
 
 

Voorzichtige heropleving voor de Brusselse hotelsector. 
Nieuwjaarswens van de BHA: 2014, laten we ook stemmen voor toerisme. 

 
 
Brussel, 27 januari 2014. Op deze maandag om 17u, verwelkomt de Brussels Hotels 
Association in het Pullman hotel Gare du Midi, de Brusselse hotelsector, evenals talrijke 
vertegenwoordigers uit de politieke wereld en de media, en dit ter gelegenheid van de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de vereniging. De toespraak van de Voorzitter van de BHA, 
Fred De Deken, zal resoluut gericht zijn naar de toekomst. 
 
 
In 2013, steeg de toeristenopvang in Brussel met 2.5%. Daarnaast kende de 
bezettingsgraad van de hotels een stijging van slechts 1% (lager dan de verwachtingen 
voor 2013), door de stijging in het hotelaanbod tijdens het afgelopen jaar. Doordat de 
gemiddelde kamerprijs daalde, blijft het globaal zakencijfer van de sector stabiel ten 
opzichte van 2012 (een jaar waarin een daling met 1.3% werd opgetekend). Voor 2014 
verwacht de BHA, weer een stijging met een verhoging van de bezettingsgraad met 2% en 
van het globaal zakencijfer met 1%.  
 
« De daling van het zakencijfer werd een halt toegeroepen maar de lasten blijven zorgen 
voor een afname. De inzet is niet veranderd. De economische leefbaarheid van de sector is 
nog steeds in het gedrang. Een toerist kan geen stem uitbrengen, maar zorgt wel voor 
werkgelegenheid in Brussel. Laten we dat niet vergeten!» beklemtoont de Voorzitter van de 
Brussels Hotels Association. « We moeten dringend een historisch 
verantwoordelijkheidspact sluiten om ondernemingen te ondersteunen en jobs te creëren. 
De drastische afname van de patronale lasten is de enige mogelijke weg en zal er eveneens 
toe bijdragen om de knowhow binnen ons vak verder te ontwikkelen». 
 
In 2014, zal de regionalisering van het toerisme, waar de BHA al jarenlang voor pleit, 
eindelijk verwezenlijkt worden. De langverwachte erkenning van het economisch belang 
van de toeristische sector. De Brusselse regering heeft aangekondigd dat een nieuw 
orgaan in het leven zal worden geroepen waarin al de verschillende instanties die belast 
zijn met toerisme verenigd worden: Brussels Info Place, VisitBrussels, het 
verbindingsbureau Brussel-Europa, Brussels Major Events... De BHA heeft eindelijk 
gehoor gevonden en zal zich dan ook geheel achter dit project scharen. Deze positieve 
hervorming binnen Brussel moet zo snel mogelijk op touw worden gezet om Brussel op 
de internationale markt te promoten. 
 
«1 gewest met 1 verblijfstaks die competitief is met andere Europese bestemmingen en die 
ondersteunend is voor de sector» dreunt Fred De Deken. «Geen 19 gemeenten en 19 
verblijfstaksen! Wij zeggen JA tegen 1 enkel aanspreekpunt dat zich ervan bewust is dat het 
takseringsniveau een onmiddellijke impact heeft op onze sector en dus op de 
werkgelegenheid. De regionalisering van het toerisme moet instaan voor groei! De fiscaliteit 
doet daarbij dienst als hefboom!» 
 
 



 
 
Het nieuw gewestelijk ontwerp omtrent gastenkamers zal weldra een einde stellen aan 
de oneerlijke concurrentie waar de sector al jaren mee te kampen heeft, en die als een 
losgeslagen projectiel, zonder enige controle, het imago van onze bestemming beschadigt.  
 
Voorzitter Fred De Deken schetste deze namiddag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van 
de BHA zelfs het scenario voor een ideale toekomst (met een gemoderniseerd Zuidstation, 
een NEO-project op de rails, een ondertekend akkoord tussen de Brusselse taxi’s en die 
van de luchthaven, een spraakmakend Museum voor Moderne Kunst). 
 
Of dit scenario zal gerealiseerd worden valt nog af te wachten. De BHA gelooft het graag! 
 
 
De Brussels Hotels Association (BHA) is de beroepsorganisatie van de hotelsector. Haar 
leden vertegenwoordigen samen 12.500 arbeidsplaatsen en 15.000 kamers in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn economisch hinterland.  
 
Meer informatie: www.brusselshotelsassociation.be   
     
Contacten BHA:  
Rodolphe Van Weyenbergh – 0485 48 33 53 – rvw@brusselshotelsassociation.be  
     
Perscontacten: Backstage Communication 
John Kinnart – 0476 24 27 43 – john@backstagecom.be       
Olivier    Duquaine – 0477 50 47 84 – olivier@backstagecom.be   
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