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eist duidelijkheid van overheid

CORONACRISIS
Organisator Vakantiesalon failliet, beursorganisatoren stappen naar Raad van State
CORONACRISIS

De expohallen in Vlaanderen 
staan al maanden leeg en dat be-
gint te wegen. De organisator van 
het Vakantiesalon is bijvoorbeeld 
reeds failliet. Nadat eerder al de 
Boekenbeurs forfait had gegeven 
voor een editie dit najaar, lijkt 
ook de Eroticabeurs in december 
twijfelachtig in Antwerp Expo. 
“De druk wordt nu wel bijzonder 
groot”, zegt de CEO van Easyfairs, 
uitbater van onder meer Antwerp 
Expo, Nekkerhal Mechelen, Flan-
ders Expo en Namur Expo. “We 
hebben nog steeds geen perspec-
tief.” De sector is dinsdag naar de 
Raad van State getrokken en dag-
vaardde vorige week de overheid.

Duizenden vierkante meters
aan exporuimte smachten naar
beurzen. Naar mensen met zak-
jes vol flyers en folders. De sec-
tor zit in zwaar weer omdat hij
van de Nationale Veiligheids-
raad maar geen potentiële op-
startdatum krijgt. “Het is slo-
pend en hallucinant tegelijk”,
zegt Dirk Van Roy, al elf jaar
CEO van Easyfairs Belgium, uit-
bater van onder meer Antwerp
Expo, Nekkerhal Mechelen,
Flanders Expo in Gent en Na-
mur Expo. “We zien gelijkaardi-
ge zaken die mits maatregelen
terug open mogen. Het enige
verschil is dat ze ergens perma-
nent aanwezig zijn. Dat zij open
mogen, is uiteraard geen pro-
bleem voor ons. Maar als er nu
één sector te controleren valt,
dan is het wel de onze”, zegt
Van Roy. De sector stelde zelf al
een veiligheidsplan op voor de
overheid. Mondmaskers zijn
verplicht, geen discussie. Ieder-

een komt geregistreerd binnen
en gaat via gescheiden in- en
uitgangen binnen en buiten.
“Moest er dus achteraf toch een
probleem opduiken, weten wij
perfect wie waar en in welk tijd-
slot was. Is dat het geval in een
baanwinkel, in een shopping-
center, in de Ikea, in de Hubo?”

Twee jaar recupererenTwee jaar recupereren
Om een beurs te organiseren is

operationeel zo’n drie maanden
tijd nodig. Dat geldt bijvoor-
beeld voor het Autosalon, voor
Batibouw en voor de Horeca-
beurs. De organisator moet
stands bouwen, meubels voor
de stands zoeken, hostessen
boeken en promotie voeren.
“Een richtdatum voor een even-
tuele heropstart is dus cruciaal.
Onze groep is financieel sterk
maar als er niets veranderd aan
de toestand voor het najaar en
wij nu meteen geen perspectief
krijgen, wordt dit écht crisisma-
nagement. Voor Antwerp Expo
alleen al hebben we twee jaar
nodig om te recupereren en te-
rug op dezelfde schaal te kun-
nen exploiteren. We hebben er
net een extra hal van tweedui-
zend vierkante meter bijge-
bouwd en de ingangen ver-
nieuwd. Er wordt zoveel onder-
nomen om maatregelen op
papier te zetten, maar het lijkt
wel of de overheid de beurs- en
expowereld vergeten is”, aldus
Van Roy. “Nochtans wil 75%
van onze vaste bezoekers terug-
komen áls het veilig is. Dat
blijkt uit een bevraging die we
hebben laten doen.”
Dat gebrek aan perspectief

heeft er al voor gezorgd dat in
Antwerp Expo de bekende jaar-
lijkse Boekenbeurs het voor dit
jaar voor bekeken houdt. Het-
zelfde voor Antwerp XL, een
beurs over alles wat getranspor-
teerd wordt van en naar de Ant-
werpse haven. Die beurs was
gepland in september, maar is
nu afgelast. 
Ook de bekende Eroticabeurs

verdrinkt in onwetendheid.
Nicole Martens organiseert de
beurs jaarlijks vier keer. “In Me-
chelen en Hasselt heb ik dit
voorjaar alles afgelast. Ik hoop
binnenkort op nieuws, zodat ik
toch de edities in december in
Antwerpen en die van maart in
Gent kan laten doorgaan.” 
Met haar vingers gekruist zet

ze de inschrijvingen voor die
edities vanaf 1 september on-
line. “Ik moet toch iets doen”,
zegt ze. “Niemand weet wat er
gaat gebeuren. Als de overheid
spelletjes blijft spelen, moeten
we springen en hopen. Ik zal al-
les op alles zetten om mijn gi-
gantische verlies goed te ma-
ken.” 

Organisator Vakantiesalon 
faillietfailliet
Deze twee ronkende namen in

de expowereld kozen voor een
tijdelijk uitstel. Maar beursor-
ganisator Conceptum legde op
29 juni na dertig jaar de boeken
neer. “Jaarlijks twintig beurzen
en zeventien mensen in dienst.
Alles is kapot. Het is ongeloof-
lijk”, reageert CEO Florent Go-
din. Zijn firma moest op
14 maart de beurs Sfeer in Gent
noodgedwongen stilleggen. En

waar zijn team normaal in
maart, april en mei de commu-
nicatie van kleppers als het Va-
kantiesalon in Antwerp Expo,
de Belgian Boat Show in Gent
en Megavino en Creativa in
Brussels Expo zou starten, ge-
beurde er dit jaar niets, bij ge-
brek aan geld én informatie van
de overheid. “Het coronavirus
was en is verschrikkelijk. Maar
de politieke incompetentie vind
ik nog erger. De collateral da-
mage is zo groot”, reageert de
man zwaar teleurgesteld. “Als
er een maand geleden was ge-
zegd dat we vanaf september
mogelijk konden heropstarten,
was het zover niet gekomen.”

Ten einde raadTen einde raad
De hele sector wijst met de vin-

ger naar de overheid. Daarom
dat de koepel Febelux de Belgi-
sche staat vorige week al in kort
geding dagvaardde op basis van
de schending van het gelijk-
heidsbeginsel en het recht op
vrije handel. “Want we zien dat
heel wat beursorganisatoren nu
naar Frankrijk, Nederland of
Duitsland dreigen te trekken,
waar beurzen vanaf 1 septem-
ber wél weer mogen”, zegt Van
Roy. De sector is zo ten einde
raad dat deze week ook de Raad
van State is ingeschakeld. “We
zitten op het einde van ons La-
tijn, maar zijn ervan overtuigd
dat de evenementensector mee
kan zorgen voor de relance van
de economie. We willen afdwin-
gen dat ons veiligheidsplan op
de agenda komt te staan van de
eerstvolgende Veiligheidsraad.”eerstvolgende Veiligheidsraad.”
SASKIA CASTELYNS

Dirk Van Roy
CEO Easyfairs Belgium

“Er wordt zoveel 
ondernomen om 
maatregelen op 
papier te zetten, 

maar het lijkt wel 
alsof de overheid 
ons vergeten is.”
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Florent Godin
CEO Conceptum

“Het coronavirus 
was en is 

verschrikkelijk. 
Maar de politieke 

incompetentie vind 
ik nog erger.”
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