Persbericht

Rechter gaat ook in hoger beroep akkoord
met gunning Europese aanbesteding
dienstreizen
Overheid kiest VCK Travel als vaste Travel Management Company
Amsterdam, 6 maart 2013 – Het Hof stelt de Nederlandse overheid in hoger beroep
wederom in het gelijk bij de gunning van de Europese aanbesteding internationale
dienstreizen aan VCK Travel. VCK Travel is door deze gunning de komende 6 jaar de
vaste Travel Management Company (TMC) van het parlement, negen ministeries en de
Algemene Rekenkamer. De uitspraak van het Hof is een bevestiging van de legitimiteit
van de transparante aanpak en werkwijze van VCK Travel.
Op 20 augustus 2012 werd de voorlopige gunning van de aanbesteding al toegekend aan
VCK Travel. Dit besluit van het ministerie werd echter aangevochten door ATP Business
Travel B.V. en BCD Travel Nederland B.V. met een kort geding, vanwege vermeende
schending van geheimhoudingsclausules met luchtvaartmaatschappijen. Op 30 oktober
2012 oordeelde de rechter in het voordeel van de overheid, BCD Travel, is tegen dit
besluit in hoger beroep gegaan bij het Hof. Vandaag is ook in het hoger beroep
geoordeeld dat de gunning terecht is toegekend aan VCK Travel.
Transparantie in de sector
BCD Travel is van mening dat alleen door schending van de geheimhoudingsclausule in
de overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen kan worden voldaan aan de eisen van
de aanbesteding. Volgens de Staat heeft VCK Travel aangetoond dat het ook anders kan,
met medewerking van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen. Het Hof heeft de Staat
en VCK Travel hierover opnieuw in het gelijk gesteld. Volgens Ed Berrevoets, directeur
van VCK Travel maakt deze uitspraak duidelijk dat transparantie in de zakenreisbranche
nog niet aan de orde van de dag is: ‘VCK Travel hecht grote waarde aan een open,
eerlijke en transparante werkwijze. Wij zijn er dan ook trots op dat we volledig kunnen
voorzien in de behoefte de Staat, maar betreuren dat er een rechtszaak aan te pas
moest komen om in onze werkwijze te worden bevestigd.’
Over VCK Travel
VCK Travel - onderdeel van de VCK Group - neemt als TMC (Travel Management
Company) de derde plaats in op het gebied van zakenreizen in Nederland. Business
Travel, Government Travel en Marine Travel zijn de drie pijlers in de bedrijfsvoering. VCK
Travel maakt deel uit van een internationaal netwerk met vertegenwoordigingen in meer
dan 80 landen. Met vestigingen door het hele land onderscheidt zij zich door persoonlijke
dienstverlening, The Personal Touch. Naast vluchten verzorgt VCK Travel hotelverblijf,

huurauto’s en treinreizen. Bovendien levert VCK Travel een 24-uur service waardoor
zakenreizigers bij vertragingen of calamiteiten direct assistentie kunnen verwachten bij
het omboeken van reisschema’s.
VCK Travel hecht grote waarde aan een open, eerlijke en inzichtelijke werkwijze. Deze
transparante benadering in de relatie met klanten én leveranciers maakt de organisatie
uniek.
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