als de 
compensatie in de pakketreis of  ticketprijs 
zit. En dan niet alleen in Nederland, maar 
wereldwijd.’



ANVR VIEW - januari 20091� ANVR VIEW - januari 2009

SANEC, de Nederlandse Kamer van Koophan-
del voor Zuidelijk Afrika als een private non-
profit organisatie, speelt een centrale rol bij het 
stimuleren en faciliteren van zakelijke relaties 
tussen Nederland en Zuidelijk Afrika en in het 
bijzonder Zuid-Afrika. Ondersteuning bij han-
del en investeringen daarbij is het voornaamste 
doel. Om die reden initieerde en organiseerde 
SANEC -in nauwe samenwerking met South 
African Tourism- in oktober 2008 een reis naar 
Zuid-Afrika voor een Nederlandse handelsde-
legatie om alle kansen voor het Nederlandse 
bedrijfsleven rond WK 2010 te onderzoeken. 

Groeien
De reis had als thema “World Cup 2010 and 
Beyond”, waarmee direct de doelstelling wordt 
verklaard. ‘Kansen zijn er volop’, concludeert 
Mark Agterdenbosch na afloop van de reis. Met 
een delegatie van vijftig man (vertegenwoordi-
gers uit het bedrijfsleven, waaronder sport, ICT-
sector, marketing maar ook toerisme) bezocht 
hij onder meer zes van de negen ‘WK Steden’ in 
Zuid-Afrika. Mark: ‘De Zuid-Afrikaanse over-
heid en de FIFA investeren enorme bedragen in 
de speelsteden waardoor de economie van Zuid-
Afrika en de buurlanden is opgebloeid en straks 
nog verder groeit, met alle voordelen van dien. 
Daarnaast hebben wij in workshops bespro-

ken welke zakelijke mogelijkheden er zijn voor 
Nederlandse bedrijven en kon de Nederlandse 
delegatie kennismaken met besluitvormers ter 
plaatse’. De delegatie (onder aanvoering van 
een gedreven en enthousiaste Erica Terpstra als 
voorzitter van NOC*NSF, de KNVB onder lei-
ding van Henk Kesler en met Mr. Sebothoma, 
de interim Zuid-Afrikaanse Ambassadeur in 
Den Haag) had een zeer positief  gevoel over 
de reis en ziet genoeg mogelijkheden rond de 
WK 2010. Mark: ‘Wij hadden er ineens vijftig 
“goodwill-ambassadeurs” voor Zuid-Afrika bij! 
De eerste successen zijn al geboekt in de vorm 
van samenwerkingsverbanden en opdrachten. 
Vervolgstappen onder leiding van SANEC als-
mede vervolgbezoeken staan inmiddels op de 
planning, dus business opportunities worden 
zeker aangegrepen’.

And beyond…
SANEC geeft aan de reis, waarbij Nederland 
volgens Agterdenbosch ‘uitstekend op de kaart 
werd gezet’, een vervolg. ‘In de eerste helft van 
2009 willen wij een WK Mission II-reis opzet-
ten en alle ideeën die wij hebben opgedaan con-
cretiseren. Uiteraard gaan wij dit alles in nauwe 
samenwerking doen met South African Tou-

rism en de Zuid-Afrikaanse Ambassade’. Over 
de impact van het WK 2010 voor Zuid-Afrika 
als land én toeristische bestemming, is hij duide-
lijk. ‘Al eerder heeft het land de Cricket WC en 
de Rugby WC gehost en is het organiseren van 
sportevenementen dus niet nieuw. Het belang 
en de waarde van het voetbaltoernooi is enorm, 
alsmede de impact. Men is volop met de voor-
bereidingen bezig, zoals een verbetering van de 
infrastructuur, het bouwen van nieuwe hotels, 
het klaarmaken van stadions en dergelijke. Wat 
gebeurt er straks na het event met al deze pro-
jecten? Dáár ligt voor Zuid-Afrika misschien 
wel de grootste uitdaging. Zuid-Afrika heeft een 
economische groei van 5% per jaar, ook voordat 
bekend werd dat het WK 2010 daar plaats zou 
vinden. Die groei zet zeker door. De impact is 
dus groot en stopt zeker niet na de finale op 11 
juli. Zuid-Afrika én het Nederlandse bedrijfsle-
ven kunnen dus absoluut de vruchten plukken 
van dit voetbaltoernooi. Nú, maar zeker ook in 
de toekomst’, aldus Agterdenbosch.

volop kansen rond 
wk voetbal 2010 in Zuid-afrika
2010 oftewel ‘Twenty Ten’ wordt een belangrijk jaar voor Zuid-Afrika. In dat jaar ligt de organisatie van het WK Voetbal in handen van 
Zuid-Afrika. ‘Het is een uiterst sportieve uitdaging waarvan zowel het land als het Nederlandse bedrijfsleven veel profijt kan hebben’, stelt 
Mark Agterdenbosch, general manager bij SANEC, Southern African - Netherlands Chamber of  Commerce.

Een deel van de Nederlandse handelsdelegatie poseert op het Nelson Mandela Square in Zuid-Afrika.

- Advertorial -
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De voorbereidingen voor de nieuwe campagne 
-een omvangrijk project waarin fors wordt geïn-
vesteerd- zijn inmiddels in volle gang. Bart van 
Wijck, manager Arbeidszaken en Onderwijs bij 
de ANVR en  bestuurder bij Reiswerk, licht de 
campagne en de hieraan gekoppelde, vooruit-
strevende plannen toe. ‘Wij willen de branche 
positioneren als uitstekende dienstverlener’, 
aldus Van Wijck. ‘Want die dienstverlening is in 
onze wereld zó belangrijk. Wij zijn van mening 

dat onze branche zich in de afgelopen jaren van 
een organisatie -gespecialiseerd in het ontwik-
kelen en verkopen van reizen- heeft ontwikkeld 
naar een “excellente dienstverlener”. Juist die 
toegevoegde waarde waar iedereen het altijd over 
heeft, is terug te vinden in het woord ‘dienstver-
lener’.’ Aan de hand van een simpel voorbeeld, 
maakt hij duidelijk wat hij hiermee bedoelt. 
‘Eenvoudige pakketreizen kunnen tegenwoor-
dig door de consument overal worden geboekt. 

Zowel bij reisbureaus en touroperators maar 
ook via internet. De laatste jaren heeft het boe-
ken van reizen via internet een enorme vlucht 
genomen. Opvallend is wél dat het vooral een-
voudige reizen zijn die via dit kanaal worden 

nieuwe campagne ‘De reisbranche 
brengt je verder’ in de maak
Vanuit de ANVR en de bonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en Vakbond De 
Unie worden al jarenlang tal van initiatieven ondernomen om mensen te enthousiasmeren 
voor een baan in de reiswereld. In 2009 gaat de branche een stapje verder om op dat 
gebied een forse sprong vooruit te maken. Dan ziet namelijk de nieuwe arbeidsmarktcam-
pagne, met als werktitel: ‘De reisbranche brengt je verder’ het licht. De plannen worden nu 
voorbereid onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van Reiswerk: het sociaal fonds 
waarin ANVR en de bonden samen werken aan Arbeidsmarktcommunicatie en Personeel-
ontwikkeling.

Rapportcijfer 7,5
Medewerkers die werkzaam zijn bij de 
ANVR aangesloten organisaties zijn 
behoorlijk tevreden over hun werk. Dat 
blijkt uit de resultaten van de Arbeidsmarkt-
monitor Reisbranche 2007. De responden-
ten gaven gemiddeld een rapportcijfer van 
7,5 aan hun functie, die zij op verschillende 
punten beoordeelden. Het klantencontact, 
de werksfeer en het internationale en inno-
vatieve karakter van het werk zorgen vooral 
voor deze positieve waardering.

VIEW
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geboekt. Het is overduidelijk dat de consument 
bij de meer gecompliceerde reizen -denk aan 
een uitgebreide rondreis door Zuid-Afrika of  
een reis op maat- de kennis, deskundigheid en 
hulp van een reisbureau wil inschakelen. Onze 
boodschap hierbij is: “geef  als consument die 
complexe vragen maar aan de reisbureaus, zij 
gaan er graag mee aan de slag”. Onze intentie 
is om deze boodschap de komende jaren meer 
en meer neer te zetten in de markt. Wij willen 
vooral tot uitdrukking laten komen dat de reis-
branche een dynamische werkgever is, waarbij 
wij aan de ene kant middels de campagne de rol 
van een uitstekende dienstverlener benadruk-
ken en aan de andere kant het imago van de 
branche als werkgever naar een hoger niveau til-
len. Vandaar ook de werktitel “De reisbranche 
brengt je verder”’, aldus Van Wijck. 

