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Persbericht – 25 november 2010 

 

 
De Brussels Hotels Association betreurt de verspreiding van een bericht over het 
vermeend gebrek aan hotelkamers om een mogelijke afwijzing van de Belgisch-

Nederlandse kandidatuur voor de organisatie van de Wereldbeker Voetbal 2018 te 
verantwoorden. 

 
 
Dit nieuws zou afkomstig zijn van een geheim rapport van de FIFA dat de BBC op grote 
schaal internationaal bekend gemaakt heeft. Los van het opportunistische karakter van de 
verspreiding van deze informatie (Groot-Brittannië is zelf kandidaat voor 2018), betreurt 
de BHA dat deze informatie in België wordt overgenomen zonder dat de correctheid van 
dit bericht met betrekking tot het kameraanbod in de betrokken landen in vraag wordt 
gesteld.  
 
Het is belangrijk dat wij hier beklemtonen dat na berekening het aantal 
overnachtingsmogelijkheden voldoende is gebleken om een dergelijk evenement te 
ontvangen. Het is volstrekt misplaatst om bezoekers die problemen zouden ondervinden 
om logement te vinden aan te raden naar Parijs te trekken zoals vanochtend werd 
geopperd. 
 
De BHA verzet zich met klem tegen deze doordachte samenzwering om de 
verantwoordelijkheid voor het mogelijk mislukken van de Belgisch-Nederlandse 
kandidatuur in de schoenen van de hotelsector te schuiven.  
Nee, nee en nog eens nee ! de hotelsector zal nooit verantwoordelijk gesteld kunnen 
worden indien deze mislukking zich zou voordoen. Het is niet zo, en het zal ook nooit zo 
zijn. Dit doet ook onrecht aan het dynamisme dat de sector de laatste jaren uitstraalt 
dankzij een zeer sterke ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Grote investeringen die reeds gerealiseerd werden, en nog moeten volgen (+ 1000 
bijkomende kamers in de volgende twee jaren), hebben als geen ander bijgedragen aan de 
economische groei van het gewest en de werkgelegenheid. Ook de positieve impact die de 
verblijfstaks heeft op de gemeentelijke financieën is verre van verwaarloosbaar. 
 
Het welslagen van de Belgisch-Nederlandse organisatie van de Wereldbeker Voetbal 2018 is 
een belangrijke economische uitdaging die onze onverdeelde aandacht verdient. De 
Brussels Hotels Association steunt de kandidatuur dan ook ten volle. Het staat buiten kijf 
dat een dergelijk ambitieus plan moet verdedigd en gesteund worden. 
 
Laten we vooral niet vergeten dat de toeristische sector met 33.000 directe banen, en 
15.000 indirecte banen de belangrijkste economische sector van het Brusselse gewest is.  
 
De Brussels Hotels Association (BHA) is de professionele organisatie van de hotelsector, 
haar leden vertegenwoordigen 12.000 banen en 14.500 kamers in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en zijn economisch hinterland.  
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Voor meer inlichtingen betreffende de vereniging BHA gelieve Rodolphe Van Weyenbergh, 
Secretaris Generaal,  te contacteren per telefoon 0485/48.33.53 of e-mail rvw-
bha@beci.be 
 
Brussels Hotels Association asbl 
Louizalaan 500 
1050 Brussel 
TEL : 02/648.50.02 
Fax : 02/640.93.28 
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