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ABTO neemt afscheid van voorzitter Luc Coussement 
 
Zaventem, 30 september 2020 – Op 27 mei verlengde ABTO’s Algemene Vergadering de 

opdracht  van Luc Coussement als extern voorzitter voor bepaalde duur. Die opdracht loopt nu 

ten einde. Na meer dan 10 jaar als actieve ABTO bestuurder en 2,5 jaar voorzitterschap neemt 

Luc dus definitief afscheid van de Association of Belgian Travel Organisers.  

Huidig ondervoorzitter Geert Raes (W&W) blijft actief als ondervoorzitter en neemt vanuit die functie 

de belangrijkste taken van de voorzitter over om zo de werking van de beroepsvereniging te 

verzekeren. Dit in afwachting van de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Tevens verlaat Pierre Fivet 

ABTO als bestuurder en zal hij als extern woordvoerder de continuïteit voor ABTO verzekeren naar de 

Belgische pers.  

 

Naar een nauwere samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen 

Na de open brief die ABTO op 27 mei publiceerde, kreeg Luc Coussement als extern voorzitter de 

opdracht om de strategie “ABTO kiest voor de sector” verder uit te werken. Daarin stelde ABTO zich 

het ambitieuze doel om samen met de andere Belgische beroepsverenigingen haar krachten te 

bundelen in een nieuwe nationale beroepsvereniging. Die zou handelen in het belang van alle 

gezamenlijke leden en zo een antwoord bieden op de steeds sterker wordende druk vanuit Europa en 

de overheid om het toekomstbeleid van de reissector te harmoniseren. 

Dat werd een gedeeltelijk succes, zo blijkt uit het rapport dat Luc Coussement gisteren voorlegde aan 

de Board.  “Het idee om een enige nationale beroepsvereniging te vormen, kon niet alle spelers op de 

markt bekoren. ABTO betreurt dit ten zeerste maar stelt zich flexibel op en zal zich als vereniging 

maximaal inzetten om haar gekende toegevoegde waarde in deze nieuwe samenwerkingsvorm waar 

te maken. Er is dus wel degelijk een algemene bereidheid om tot een officiële, nauwe samenwerking 

te komen in de verdediging van een aantal gezamenlijke belangen van de sector,” licht Luc nog toe.  

 

ABTO in ’20 - ’21   

ABTO heeft onder begeleiding van Luc Coussement haar strategie en doelen scherp gesteld. Geert 

Raes (W&W) neemt nu de fakkel over en zal samen met het huidige team het goedgekeurde plan in 

werking stellen. 

De bestuurders namen gisteren ook afscheid van Jean-Luc Hans als ondervoorzitter. BT Tours heeft 

haar lidmaatschap bij ABTO beëindigd, waardoor Jean-Luc, na 10 jaar voorzitterschap en 12 jaar 

onafgebroken ondervoorzitterschap, deze functie niet langer kan opnemen maar wel beschikbaar blijft 

voor ABTO.  

“Alle leden en bestuurders wensen langs deze weg Jean-Luc hartelijk te danken voor zijn inzet en de 

rol die hij in onze vereniging heeft gespeeld”, stelt Geert Raes.  

Daarnaast verlaat Pierre Fivet Vacansoleil en kan hij hierdoor zijn rol als ABTO-bestuurder ook niet 

langer opnemen. Gezien zijn actieve rol als woordvoerder, keurden de bestuurders gisteren unaniem 

het voorstel van Pierre goed om hem als extern woordvoerder de continuïteit voor ABTO te laten 

verzekeren. In deze functie neemt Pierre ook de taak van Jean-Luc over en zal dus zowel het 

Vlaamse als het franstalige woordvoerderschap op zich nemen. 
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Alle ABTO leden werden door de bestuurders van deze evoluties via een virtual meeting persoonlijk 

op de hoogte gebracht. Zij ondersteunen de genomen beslissingen en spraken hun volle vertrouwen 

en dankbaarheid uit voor het vele lobbywerk waarmee ABTO hun belangen doorheen deze crisis 

onafgebroken blijft verdedigen. De behaalde resultaten zijn cruciaal voor onze leden en er liggen nog 

heel wat lobby-trajecten klaar om met de vernieuwde kabinetten verder uitgewerkt te worden. 

Intussen nemen we afscheid van Luc Coussement die we namens alle leden en bestuurders van harte 

willen danken voor zijn nooit aflatende inzet en enthousiasme in het vormgeven van ABTO. Daarbij 

heeft hij in de huidige moeilijke omstandigheden de lobby mee ondersteund en het project getrokken 

waarbij hij ABTO door een intense, strategische oefening heeft geloodst.  

 

 

 

Contact voor de pers : 

Pierre Fivet, woordvoerder ABTO 

T: 0479 99 43 91  -  E: pierre@fivetconsulting.be  

Voor foto’s en beeldmateriaal kan je terecht bij het secretariaat van ABTO via abto@abto.be of op 

het nummer 02 242 00 40.  

mailto:pierre@fivetconsulting.be
mailto:abto@abto.be