Grootste campagne ooit
De arbeidsmarktcampagne wordt breed opge-
zet en geregisseerd door de ANVR en de bon-
den: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond 
en Vakbond De Unie. Het bestuur van Stichting 
FOOR, het opleidings- en ontwikkelingsfonds 
van werkgevers en werknemers in de reisbran-
che, treedt op als stuurgroep. Stichting FOOR, 
dat tegenwoordig beter bekend staat als Reis-
werk, zet zich al jaren in voor het ontwikkelen 
en verbeteren van onder meer scholing van 
medewerkers en werkgevers in de reisbranche. 
Nadat eerst de positionering van de reisbranche 
als uitstekende dienstverlener wordt gecom-
municeerd, wordt aansluitend de arbeidsmarkt 
benaderd. Bij deze benadering komt de focus 
te liggen op het werken in een branche, waarin 
medewerkers daadwerkelijk kunnen ‘excelleren’. 
Volgens Van Wijck is de nieuwe campagne de 
grootste campagne ooit. ‘Wij hebben momen-
teel al de site www.reiswereldbaan.nl, waarin 
vele aspecten rond het werken in de reisbranche 
worden belicht en men een goed beeld krijgt 
wat de reisbranche zoal heeft te bieden. Dit 

nieuwe project, waarvoor een aantal jaren is 
uitgetrokken, gaat echter een stap verder. Om 
werknemers in de sector geschikt te maken en 
te houden, wordt een speciale werkgroep belast 
met het maken van een onderwijsmodule voor 
dienstverlening. Daarnaast zal het bestaande 
project ‘leeftijdsbeleid’ worden ingebracht, 
omdat het doel van dit project is medewerkers 
bewust te maken van hun eigen verantwoorde-
lijkheid als het gaat om bijblijven bij ontwikke-
lingen in de branche. Aldus wordt gewerkt met 
drie deelprojecten: arbeidsmarktcommunicatie, 
ontwikkeling en leeftijdsbeleid. Van Wijck: ‘Het 
accent van de campagne komt te liggen op de 

verkoop en dienstverlening en wordt branche-
breed opgezet. Met andere woorden: zowel de 
toeristische (touroperators en reisbureaus) als 
de zakelijke sector (zakenreisbureaus) wordt 
daarin meegenomen en benadrukt. Naast alle 
communicatievormen willen wij een onderwijs-
module, opstarten. Dit gaan wij doen in nauwe 
samenwerking met de diverse scholen, omdat 
juist daar de mogelijk nieuwe instroom voor 
onze branche is te vinden. Via presentaties, 
(na)scholing en opleidingen willen wij toekom-
stige werknemers leren wat de dienstverlening 
in onze branche inhoudt en hoe je daar in de 
praktijk mee om moet gaan. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor 
deze onderwijsprojecten en de verwachting is 
dat wij de plannen in de tweede helft van 2009 
kunnen uitrollen’. 

Eigen ontwikkeling
 Voor het project leeftijdsbeleid heeft de ANVR 
subsidie ontvangen van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Belangrijk 
speerpunt hierin is de verdere ontwikkeling van 
mensen die momenteel al (langer) werkzaam 
zijn in de reisbranche. Volgens Van Wijck moet 
het belang en de waarde van deze werknemers 
niet worden onderschat. ‘Zij hebben immers al 
gekozen voor een baan in de reiswereld. Voor 
ons als branche is het belangrijk om deze erva-
ren werknemers te behouden en dus ook voor 
hén een excellente dienstverlener te zijn én te 
blijven, zoals wij in onze strategie beogen. Men-
sen die bijvoorbeeld al jaren op een reisbureau 
werken, kunnen op een bepaald gebied toch 
behoefte hebben aan nascholing. Daar willen 
wij hen op wijzen en enthousiast voor maken. 
Door deze mensen bij te scholen, investeren 
zij niet alleen in zichzelf  maar krijgen zij ook 
alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen 
en ontplooien. Dit alles kan alleen maar een 
positief  effect hebben op het werkgeversimago 
van onze branche’, stelt Van Wijck. Ook bij dit 
onderdeel is men inmiddels volop aan het werk. 
Vanuit de markt is al positief  gereageerd op alle 
nieuwe plannen. ‘In oktober 2008 hebben wij 
een bijeenkomst gehad met diverse beslissers 
van organisaties uit onze branche. Men is vooral 
enthousiast over de verbreding en verdieping 
die wij met de campagne voor ogen hebben en 
de eventuele rol die men daar zelf  in kan spelen, 
gecombineerd met de erkenning dat de branche 
zich heeft ontwikkeld’ , besluit Van Wijck.

Drie pijlers nieuwe campagne
1.  Communicatie: reisbranche en arbeidsmarkt op een heldere manier uitleggen wat de doelstel-

lingen zijn van de campagne.
2.  Onderwijs: in samenwerking met scholen onderwijsprojecten opstarten, waarbij men via 

(na)scholing leert hoe men in de branche kan opereren als ‘excellente dienstverlener’.
3.  Leeftijdbeleid: mensen die al in de branche werken enthousiasmeren en stimuleren om via 

(na)scholing méér uit hun functie en/of  loopbaan te halen.

De nieuwe arbeidsmarktcampagne richt zich zowel 
op de toeristische als de zakelijke sector. (Foto: 
Europeesche).
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Bij VNU EE werken ruim 160 mensen die zich 
continu bezig houden met de marketing en com-
municatie rond internationale beurzen waaron-
der de Vakantiebeurs, maar bijvoorbeeld ook 
de MOTOR-beurs (februari 2009), de Second 
Home International-beurs (voorjaar 2009) en 
de Kampeer & Caravan Jaarbeurs (oktober 
2009). Dit jaar vindt voor de 39e keer de Vakan-

tiebeurs plaats. In juli 2008 nam Bart Strijker in 
zijn nieuwe functie als projectmanager Vakan-
tiebeurs het ‘beursstokje’ over van Gerben Har-
deman, die de afgelopen drie jaar het gezicht 
was van de organisatie van de Vakantiebeurs. 

Nieuwe strategie
Uit het gesprek met Bart Strijker wordt duide-

lijk dat VNU EE de afgelopen jaren intern druk 
bezig is geweest met een aanpassing van haar 
visie en strategie over beurzen. ‘De afgelopen 
drie jaar hebben wij het salestraject, inclusief  
backoffice, geoptimaliseerd en nu is het tijd 
voor de volgende stap. In onze herpositionering 
is het fysiek organiseren van beurzen onderge-
schikt aan marketingcommunicatie. Een beurs 
is geen doel op zich maar een middel om markt 
en mensen met elkaar in contact te brengen. 
Vanuit de kracht van onze beurzen willen wij 
deze doelstellingen gaan realiseren. Dit vergt 
uiteraard een nieuwe manier van werken. Een 
marktgerichte aanpak heeft ook consequenties 
voor de backoffice. De communicatie-afde-
lingen binnen VNU waren gericht op traffic 
naar een punt. In de nieuwe strategie krijgen 
wij (eigen) producten (of  strategische samen-

‘Fundering van de vakantiebeurs 
wordt straks veel sterker’
Vakantiebeurs 2009, ’s werelds grootste consumentenreisbeurs, is inmiddels in volle gang. 
Met het thema ‘Een kleurrijke wereld’, het prikkelende subthema ‘Meet the locals’, een 
Luxury Travel Evening, meer dan vijftienhonderd exposanten en een scala aan bestem-
mingen hoopt organisator VNU Exhibitions Europe (VNU EE) het bezoekersaantal  
van vorig jaar, ruim 120.000 (exclusief  16.000 vakbezoekers), dit jaar te overtreffen. Bart 
Strijker, projectmanager Vakantiebeurs, heeft voor de komende jaren veelbelovende plan-
nen rond de beurs. ‘Wij zijn met diverse projecten bezig waarmee wij de fundering van de 
Vakantiebeurs in de toekomst veel sterker willen maken’, stelt hij. 

Vakantiebeurs 2009
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werkingen) die niet tijd en plaatsgebonden zijn, 
maar wel complementair zijn aan de Vakantie-
beurs. Dit is een compleet andere aanpak! De 
eerste successen hebben wij inmiddels geboekt 
in de vastgoedmarkt, zorgindustrie en beauty- 
en healthcare. Aan mij de taak om nu de tra-
velmarkt te optimaliseren. Belangrijk gegeven is 
wel dat wij altijd een intermediairfunctie behou-
den. Wij zijn de ‘matchmaker’ tussen de klant 
en de klant van de klant. Daarbij gaan wij onze 
klanten -dus de exposanten van een beurs- méér 
én vaker in contact brengen met hún klanten, de 
beursbezoekers dus.’

