
	
	

	
2015:	een	slecht	jaar	voor	de	hotelsector?	

Nu	pas	voelen	we	de	financiële	impact	van	de	“lockdown”!	
	
Brussel,	 26	 januari	 2016.	Op	 deze	 laatste	 dinsdag	 van	 januari	 om	 17u	 verwelkomt	 de	 Brussels	
Hotels	 Association	 (BHA)	 het	 kruim	 van	 de	 Brusselse	 hotelsector,	 evenals	 talrijke	
vertegenwoordigers	uit	de	politieke	wereld	en	de	media,	in	het	Marivaux	hotel,	voor	de	jaarlijkse	
nieuwjaarsreceptie	 van	 de	 organisatie.	 Het	 is	 niet	 alleen	 een	 moment	 van	 gezellig	 samenzijn,	
maar	 ook	 de	 gelegenheid	 om	 terug	 te	 blikken	 op	 2015,	 een	 atypisch	 en	 complex	 jaar.	 Sophie	
Blondel,	 Voorzitter	 van	 de	 BHA,	 herinnert	 ons	 eraan	 dat	 er	 “nooit	 eerder	 was	 zo	 een	 grote	
terugval	 van	 de	 bezettingsgraad	 in	 zo’n	 korte	 periode	 was”,	 en	 roept	 op	 voor	 “dringende	
economische	 maatregelen”	 om	 het	 belangrijke	 ontwikkelingspotentieel	 van	 de	 Brusselse	
hotelsector	te	kunnen	vrijwaren.	
	

Tot	eind	oktober	2015,	noteerde	de	Brusselse	hotelsector	een	groei	van	bezettingsgraad	met	3%	
(tegenover	een	groei	van	2.5%	over	het	hele	jaar	in	2014).	Jammer	genoeg	daalde	deze	drastisch	
naar	aanleiding	van	de	aanslagen	in	Parijs	op	13	november.	Daardoor	daalde	de	bezettingsgraad	
voor	de	Brusselse	hotels	over	het	volledige	 jaar	met	1%,	 terwijl	het	 zakencijfer	met	slechts	2%	
steeg.	De	BHA	raamt	het	verlies	in	omzet	voor	haar	leden	op	een	20	miljoen	euro	over	de	laatste	
twee	maanden	 van	2015	 (in	 vergelijking	met	dezelfde	periode	 in	 2014).	Daarbij	 komt	nog	een	
gemiste	winst	in	de	grootteorde	van	5	miljoen	euro,	een	cijfer	gebaseerd	op	de	projectie	van	de	
sterke	groeicijfers	over	de	periode	januari-oktober	2015.	De	totale	negatieve	impact	ligt	dus	om	
en	bij	de	25	miljoen	euro.	Dit	cijfer	bevestigt	de	resultaten	van	het	onderzoek	dat	BECI	op	vraag	
van	de	Brusselse	Regering	uitvoerde,	en	die	vorige	week	werden	bekendgemaakt.		
	

Het	is	alleszins	nu	dat	de	Brusselse	hotels	de	weerslag	voelen	van	het	enorme	verlies	dat	ze	eind	
2015	leden.	Een	tendens	die	nog	enkele	maanden	zal	blijven	duren.	“De	hotels	zijn	opengebleven	
tijdens	de	 lockdown	ondanks	de	dramatische	daling	 in	de	bezettingsgraad	waardoor	hotels	hun	
financiële	reserves	niet	enkel	moesten	aanspreken,	maar	deze	ook	vaak	zagen	uitgeput	raken.	Dit	
verklaart	 de	 huidige	 financiële	 problemen,	 die	 resulteren	 in	 betalingsmoeilijkheden.	 Rekening	
houdend	met	de	kostenstructuur	en	de	kleine	marges,	kan	de	hotelsector	het	hoofd	niet	boven	
water	houden	in	deze	situatie”	benadrukt	Sophie	Blondel,	Voorzitter	van	de	BHA.		
		
Behoud	van	duurzame	banen	
Vandaag	 gaat	 het	 aantal	 toeristen	 weer	 de	 hoogte	 in	 en	 hebben	 de	 regionale	 en	 federale	
besturen	 enkele	 positieve	 maatregelen	 genomen	 om	 het	 internationale	 imago	 van	 Brussel	 te	
herstellen.	De	BHA	 juicht	deze	 initiatieven,	waar	 ze	 actief	 aan	deelneemt,	 toe.	 Zulk	beleid	 kan	
immers	 enkel	 vruchten	 afwerpen	 op	 voorwaarde	 dat	 het	 de	 Brusselse	 hotelsector	 steunt	 om	
deze	moeilijke	periode	te	overbruggen.	“Er	moeten	economische	maatregelen	genomen	worden	
als	we	willen	voorkomen	dat	er	banen	verdwijnen,	of	erger	nog,	dat	er	 faillissementen	volgen”	
oppert	Sophie	Blondel.		
	
