Persbericht
ABTO nuanceert de uitspraken van viroloog Van Gucht
en zet de cijfers in de juiste context
26 augustus 2020 – ABTO, de Association of Belgian Travel Organisers, wil graag reageren op de
uitspraken die viroloog Steven Van Gucht deze ochtend deed op de persconferentie van het Nationaal
Crisiscentrum.
Hoewel Van Gucht in het verleden vaak interessante en correcte zaken heeft gemeld in verband met
reizen en vakantie – zoals “ het is belangrijker wat je doet op vakantie dan waar je heen gaat" – wil
ABTO nu toch de cijfers en de uitspraak van deze morgen "Reizen blijft een risicofactor, 22 % van de
besmettingen in augustus zijn ‘wellicht’ op reis opgelopen " enigszins relativeren en in de juiste
context plaatsen.

Volgens het ATTR (ABTO Travel Trends Report), een permanente studie die ABTO samen met het
onderzoeksbureau GFK voert, zijn er in de laatste 2 weken van juli (met terugreis hoofdzakelijk in de
maand augustus) en in de maand augustus 2.432.365 Belgen naar het buitenland gereisd voor minimum 1
nacht.
Dat wil zeggen dat maar liefst 21.2% van de Belgen naar het buitenland is geweest in die periode. Je kan
uit deze cijfers niet zomaar stellen dat het besmettingsgevaar in het buitenland groter is geweest dan in
België.
De ABTO leden merken daarnaast ook op dat de hygiëneregels in het buitenland en op
vakantiebestemmingen, op enkele uitzonderingen na, vaak beter worden toegepast dan in België.
ABTO betreurt dan ook ten zeerste dat het reizen en de reizigers in een uitermate slecht daglicht worden
geplaatst en dat de cijfers zonder context werden geïnterpreteerd.
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De Association of Belgian Travel Organisers (ABTO) verdedigt sinds 1973 de belangen van reisorganisatoren op nationaal en
internationaal vlak. Samen bezorgen ABTO’s leden jaarlijks meer dan 4 miljoen klanten een welverdiende vakantie, goed voor
een omzet van méér dan 2,2 miljard euro. Als lid van ABTO staan zij bovendien borg voor wetconforme vakanties, met
geruststellende zekerheden en financiële garanties. Meer info op www.abto.be.
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