Crossmediaal
Voor de realisering van deze plannen -waar-
voor overigens vier jaar is uitgetrokken- is een 
belangrijke rol weggelegd voor de database van 
beursbezoekers waarover VNU EE beschikt. 
Bart Strijker: ‘In de loop der jaren hebben wij 
naar aanleiding van enquêtes onder de beurs-
bezoekers en exposanten natuurlijk een schat 
aan informatie verzameld. Wij weten bijvoor-
beeld exact welke beurs door welke doelgroep 
wordt bezocht en aan welke informatie men 

behoefte heeft. Al deze informatie wordt, vol-
gens bepaalde profielen, samengebracht in onze 
database’. Dat dit een behoorlijk grootschalige 
operatie is, blijkt wel uit het feit dat er op cor-
porateniveau per minuut ongeveer zo’n 60.000 
profielen worden ingelezen en bijgewerkt. Voor 
de Vakantiebeurs alleen al zijn er zo’n 180.000 
profielen voor handen. De kerndoelgroep van 
de Vakantiebeurs is volgens Strijker drieledig. 
‘Wij hebben een doelgroep in de leeftijd van 
25 tot 35 jaar, de groep 50-plussers en tot slot 
de huishoudens met kinderen. Ook weten wij, 
nog afgezien van hun vakantiewensen en -eisen, 
dat de gemiddelde vakantiebesteding (gemaakte 
reis- en verblijfskosten én de besteding op de 
bestemming) van deze groepen gemiddeld  
€ 2800,- per persoon per jaar bedraagt. Allemaal 
waardevolle informatie die wij veel meer willen 
uitwisselen met onze klanten (= de exposan-
ten), met alle voordelen van dien. Om een voor-
beeld te geven: voor een consument die heeft 
aangegeven dat hij is geïnteresseerd in reizen 
naar Zuid-Afrika, is het van belang om te weten 
welke Zuid-Afrika-aanbieders er op de Vakan-
tiebeurs staan, maar tegelijkertijd wil diezelfde 
consument misschien ook wel in contact komen 
met andere consumenten die al ervaring hebben 
opgedaan met reizen naar Zuid-Afrika of  juist 
diezelfde reiswens hebben. Bij VNU EE kijken 
wij per markt hoe deze strategie toepasbaar is. 
Vervolgens kijken wij ook naar gedeelde inte-
resses. Iemand die onze Second Home-beurzen 
bezoekt en overeenkomsten vertoont met onze 
Luxury Travel Evening zetten wij in om hierop 
te attenderen. Met andere woorden: wij gaan 
veel meer crossmediaal opereren, daar speciale 
producten voor ontwikkelen en de informatie 
die wij hebben verzameld, nu écht vermarkten. 
Hierdoor wordt uiteindelijk het fundament voor 
de Vakantiebeurs versterkt. Zonder exposanten 
hebben wij geen beurs en dus geen data!’

Méér contactmomenten
Met nieuwe online producten rond de Vakan-
tiebeurs wil VNU EE dus duidelijk als 
‘matchmaker’ optreden tussen exposanten en 
beursbezoekers. Strijker: ‘Die nieuwe producten 
bieden de genoemde groepen de mogelijkheid 
om gebruik te maken van onze database, wat 
uiteindelijk moet leiden tot een sterkere funde-
ring van de Vakantiebeurs. Het mag duidelijk 
zijn dat dit voor iedereen interessante marke-
tingtools en voordelen kan opleveren’. In het 

verlengde daarvan wil Strijker óók meer gericht 
marketing bedrijven. ‘Noem het massa-maat-
werk! De eerste stappen hiertoe hebben wij 
overigens dit jaar al gezet. In mijn ogen is het 
niet meer van deze tijd om potentiële bezoekers 
van de Vakantiebeurs alleen maar vlak voor 
de beurs te informeren over alles wat zij daar 
kunnen verwachten. Wij moeten hen content 
leveren waar zij behoefte aan hebben. Voor de 
Vakantiebeurs sturen wij dus gerichte informa-
tie naar onze kerndoelgroepen.’Zo ontving de 
doelgroep ‘huishoudens met kinderen’ uitge-
breide info over de Kidsroute, die dit jaar voor 
het eerst op de Vakantiebeurs is en waar een 
speciaal aanbod is, afgestemd op gezinnen met 
kinderen vanaf  zes jaar. Die lijn van specifieke 
marketingactiviteiten en mailings kun je natuur-
lijk makkelijk doortrekken over een heel jaar. 
‘Dat is ook precies onze bedoeling. Op meer-
dere momenten willen wij van ons laten horen 
en alle klanten informeren over de mogelijkhe-
den op reisgebied. Dit alles, in combinatie met 
de nieuwe producten die straks het licht gaan 
zien, moeten er zondermeer voor zorgen dat 
het merk Vakantiebeurs nóg meer lading krijgt’, 
besluit Bart Strijker.

Vakantiebeurs 2009 
‘Een kleurrijke wereld’
*  Dinsdag 13 januari, vakdag: 10.00-18.00 

uur
* Woensdag 14 januari, 10.00-18.00 uur
* Donderdag 15 januari, 10.00-18.00 uur
*  Vrijdag 16 januari, 10.00-21.00 uur 

Inclusief  de ‘Luxury Travel Evening’, 
een speciale reisavond in Mediaplaza 
waar een tiental exclusieve reisaanbieders 
hun exclusieve reisaanbod presenteren

* Zaterdag 17 januari, 10.00-18.00 uur
* Zondag 18 januari, 10.00-18.00 uur

Bart Strijker, project manager Vakantiebeurs: 
‘De beurs is voor ons niet een doel op zich, maar 
een middel om de markt en mensen met elkaar in 
contact te brengen’.
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De zomer van 2008 bleef  nat en koud, maar de 
consument die bij de touroperator aan de lijn 
hangt, is witheet. Hij leest dat de olieprijs weer 
aan het dalen is en wordt door de touroperator 
doodleuk geconfronteerd met een extra brand-
stoftoeslag, waardoor de gezinsvakantie in Bra-
zilië een paar honderd euro duurder uitvalt. Hij 
had toch een prijs afgesproken bij het boeken? 
Iedereen die vliegvakanties verkoopt, zal het 
voorval herkennen. Het valt ook niet mee om 
dit uit te leggen. Natuurlijk kan de consument 
lezen en ook rekenen. Alleen klopt zijn somme-
tje niet. ‘Het is ook complex als je ziet hoe een 
brandstoftoeslag tot stand komt’, zegt Walter 

Schut van de ANVR. ‘Door het telkens doorbe-
lasten van nieuwe verhogingen krijgt de branche 
veel kritiek’, bevestigt Schut. ‘Daardoor dringt 
de vraag zich op of  dit niet anders kan worden 
geregeld. Maar dat gaat nog niet zo simpel.’

Desastreuzer
Van 2003 tot het najaar van 2007 stegen de olie-
prijzen gestaag, daarna, tot medio juli vorig jaar, 
explosief. Op de wereldmarkt kostte een vat 
ruwe Noordzeeolie in juli 2008 meer dan 140 
Amerikaanse dollar. De prijs van kerosine, de 
brandstof  die vliegtuigen gebruiken, haalde in 
die maand zelfs even de 180 dollar voor een vat, 

vijf  keer zoveel als vijf  jaar eerder! Het is dat 
de dollar zo laag stond, anders zou het effect 
voor de Nederlandse markt nog desastreuzer 
geweest zijn. Schut: ‘Het zou onzinnig zijn van 
luchtvaartmaatschappijen te verlangen dat zij 
dergelijke kostenverhogingen niet doorbereke-
nen. Ik kan u verzekeren dat als zij dat niet zou-
den doen, zij onmiddellijk failliet zouden gaan. 
De brandstofprijs bepaalt immers een flink deel 
van hun kosten’. Om een indruk te geven: met 
elke dollar die de olieprijs stijgt, gaan de kos-
ten voor de wereldwijde luchtvaartbranche met 
1,6 miljard dollar omhoog. Een recente raming 
van de internationale luchtvaartassociatie IATA 
ging uit van een gemiddelde olieprijs van 130,9 
dollar per vat in 2008, hetgeen betekende dat 
de gezamenlijke kerosinerekening vorig jaar 73 
miljard dollar hoger was dan in 2007! ‘Iedereen 
weet dat vliegen daardoor duurder is geworden 

buik vol van brandstoftoeslagen
De olieprijzen bereikten vorig jaar recordhoogten. De brandstoftoeslagen waarmee vakan-
tiegangers naar verre oorden te maken kregen, waren niet leuk meer. De reisbranche kon 
het nauwelijks nog verkopen en is er zelf  ook ongelukkig mee. Waren die toeslagen nu 
allemaal nodig? ANVR-adjunct-directeur Walter Schut legt uit.
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duurdere tickets moeten worden gekocht en de 
klant het geld voor het oorspronkelijke ticket 
niet terugkrijgt. Schut: ‘Als u dan ook nog eens 
bedenkt dat op pakketreizen gemiddeld twee 
of  drie wijzigingen worden aangebracht voor 
vertrek…’

Brandstofprijsgarantie
Een recente ontwikkeling is dat grote tourope-
rators hun klanten een brandstofprijsgarantie 
bieden, in de meeste gevallen voorlopig voor 
reizen tot en met 31 oktober 2009. Schut: ‘Kij-
kend naar de trend moet op termijn met een prijs 
van 80 tot 100 dollar per vat rekening worden 
gehouden. Het is echter te vroeg om voorspel-
lingen te doen over de olieprijs en de invloed 
van kostenstijgingen op de ticketprijs in 2009, 
alleen al gelet op de volatiliteit van de kerosi-
neprijs in de afgelopen maanden en de huidige 
economische recessie. De snelle daling kan zo 
maar weer ombuigen tot een snelle stijging, 
zeker als de economieën weer aantrekken’. 

en begrijpt dat airlines meteen de prijzen voor 
losse tickets, die direct volledig worden betaald 
en geprint, verhoogden. Vervelend, maar wel 
duidelijk voor de klant, zeker nu dankzij de 
invoering van de Code Reisaanbieding alleen 
inclusiefprijzen moeten worden gepubliceerd’, 
zegt Schut.