	



	
De	meest	dringende	maatregelen	zijn	in	drie	punten	onder	te	brengen:	
	

1. Vereenvoudiging	 en	 harmonisering	 van	 de	 toekenningsvoorwaarden	 voor	 economische	
werkloosheid	voor	de	werknemers	binnen	de	sector.	De	BHA	rekent	in	dit	dossier	op	de	
steun	van	het	VBO.	

2. Onmiddellijke	opheffing	van	de	verblijfstaks	tot	aan	de	onvermijdelijke	discussie	over	de	
toepasbaarheidsvoorwaarden	van	deze	taks,	die	een	van	de	hoogste	 is	 ter	wereld.	“Het	
gaat	hier	geenszins	om	een	fiscaal	cadeau,	maar	om	een	maatregel	om	Brussel	weer	op	
de	kaart	 te	 zetten	als	 toeristische	bestemming”	dringt	de	Voorzitter	van	de	BHA	verder	
aan.	

3. Verlenging	van	de	betalingstermijn	voor	RSZ	en	BTW	–	een	maatregel	waarop	ook	andere	
economische	sectoren	aansturen	die	nochtans	minder	verzwakt	zijn	dan	de	hotelsector.		

	

«	Onze	 sector	 stelt	 zo’n	12.500	mensen	 tewerk.	 Stuk	 voor	 stuk	duurzame	banen,	want	 zelfs	 al	
heeft	de	sector	te	kampen	met	structurele	problemen	zoals	hoge	patronale	 lasten,	toch	blijven	
de	 hotels	 in	 de	 hoofdstad	 sinds	 enkele	 jaren	 groeien.	 Hun	 toekomst	 hypothekeren,	 terwijl	 de	
bezettingsgraad	in	stijgende	lijn	gaat,	zou	pure	verspilling	zijn.»	
	

Een	sector	die	blijft	vooruitgaan	
De	BHA	stelt	veel	geloof	in	de	synergie	tussen	de	private	en	de	publieke	sector	als	het	gaat	over	
de	 ontwikkeling	 van	 de	 Brusselse	 tewerkstelling.	 «	Toen	 de	 crisis	 het	 grootst	 was,	 hebben	 de	
continue	 wederzijdse	 uitwisselingen	 tussen	 de	 Minister-President,	 belast	 met	 toerisme,	
visit.brussels	 en	 de	 BHA	 hun	 doeltreffendheid	 bewezen.	 Laten	 we	 daarop	 verder	 bouwen!	 »,	
dringt	Sophie	Blondel	aan.	
	

De	 bekrachtiging	 van	 de	 ordonnantie	 voor	 het	 toeristisch	 verblijf,	 een	 dossier	 waarin	 de	 BHA	
altijd	 voluit	 ging,	belooft	een	positieve	 stap	vooruit	 te	worden	voor	de	hotelsector.	De	nieuwe	
bepalingen	moeten	 de	 eerlijke	 concurrentie	 mogelijk	 maken	 en	 de	 veiligheid	 en	 bescherming	
garanderen	waar	uitbaters	en	toeristen	recht	op	hebben.	De	aantrekkelijkheid	van	de	hoofdstad	
zal	hier	enkel	door	versterkt	worden.	
	

De	Brusselse	hotels,	van	hun	kant,	zetten	ook	hun	renovatieplannen	verder	om	zo	het	aanbod	in	
de	 hoofdstad	 nog	 te	 verbeteren.	 Een	 paradox	 omdat	 terzelfdertijd	 Brussel	 grote	 vitale	
congressen	voor	de	bestemming	riskeert	te	verliezen	door	de	situatie	van	de	tunnels.	
	

Op	het	moment	dat	Brussel	zich	onderscheidt	als	tweede	meest	kosmopolitische	stad	ter	wereld,	
moeten	we	nog	meer	onze	nek	uitsteken	om	onze	hoofdstad	de	toeristische	toekomst	te	geven	
die	ze	verdient!	
	

De	Brussels	Hotels	Association	(BHA)	is	de	professionele	organisatie	van	de	hotelsector,	wiens	
leden	staan	voor	12.500	banen	et	15.000	kamers	

	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	het	economisch	hinterland.	
	

Meer	weten:	http://www.brusselshotelsassociation.be	
	

Contact	BHA	:																																																																																																																																											
Rodolphe	Van	Weyenbergh	-	0485	48	33	53	-	rvw@brusselshotelsassociation.be	
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John	Kinnart	-	0476	24	27	43	-	john@backstagecom.be		