Afspraken
De consument die tussen het boeken van een 
pakketreis en het daadwerkelijke vertrek wordt 
geconfronteerd met brandstoftoeslagen, vindt 
dat uiteraard buitengewoon vervelend. Dat 
hij bij het boeken van de reis een aanbetaling 
heeft gedaan en de reisagent en/of  touropera-
tor slechts een reservering heeft gemaakt bij de 
luchtvaartmaatschappij en nog geen definitieve 
boeking, doet in de ogen van veel klanten niet 
ter zake. ‘Wettelijk is het toegestaan en ontko-
men touroperators er niet aan deze toeslagen 
door te berekenen’, zegt Schut. Om deze erger-
nis voor een groot deel van de vakantiegangers 
te voorkomen, hebben de ANVR-touropera-
tors met de Nederlandse chartermaatschappijen 
afspraken gemaakt om voor de Middellandse 
Zeebestemmingen geen brandstoftoeslagen 
door te berekenen. Wat het nog moeilijker te 
verkopen maakt, is dat elke airline op zijn eigen 
wijze de toeslagen berekent. KLM en Transavia 
hanteren vaste rekenregels. Er zijn echter ook 
luchtvaartmaatschappijen waarbij de berekening 
geheim of  op zijn minst ondoorzichtig is. Welke 
factoren spelen een rol bij het vaststellen van de 
brandstoftoeslag?
* de prijs waarvoor de kerosine wordt gekocht.
*  de mate waarin de kerosine is gehedged, 

oftewel het fluctuatierisico op de oliemarkt is 
afgedekt met termijncontracten.

*  het type vliegtuigen/motoren en hun kerosi-
neverbruik per vervoerde reiziger.

*  de indeling van de toeslagen naar bestem-
ming.

*  de vertragingstijd tussen de verhoging van de 
kerosineprijs en het doorberekenen van de 
toeslag door de airline.

*  de rekenregels voor doorbelasting en de 
bezettingsgraad van de toestellen.

*  het gedeelte van de kerosineprijs dat al in de 
oorspronkelijke ticketprijs was opgenomen.

Maar zelfs met deze wetenschap schiet je nog 
niet veel op. Immers: op een retourticket Amster-
dam-Bangkok rekende Singapore Airlines op 
een gegeven moment € 291,- brandstoftoeslag, 

KLM € 378 en Malaysia Airlines € 473,-! Om het 
nóg ingewikkelder te maken: voor touroperators 
op intercontinentale bestemmingen worden de 
brandstofprijsverhogingen vertraagd doorge-
voerd, omdat de reisvoorwaarden een verhoging 
van de reissom binnen zes weken voor vertrek 
niet toestaan. Diverse klanten deden vorig jaar 
bij reisbureaus en touroperators het verzoek om 
meteen al de gehele reissom te mogen betalen, 
om op die manier te worden gevrijwaard van 
brandstoftoeslagen en andere prijswijzigingen. 
Die vrijwaring zou echter alleen kunnen als de 
klant akkoord gaat met een aanpassing van de 
aanbetaling en de wijzigings- en annulerings-
bepalingen en de consequenties daarvan zijn 
weinig aanlokkelijk voor de klant. Het is het zel-
den (financieel) aantrekkelijk voor klanten om 
een vakantie samen te stellen op basis van losse 
tickets. De tickets moeten maanden van tevo-
ren volledig worden betaald en de goedkopere 
tickets zijn nonrefundable, wat tot gevolg heeft 
dat zelfs de kleinste wijziging in de datum of  
tenaamstelling er al toe leidt dat nieuwe, veelal 

Minister Eurlings (Verkeer) vindt dat het 
reisorganisatoren vrij staat om een brandstof-
clausule in de contracten op te nemen, zolang 
zij de consument 
daarover maar dui-
delijk informeren. 
Dat antwoordde 
de minister op 
Kamervragen van 
Emile Roemer. De 
SP-parlementariër 
wilde van Eur-
lings weten wat 
hij ervan vindt dat 
‘in de luchtvaart 
brandstofheffin-
gen na het afsluiten van een contract wijzi-
gen’. Roemer vindt de brandstoftoeslagen 
‘ondoorzichtig’ en bepleit afschaffing. In zijn 
beantwoording geeft Eurlings aan dat reis-
organisatoren de bevoegdheid hebben om 
reissommen te wijzigen onder voorwaarde 
dat die mogelijkheid duidelijk is aangegeven 
in de overeenkomst. Bovendien moet de 
reisorganisator duidelijk specificeren hoe de 

prijsverhoging is berekend. Verder antwoordt 
de minister dat als de ANVR-voorwaarden 
van toepassing zijn er geen brandstoftoesla-

gen zullen wor-
den geheven op 
chartervluchten 
binnen Europa 
en dat bij overige 
reizen dat niet zal 
gebeuren binnen 
zes weken voor 
vertrek. Eurlings 
wijst Roemer erop 
dat deze ANVR-
voorwaarden tot 
stand zijn geko-

men in overleg met de Consumentenbond. 
Eurlings bestrijdt dat andere sectoren de 
brandstofheffingen niet kennen. ‘Zo wordt 
bijvoorbeeld ook in het wegvervoer gewerkt 
met brandstofclausules. Juist in sectoren waar 
de brandstofprijs een belangrijk onderdeel 
vormt van de totale kosten, kan ik mij voor-
stellen dat partijen hierover afspraken maken 
in hun contract.’

Eurlings: ‘Heldere toeslag mag’
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De stijging deed zich alleen voor bij de bui-
tenlandse vakanties (+5%). Het aantal binnen-
landse vakanties daalde licht (-1%). De totale 
bestedingen aan vakanties stegen met 10% naar 
€ 15,3 miljard. Dit blijkt uit de jaarresultaten van 
het ContinuVakantieOnderzoek, waarbij een 
groot deel van de Nederlandse bevolking werd 
gevraagd naar hun vakantiegedrag. 

Minstens eenmaal
Tussen 1 oktober 2007 en 30 september 2008 
ging 82% van de Nederlandse bevolking min-
stens eenmaal op vakantie, in 2007 was dat nog 
81%. Degenen die in 2008 een vakantie hebben 
ondernomen, gingen gemiddeld iets vaker dan 

in 2007, gemiddeld 2,8 keer per vakantieganger. 
Het totaal aantal vakanties in binnen- en buiten-
land kwam daarmee uit op 35,9 miljoen; zo’n 
750.000 vakanties meer dan in 2007.

Lange meivakantie
In 2008 werden bijna 18,5 miljoen buitenlandse 
vakanties gemaakt, hetgeen een stijging bete-
kent van 900.000 vakanties ten opzichte van 
2007. Een aanzienlijk deel van de groei van de 
buitenlandse vakanties is terug te vertalen naar 
de meivakantie, die in 2008 voor de meeste 
scholen ruim twee weken duurde en waarin 
–vergeleken met een jaar eerder- ruim een half  
miljoen extra buitenlandse vakanties werden 

ondernomen. Uit de ANVR-cijfers blijkt dat in 
de natte julimaand tal van Nederlanders beslo-
ten  alsnog een vlieg- (+17%) of  autovakantie 
(+16%) te boeken. Hierdoor kwam het tot 
dan toe totaal aantal bij ANVR-reisorganisa-
ties geboekte vakantiegangers voor de zomer 
+2% hoger uit in vergelijking met verleden jaar. 
Het totaal aantal georganiseerde reizen over de 
gehele zomer (1 april - 1 november) komt uit op 
hetzelfde aantal als verleden jaar zomer. Van de 
ruim vijf  miljoen reizigers die hebben geboekt 
bij ANVR-touroperators koos 55% voor een 
vlieg- en 38% voor een autovakantie. De overi-
gen reisden per touringcar (5%), trein (1%) en 
cruiseschip (1%).

Populaire bestemmingen
Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle Middel-
landse Zeebestemmingen, maar vooral Tur-
kije, Griekenland en Spanje, in 2008 te maken 

reizen in cijfers: een terugblik op 2008
De vakantiemarkt is in 2008 licht gegroeid. Zo’n 82% van de Nederlanders is in 2008 één 
of  meerdere keren op vakantie geweest. Nederlanders ondernamen gezamenlijk bijna 36 
miljoen vakanties, een stijging van 2% ten opzichte van 2007. In dit artikel de opvallende 
reisontwikkelingen van 2008.

Cruises zijn duidelijk in opkomst.
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hadden met behoorlijke groeicijfers. Turkije 
sloot deze zomer zelfs af  als best bezochte 
vliegbestemming onder ANVR-touroperators. 
Ondanks dat kwam het aantal ANVR-geboekte 
vliegbestemmingen dichterbij huis -1% lager uit 
dan verleden jaar. Buiten Europa zijn het vooral 
het Caribisch Gebied, de Verenigde Staten en 
Midden-Amerika die een groot aantal Neder-
landse vakantiegangers mochten verwelkomen. 
Dit alles had te maken met de lage dollarkoers, 
die zorgde voor een groei in het aantal verre 
reizen. In totaal werden intercontinentale rei-
zen deze zomer 6% meer geboekt, waarbij qua 
cijfers de volgende verdeling viel te maken: de 
Verenigde Staten (+42%), Midden-Amerika 
(+16%), Zuid-Amerika (-8%), Caribisch gebied 
(+8%), Verre Oosten (-5%), Afrika (-30%) en 
Australië/Nieuw-Zeeland (+24%).

Meer cruises
Opvallend in 2008 was de populariteit van 
het cruiseproduct, of  beter gezegd de stijging 
daarvan. Ondanks de relatief  nog lage aantal-
len (ca. 52.000) is het maken van een cruise 
duidelijk in opkomst onder het grote publiek 
en het product schudt haar ‘oude imago’ (alleen 
geschikt voor oudere mensen) steeds meer van 
zich af. Ook komen er meer nieuwe, majestu-
euze cruiseschepen en worden er aantrekkelijke 
vaarroutes aangeboden. Dat de verwachting is 
dat deze groei zich ook in 2009 zal voortzetten, 
blijkt wel uit het feit dat er op de Vakantiebeurs 
2009 wederom, maar groter dan vorig jaar, een 
speciaal cruisepaviljoen is ingericht.

2009
De consument heeft echter een afwachtende 
houding als het gaat om het boeken van zijn 
georganiseerde zon- of  sneeuwvakantie de 
huidige winter (1 november – 1 april). Ook 
de reisbranche constateert dat het consumen-
tenvertrouwen, als gevolg van de financiële 
crisis, op dit moment wat is weggezakt. Feit 
blijft dat, als het om het boeken van de ‘grote’ 
vakantie gaat, de Nederlandse consument op dit 
moment weliswaar een afwachtende houding 
aanneemt, maar dat de consument zijn zomer-
vakantie toch niet gauw laat schieten. Toch weet 

de consument inmiddels weer de weg naar de 
reisbureaus te vinden, zo bleek uit de afgelopen 
kerstperiode toen het bij de reisbureaus behoor-
lijk druk was. Een vooruitblik op 2009 is echter 
op dit moment moeilijk te maken. Reisbureaus 
en -organisaties verwachten echter dat door het 
uitkomen van de nieuwe zomergidsen en de 
Vakantiebeurs het vertrouwen weer toeneemt en 
de consument besluit over te gaan tot het boe-
ken van zijn vakantie. Het overgrote deel van de 
reisbranche typeert 2009 dan ook als volgt:  ‘Het 
zal geen gemakkelijk jaar worden, maar er zijn 
nog genoeg kansen en mogelijkheden’.

ANVR: nieuwe enquête onder consumenten
Grote vraag binnen de reisbranche is natuurlijk welke invloed de huidige economische situatie 
op de vakantieplannen in 2009 heeft. Deze algemene en tal van andere voor de reisbranche 
specifieke, relevante vragen worden op verzoek van de ANVR de komende maanden gesteld 
aan een brede groep consumenten. Op initiatief  van de ANVR en in samenwerking met andere 
reisbranchegerelateerde ondernemingen, waaronder Schiphol en de ANWB, onderzoekt TNS 
NIPO vanaf  december 2008 maandelijks de vakantieverwachtingen van de consument. De hui-
dige economische situatie heeft niet alleen gevolgen voor de wintervakantie, maar kan ook van 
invloed zijn op de zomervakantie van 2009. Om reisbranchebreed meer inzicht te krijgen in 
het consumentengedrag met betrekking tot het kiezen van een bestemming en het plannen én 
boeken van een zomervakantie worden iedere maand 1000 tot 9.500 personen geënquêteerd. 
In december 2008 is de zogenaamde 0-meting uitgevoerd, waarna vier maanden lang maan-
delijks kan worden geconstateerd of  de economische situatie veranderingen teweeg brengt in 
het vakantiegedrag van de consument. De ANVR brengt haar leden direct op de hoogte van 
de uitkomsten, zodat zij mogelijk hierop kunnen inspelen. De uitkomsten van de zogenaamde 
0-meting worden half  januari verwacht. Deze zomer werden in totaal 6% meer interconti-

nentale reizen geboekt.
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In de jaren tachtig ontwikkelde veel touropera-
tors boekingsprogramma’s op basis van video-
text, waarbij reisagenten op een zwart scherm 
de gegevens van boekingen, wijzigingen en 
annuleringen invoerden. Voor deze invoer 
stelde de ANVR een standaard vast. In de 
jaren negentig en door de opkomst van inter-
net kwamen er echter nieuwe programma’s op 
de markt. Dit betekende voor reisbureaus dat 
voor elk programma een aparte applicatie moest 
worden gemaakt om bijvoorbeeld de bevesti-

ging van de boeking door de touroperator in 
het backoffice goed te kunnen verwerken. De 
vraag om een (nieuwe) standaard werd daarmee 
actueel. Daarom sloeg in 2000 een aantal grote 
touroperators en reisagenten, verenigd in ‘G7’, 
de handen ineen om te komen tot een nieuwe 
standaard voor gegevensuitwisseling, gebaseerd 
op de nieuwste technologie. Als basis wordt 
hierbij gebruik gemaakt van XML. In de afge-
lopen jaren werden verschillende XML-versies 
ontwikkeld, waaraan steeds meer functionalitei-

ten zijn toegevoegd, waardoor touroperators en 
reisbureaus steeds efficiënter met elkaar konden 
communiceren. Daarmee is de basis door de 
G7 gelegd, waardoor nu de volgende stap kan 
worden gemaakt.

Analyse branche
De laatste XML-versie (1.8) dateert van juni 
2008. Inmiddels zijn plannen ontwikkeld om te 
komen tot een nieuwe XML-standaard. Om alle 
automatiseringprocessen uit onze branche goed 
in kaart te brengen en te onderzoeken wat er op 
het gebied van digitale gegevensuitwisseling nog 
valt te verbeteren, schakelde de ANVR vorig 
jaar PS Advies in, een maatschap van adviseurs 
gespecialiseerd in ICT-trajecten. ‘De reisbran-
che is wel redelijk op “speed” qua automatise-
ring, maar er zijn nog aanzienlijke verbeteringen 
mogelijk’, is de eerste conclusie van Peter van de 
Schaaf, interim projectmanager bij PS Advies en 
nauw betrokken bij het onderzoek. ‘Het proces 
om te komen tot een volledige XML-standaard 
is inmiddels in gang gezet. Standaardisering, 
innovatie, procesverbeteringen én een automa-
tische bewaking van die nieuwe standaard zijn 

op naar een optimale communicatie 
tussen retail en touroperators…
Tussen touroperators en reisbureaus wordt veel, heel veel informatie uitgewisseld. Het 
reisaanbod, de beschikbaarheid van een accommodatie, boekingen, facturen, reisbeschei-
den etcetera. Een belangrijk deel hiervan verloopt geautomatiseerd. Deze uitwisseling van 
elektronische berichten tussen reisbureaus en touroperators, gebaseerd op de XML-stan-
daard, krijgt in 2009 meer aandacht. In de toekomst zijn er met deze vorm van com-
municeren namelijk belangrijke en winstgevende slagen te maken. Voor veel agenten en 
touroperators is XML -een computertaal waarin allerlei informatie kan worden uitgewis-
seld- een soort onbegrijpelijke geheimtaal. Tijd voor een terug- én vooruitblik op alle 
XML-ontwikkelingen, inzicht in het proces dat in gang is gezet om tot een optimale com-
municatie te komen tussen retail en touroperators en meer info over de rol die de ANVR 
hierin speelt.

Diverse stappen zijn nodig voor een efficiency-slag op de digitale snelweg.
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hierbij de kernbegrippen. Vorig jaar was onze 
strategie om op korte termijn te inventariseren 
in hoeverre de bestaande XML-berichten vol-
doen aan de standaard, eventueel afwijken en/
of  nog verdere aanpassing behoeven. Alle afwij-
kingen zijn nu gedefinieerd en gefinetuned. De 
volgende fase is om stap voor stap de nieuwe 
XML-standaard in te voeren.’ Volgens hem is 
overigens hét grote succes van dit project tot nu 
toe dat de G7 het beheer en de ontwikkeling van 
de standaard heeft overgedragen aan de ANVR. 
‘Hierdoor hebben niet alleen alle betrokken 
partijen uit de branche, maar ook leveranciers 
van informatie- en softwaresystemen mee kun-
nen denken en praten over de nieuwe standaard. 
Daarmee wordt het een breed project met een 
groot draagvlak.’ 

Winst en voordeel
Het opzetten van dit grote project is volgens 
Van der Schaaf  ‘van groot belang voor de reis-
branche’. Hij stelt: ‘Met de komst van de nieuwe 
standaard is uniformiteit in de branche gega-
randeerd en valt er bovendien voor de branche 
veel winst en voordeel te behalen. Een simpel 
voorbeeld: niet elke touroperator kan meteen 
de allerlaatste XML-versie toepassen. Hij houdt 
dus nog even aan een oudere standaard vast, 
maar daardoor loopt het bij een reisagent niet 
goed of, wanneer hij dit ondervangt, loopt zijn 
communicatie met andere touroperators weer 
vast. Het is veel efficiënter als dit via een alge-
meen toegepaste standaard kan lopen. In het 
verlengde daarvan kan ook aan nieuwe berichten 
voor digitale facturering worden gedacht en het 
opzetten van digitale reisbescheiden, die vanuit 
de touroperator rechtstreeks, snel en elektro-
nisch naar de reisagent worden verstuurd. Daar 
ligt de absolute winst’.

Vier projecten
Naar aanleiding van het onderzoek dat PS 
Advies uitvoerde, deed de Stuurgroep Branche-
efficiency, waarvan Van der Schaaf  deel uit-
maakt, in september 2008 een voorstel aan het 
ANVR-bestuur om de huidige communicatie 
tussen touroperator en reisagent te verbeteren. 
Van der Schaaf: ‘Dit voorstel is vertaald naar 
vier projecten, te weten: XML-standaardisatie, 
procesanalyse, businesscase en ketenoptimali-
satie. Voor deze projecten is een brede klank-
bordgroep uit de branche geformeerd die nu 
al een onmisbare bijdrage heeft geleverd. Bij 

de XML-standaardisatie wordt geen verdere 
uitbreiding in functionaliteiten van de huidige 
XML-berichten gegenereerd, maar vindt een 
correctie plaats op de huidige XML-berichten 
om kleine afwijkingen te elimineren’. De nieuwe 
standaard moet eind januari 2009 beschikbaar 
komen en is opgesteld onder leiding van Stipp, 
een gespecialiseerde partij die zijn sporen heeft 
verdiend op dit gebied. De branche is nu aan 
zet om deze nieuwe standaard te adopteren. Bij 
de procesanalyse, die ook rond die tijd klaar is, 
wordt de fundering voor een revisie van de stan-
daard gelegd. Met andere woorden: vanuit de 
brancheprocessen zijn de XML-berichten deels 
opnieuw gedefinieerd op een globaal niveau. 
‘Wij hebben gekeken welke coderingen stan-
daard zijn en welke niet en welke afwijkingen er 
zijn in de diverse processen binnen de branche. 
Dit project is uitgevoerd door Chronotech, een 
ervaren specialist op het gebied van moderne 
branchecommunicatie.’ 

Langere termijn
Voor de introductie van nieuwe technologieën, 
de realisering van de nieuwe berichten en keten-
optimalisatie geldt volgens Van der Schaaf  ech-
ter een andere doorlooptijd. De uiteindelijke 
resultaten en aanbevelingen zullen vanuit de 
business case op zijn vroegst in maart 2009 naar 
buiten komen. ‘De business case kan namelijk 
pas worden opgesteld ná de procesanalyse. Bij 
deze fase komen toch diverse nieuwe technolo-
gieën om de hoek kijken, waarvoor een goede 
voorbereiding en inventarisatie van de bestaande 
middelen noodzakelijk is. Bij de ketenoptimali-
satie worden in meerdere brainstormsessies met 
deskundige reisagenten en touroperators de 
marktveranderingen in beeld gebracht en geke-
ken naar mogelijke verbeteringen in de proces-
sen tussen touroperator en retail. Wij zijn, direct 
na september 2008, tijdens de procesanalyse 
hiermee van start zijn gegaan en eigenlijk kun je 
dit als een continu proces zien.’ 

Zelfde taal
Van der Schaaf  heeft hoge verwachtingen. ‘Het 
is een geweldig interessant project, waarbij wij 
ontdekken in hoeverre en op welke termijn er 
een verregaande standaardisatie in de reisbran-
che kan worden doorgevoerd. Belangrijk binnen 
het hele traject is uiteraard een goede samenwer-
king tussen alle partijen, maar vooral het feit dat 
de branche met elkaar dezelfde taal wil spreken 

en zich realiseert dat er door deze omschakeling 
in communiceren veel voordeel valt te behalen 
en geld is te verdienen voor iedereen in de reis-
branche’. In een volgend nummer van VIEW 
krijgt u weer een update van de resultaten die op 
het gebied van branche-efficiency zijn behaald. 
Dan geven ook branchegenoten hun visie over 
(de verbeteringen in) de communicatie tussen 
retail en touroperators.

Unieke samenwerking 
Communicatie in de reisbranche op XML-
basis is niet uniek. Ook in andere landen zijn 
dergelijke standaards bekend. Wél uniek is 
de goede samenwerking tussen grote par-
tijen in de branche, de snelle ontwikkeling 
van de standaard in Nederland en de keus 
om er een open standaard van te maken, 
zodat de voorwaarden voor een snelle en 
brede acceptatie door touroperators en 
reisagenten kan worden gerealiseerd.

Peter van der Schaaf: ‘Belangrijk is dat de branche 
met elkaar dezelfde taal wil spreken en zich reali-
seert dat hierdoor veel voordeel valt te behalen’.
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Momenteel werkt de Europese Commissie aan 
de evaluatie en herziening van acht consumen-
tenrichtlijnen, waarvan de ‘Richtlijn Pakketrei-
zen’ er één is. Verder zijn dit de ‘Richtlijnen 
Colportage’ (huis-aan-huisverkoop), ‘Oneerlijke 
bedingen’, ‘Timeshare’, ‘Verkoop op afstand’, 
‘Prijsaanduiding’, ‘Consumentenkoop’ en ‘Doen 
staken van inbreuken. 

Grote hiaten
De ANVR stelt dat er bij de huidige Richtlijn 
Pakketreizen sprake is van een (zeker voor de 
consument) onduidelijke en onevenwichtige 
situatie. Een situatie, waarin de bescherming 

van de consument grote hiaten vertoont en 
ook de concurrentieverhoudingen tussen reis-
aanbieders ernstig zijn verstoord. Hiermee 
doelt de ANVR op het ’zelf  boeken van allerlei 
reisdiensten’ door de consument via internet 
bij niet ANVR-leden, ook met vaak hoge aan-
betalingsverplichtingen (bij vliegtickets geldt 
een verplichting van 100%), zonder dat daar-
bij enige financiële garantie wordt geboden. 
Boekt de klant een pakketreis bij een reguliere 
in Nederland gevestigde reisonderneming, dan 
kan hij wél terugvallen op de bescherming 
van de Richtlijn Pakketreizen. Daarnaast boe-
ken consumenten zonder enige bescherming 

direct bij (buitenlandse) aanbieders, waarbij er 
voor de consument bij wanprestatie weinig tot 
geen enkele kans op verhaal halen bestaat. Ook 
wordt er niet onder evenwichtige leveringsvoor-
waarden geboekt. Zo is er vaak geen enkele of  
een ontoegankelijke klachtenregeling. Verder 
wordt -zo is inmiddels door EU-jurispruden-
tie bepaalt- op het moment dat de consument 
meer dan één reisdienst bij een aanbieder boekt 
(bijvoorbeeld een vliegticket én een huurauto) 
dit in veel gevallen als een pakketreis gezien. 
Dus met alle daarbij behorende garanties en 
verplichtingen. Met andere woorden: de verko-
per moet instaan voor de door hem verkochte 
diensten. Deze wijze van boeken staat in onze 
branche beter bekend als ‘dynamic packaging’. 
Dit betekent echter dat de reisagent, die slechts 
wil optreden als tussenpersoon, bijna niet meer 
als zodanig kan opereren. Steeds moet hij zijn 
rol benadrukken en de consument, die eigen 
risico draagt, vertellen dat hij louter namens 
hem handelt. Dit is volgens de ANVR, zowel 

anvr: ‘Huidige ‘richtlijn 
Pakketreizen’ niet meer van deze tijd’
Iedereen die een vakantie boekt, wil de zekerheid om zorgeloos te kunnen genieten en niet 
te worden geconfronteerd met onvoorziene of  vervelende situaties. Toch kan er altijd iets 
mis gaan. Ter bescherming van de consument ontwikkelde de Europese Commissie jaren 
geleden de ‘Richtlijn Pakketreizen’. Volgens de ANVR sluit deze richtlijn echter niet meer 
aan bij de huidige gang van zaken in de reisbranche en luchtvaart en is een herziening van 
de richtlijn noodzakelijk.
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voor de consument als de reisonderneming, een 
uiterst verwarrende situatie die vaak tot misvat-
tingen kan leiden en bij conflicten over de uit-
voering naar voren komt. 

Voorstel
De Europese Commissie heeft op 8 oktober 
2008 een voorstel Richtlijn betreffende consu-
mentenrechten uitgebracht. Het voorstel heeft 
betrekking op contracten voor de verkoop 
van goederen en diensten van bedrijven naar 
consumenten (B2C). Daaronder vallen onder 
meer online aankopen, huis-aan-huisverkopen 
en marktstallen. Volgens de Commissie is deze 
herziening, door middel van een hoog gemeen-
schappelijk niveau van consumentenbescher-
ming, belangrijk voor het waarborgen van het 
vertrouwen van de consument en het bedrijfs-
leven. Ook moet het voorstel belemmeringen 
wegnemen en de regelgeving vereenvoudigen 
en verduidelijken. Centraal doel is het beter 
functioneren van de consumentenrichtlijnen 
als geheel en van elk van de acht richtlijnen 
afzonderlijk. De Commissie evalueert de acht 
consumentenrichtlijnen daarom zowel verticaal 
(per consumentenrichtlijn) als horizontaal (alle 
richtlijnen tezamen). Voor de totstandkoming 
van deze kaderrichtlijn is intensief  overleg met 
de belangrijkste Nederlandse stakeholders, wat 
de Nederlandse inzet dient te zijn. De ANVR is 
voor de Richtlijn Pakketreizen door het Minis-
terie van Economische Zaken en het Ministerie 
van Justitie benaderd. 

Aparte Richtlijn Reizen 
Uit de voorstellen blijkt dat de Europese wet-
gevers het noodzakelijk vinden om, naast de 
voorgestelde algemene (horizontale) Richtlijn 
consumentenrechten, ook een (verticale) Richt-
lijn voor de reisbranche in te stellen. In het 
nieuwe ontwerp vallen losse reisdiensten (bij-
voorbeeld vliegtickets of  hotelovernachtingen) 
onder de reikwijdte van deze Richtlijn; pakket-
reizen alleen onder ‘Oneerlijke bedingen’. De 
ANVR vindt dit niet wenselijk en ziet de pak-
ketreizen liever óók onder de algehele Richtlijn 
vallen. De ANVR blijft daarnaast pleiten voor 
een aparte Richtlijn Reizen, waarin uitzonde-
ringen en bijzonderheden worden opgenomen. 
Deze staan nu al vermeld in de huidige Richtlijn 
Pakketreizen en zijn kenmerkend en onmisbaar 
voor óf  zelfs eigen aan de reisbranche, zoals de 
repatriëringverplichting via het Calamiteiten-
fonds of  de financiële garantie door het SGR. 
Uitzonderingen en bijzonderheden waarop 
wordt gedoeld, zijn als prioriteit een uitsluiting 
van het herroepingsrecht/’cooling off ’-periode, 
bepaalde regels die gelden bij de mogelijkheid 
van het doorberekenen van kostenverhogingen 
voor en na een boeking aan de consument. Maar 
ook het recht van de reisorganisatie om, wegens 
gewichtige omstandigheden, voor of  na vertrek 
wijzigingen aan te brengen in de dienstverle-
ning. Andere zaken zijn de mogelijkheid bij wij-
ziging van de dienstverlening een gelijkwaardig 
alternatief  aan te bieden, maar ook regelingen 
met betrekking tot de aansprakelijkheid van de 

reisorganisatie voor zijn leveranciers, een over-
machtregeling, de bijstandsverplichting aan een 
reiziger in nood, de beperking van aansprake-
lijkheid voor materiële en immateriële schade, 
de verplichting van de reiziger om -in geval van 
tekortkomingen- direct klachten in te dienen 
en de verplichting van de reisorganisatie om 
bij tekortkomingen onmiddellijk oplossingen te 
vinden.

Ontoereikend
Wat duidelijk is vast komen te staan, is dat 
de consument zich van al deze aspecten vaak 
geheel niet bewust is. Ook omdat de bescher-
ming die een reisonderneming met een pakket-
reis biedt veelal geheel niet bij de consument en 
het publiek onder de aandacht wordt gebracht. 
Deze ‘usp’ wordt dus onvoldoende verkocht. 
Aan de andere kant lijken consumenten ook 
niet echt veel belang aan deze bescherming  
te hechten en nemen zij het eventuele risico 
op de koop toe totdat er sprake is van een  
probleemsituatie. De ANVR concludeert der-
halve dat de huidige Richtlijn Pakketreizen op 
een aantal punten ontoereikend is om vandaag 
de dag de beoogde bescherming te bieden. 
Zowel voor de consument als de reisaanbieder 
moet er dan ook een duidelijke afbakening en 
definiëring van de term ‘pakketreis’ komen. 
Alleen dán heeft de consument de beoogde 
bescherming en de aanbieder een level playing 
field.

Cruciaal belang
Nu het ontwerp Richtlijn Consumentenrechten 
is uitgebracht en het medebesluitvormings-
proces van start gaat, is het belangrijk dat  
de ANVR haar mening blijft bepleiten.  
Zowel op nationaal (bij de ministeries in samen-
spraak met VNO-NCW en andere collega  
brancheorganisaties) als internationaal niveau 
(bij het Europese Parlement en via de ECTAA, 
de koepelvereniging van de reisbranche in 
Brussel). De uitkomsten van dit proces en 
de wetgeving zullen van cruciaal belang zijn  
voor de toekomstige juridische randvoorwaar-
den van de reisbranche, luchtvaart en andere 
betrokken vervoersbranches. Een evenwichtige 
bescherming van de consument, maar zeker 
ook gelijke concurrentieverhoudingen voor 
alle marktpartijen in genoemde branches moe-
ten volgens de ANVR daarbij dan ook voorop 
staan.

Volgens de ANVR moet er, zowel voor de consument als de reisaanbieder, een duidelijke afbakening en 
definiëring van de term ‘pakketreis’ komen.
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comfortabel reizen en dergelijke- even buiten 
beschouwing. Uit een onafhankelijk onderzoek 
is gebleken dat de gemiddelde CO2-uitstoot van 
een passagier op een vlucht van Londen-Brus-
sel v.v. 160 kilogram bedraagt, terwijl diezelfde 
uitstoot op hetzelfde traject bij een treinreis -in 
dit geval met de Eurostar- nog maar 18 kilo-
gram is. Om het nog beeldender te maken: een 
Engelse Eurostar-reiziger genereert genoeg 
CO2 om een Mini Cooper te vullen, terwijl een 
Engelse airline-reiziger een dubbeldekker kan 
vullen. Nog een andere, aardige conclusie: voor 
elke twee personen die van Londen naar Parijs 
vliegen, kunnen meer dan twintig reizigers de 
Eurostar nemen’, rekent Heeren voor. 

Argumenten
Het team van NS Hispeed wil hiermee absoluut 
niet zeggen dat consumenten niet moeten of  
mogen vliegen. ‘Maar wij willen wél argumen-
ten aandragen om de hogesnelheidstrein aan 
te raden boven korte afstanden vliegen. Niet 
alleen richting de consument, maar ook richting 
de travelmanagers die consumenten adviseren 
in hun reiskeuze. Dáár ligt voor ons als bran-
che een mooie uitdaging. In feite willen wij met 
al onze inspanningen en uitingen bereiken dat 
reizen met de hogesnelheidstrein net zo logisch 
wordt als dubbelzijdig printen en het licht uit-
doen’, besluit Heeren.

Volgens Ron Heeren (hoofd sales) en zijn collega 
Sheila Stafleu (adviseur PR) bij NS Hispeed ligt 
er nog een schone taak voor de reiswereld om 
de begrippen ‘duurzaam toerisme’ en ‘milieu-
vriendelijk reizen’ bij de consument onder de 
aandacht te brengen. Heeren: ‘Het is dan niet 
nodig om de consument aan de hand van moei-
lijke filosofieën of  ingewikkelde onderzoeken 
hierop te wijzen. Simpele vragen als ‘Zijn er 
over tien jaar nog witte bergen in Oostenrijk?’ 
of  ‘Mogen we straks nog genieten van die witte 
stranden en blauwe zee?’ kunnen mensen al aan 
het denken zetten. Het is dus vooral een kwes-
tie dat mensen zich gaan realiseren en beseffen 
welke gevolgen hun reisgedrag kan hebben voor 
onze samenleving en het milieu.’ 

Spreiding drukte
Essentieel onderdeel in het hele reisverhaal is 
bijvoorbeeld ook de spreiding van drukte tij-
dens het reizen. Stafleu: ‘Kijk naar een gemid-
delde krokusvakantie, waarin wij vaak nog 
steeds achter elkaar in de file aanrijden naar de 
Oostenrijke sneeuw. Een massale uittocht, die 

een enorme druk legt op het milieu. Dat kan 
anders.’ Heeren gaat nog een stapje verder en 
zoekt het wat dichterbij huis. ‘Neem een gemid-
delde werkdag waarop veel mensen tegelijkertijd 
in dezelfde trein zitten. Iedere dag weer. Laat 
mensen eens naar hun bioritme luisteren en zich 
afvragen of  zij bijvoorbeeld een ochtend- of  
avondmens zijn. Immers, de ene persoon func-
tioneert ’s ochtends optimaal, terwijl de ander 
pas ’s middags op gang komt en liever tot het 
begin van de avond doorwerkt. Daar kun je heel 
goed het reisgedrag op afstemmen, waarmee 
je een spreiding van de drukte realiseert en de 
bezettingsgraad in bepaalde vervoermiddelen 
optimaliseert. Buiten dat het dan minder druk 
is, is het ook nog eens goed voor het milieu. 
Immers, hoe hoger de bezettingsgraad, hoe 
minder CO2-uitstoot per passagier’. 

Mini en dubbeldekker
Volgens Heeren kiezen milieubewuste reizigers 
veelal voor de trein omdat deze een relatief  lage 
CO2-uitstoot heeft. ‘Dan laat ik andere voorde-
len -zoals tijdwinst, geen files en stress en het 

reizen met trein net zo logisch als 
dubbelzijdig printen
De klimaatverandering in onze wereld is een hot issue, net als alle aspecten die een rol 
spelen bij de keuze om bijvoorbeeld in de auto te stappen of  juist een milieuvriendelijke 
optie te kiezen, zoals de trein. NS Hispeed weet dat als geen ander en stelt alles in het 
werk om ‘reizend Nederland’ goed te informeren over (de voordelen van) de trein, ook 
in het verlengde van het milieuvraagstuk. ‘Wij zijn niet honderd procent groen, maar een 
groenere oplossing’, is hierbij de boodschap.

Een Engelse Eurostar-reiziger genereert genoeg 
CO2 om een Mini Cooper te vullen, terwijl een 
Engelse airline-reiziger een dubbeldekker kan 
vullen.

Ron Heeren en Sheila Stafleu (NS Hispeed): ‘Wij zijn niet honderd procent groen, maar een groenere oplossing’.
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Uitdaging in het leven?
‘Meer halen uit alle mogelijkheden die je in het 
leven krijgt. Ik ben niet universitair opgeleid, 
maar doordat ik in de praktijk altijd heb gepro-
beerd méér uit mezelf  te halen, ben ik gewor-
den wat ik nu ben.’
 
Grootste passie?
‘Ik noem er drie: gezin, werk en AJAX. En dan 
ook in die volgorde.’

Favoriete website?
‘Ik ben geen overmatige surfer, maar dan zeg ik 
toch www.globereisburo.nl.’

Mooiste boek, film of  cd?
‘Ik lees niet veel en ga niet vaak naar de bios-
coop, maar de film Schindler’s List maakte op 
mij een bijzonder grote indruk.’

Partners in business?
‘Mijn medewerkers, in totaal 1200. Voor ieder-
een die bij mij werkt, ben ik ook ‘Cor’ en niet 
degene ‘die van bovenaf  leiding geeft’. Ik wil 
geen afstand creëren. Ik heb in dat kader ook 
een échte slogan die altijd opgaat: “Als ze het 
niet voor je willen doen, ben je geslachtof-
ferd”.’

Perfectie?
‘Op tijd komen en juiste kleding. Ik ben écht 
een man van de klok en heb iets met confectie. 
Dat dateert nog van vroeger, denk ik, net zoals 
de interesse voor winkels. Ik winkel bijna iedere 
zaterdag.’

Favoriete vakantiebestemming?
‘Een vriend van ons heeft in de buurt van St. 
Tropez een appartement. In juni zijn wij daar 
vaak.’

Ondernemerschap?
‘Heb ik hoog in het vaandel. Waar een goede 
retailondernemer aan moet voldoen? Altijd de 
klant in het vizier hebben én houden.’

Opmerkelijkste moment in jouw leven?
‘Toen ik werd uitgeroepen tot ‘Reismanager van 
het Jaar 2006’. Als je deze titel krijgt, heb je eer 
van jouw werk. Overigens verbaas ik mij soms 
over wat anderen in mij zien, qua prestatie dan. 
Ik ben heel nuchter: doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg.’

Familie en vrienden?
‘Mijn vrouw en zoon zijn de belangrijkste men-
sen in mijn leven. Dat zeg ik te weinig tegen 
hen. Omdat zij mij alle ruimte geven, kan ik 
doen wat ik nu doe. Vrienden zijn ook uitermate 
belangrijk. Mijn vrouw Marijke is de drijvende 
kracht in het onderhouden van de contacten 
met die vrienden.’ 

Sport?
‘Alles wat met sport te maken heeft, vind ik 
mooi, maar voetbal in het bijzonder. Ik heb zelf  
bij AJAX gespeeld. Op hoog niveau dus!’

Duurzaam toerisme?
‘Belangrijk om aandacht aan te geven. In onze 
reisbureaus gaan wij er dan nu ook actief  mee 
aan de slag.’

Favoriete reclameslogan?
‘Even Apeldoorn bellen.’

Wat doe je over vijf  jaar?
‘Dan werk ik nog steeds, want ik ga door tot 
mijn 65e. In september word ik zestig, maar ik 
heb niet het gevoel dat ik ooit niet zou werken. 
En ja, ik zit dan nog steeds bij Globe.’

Reisonderneming van de toekomst?
‘De reisonderneming van de toekomst, moet 
zijn toekomst creëren met het blijven luisteren 
naar de wensen van de klant en deze bedienen 
met alle voorhanden distributiemogelijkheden 
(multi channel).’

Brancheorganisatie?
‘Ik verwacht van de ANVR dat zij vanuit haar 
kerntaken een toegevoegde waarde levert voor 
alle bedrijven in onze branche.’

Advies aan mensen die een baan in de reis-
branche ambiëren?
‘Kom in deze mooie bedrijfstak, maar als je 
wilt slagen moet je nieuwsgierig zijn en passie 
hebben om jouw klanten een juiste vakantie te 
geven’.

Toekomst reisbranche?
‘Een positieve, omdat de consument voor zowel 
leisure als zakelijk blijft reizen. Vooral aan de lei-
surekant blijft er altijd een behoefte bestaan om 
te ontdekken en andere werelden te zien.’

De bagage van… Cor van eijden
In de rubriek ‘De bagage van….’ legt VIEW een branchegenoot een aantal steekwoorden 
voor -zowel uit zakelijk als privé oogpunt - met het verzoek hierop te reageren. In dit num-
mer is het woord aan Cor van Eijden, directeur van de Globe Reisburogroep en kersvers 
bestuurslid van de ANVR.

Naam: Cor van Eijden. 
Leeftijd: 59 jaar.
Huidige functie: directeur van de Globe 
Reisburogroep.
Loopbaan: begonnen als goudsmid (’66), 
verkoper in herenkleding (’68), winkelma-
nager bij Reisburo Mondial in Amsterdam 
(’74) en aansluitend in 1982 in dienst geko-
men bij Globe, waar hij sinds twaalf  jaar 
directeur is van de Globe Reisburogroep. 
Studie: technische opleiding voor 
goudsmid, daarna diverse vakopleidingen 
gevolgd met betrekking tot de retail.
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