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BHA vzw – Brussels Hotels Association 
 

BHA gaat voor verandering 
 

 
Dhr Jacques Vitu, oud-Voorzitter, is vereerd u de aanstelling van Dhr 
Fred De Deken als nieuwe Voorzitter van de BHA te mogen aankondigen.  
 
Fred De Deken, geboren en getogen Belg en bovendien perfect drietalig, heeft 
het grootste deel van zijn jonge carrière opgebouwd binnen de groep Accor. Hij 
heeft verschillende posities als Algemeen Directeur bekleed gaande van het 
Mercure Hotel Louvain-la-Neuve tot Ibis Hotel Antwerpen, om zich vervolgens in 
Brussel te vestigen, waar hij eerst aan het roer stond van Ibis Hotel Brussels 
Airport en uiteindelijk vandaag de dag deze functie bekleed in het Ibis Hotel 
Brussels Gare du Midi.  
 
Los van zijn dagdagelijkse verantwoordelijkheden heeft Fred De Deken zich 
steeds ingezet binnen de hotelsector. Zo stond hij mede aan de wieg van de AHA 
(Antwerp Hotel Association) 
 
Als beheerder van de BHA is hij steeds actief geweest binnen de vereniging om 
de belangen van de Brusselse hotels te behartigen.  
 
Zijn uitstekende kennis van de locale arcana en van de verschillende spelers 
binnen de Brusselse toeristische sector zullen ons zeker ten goede komen om de 
beoogde veranderingen door te voeren betreffende de bevoegdheden voor 
toerisme binnen de Brussels Hoofstedelijke Gewestregering.  
 
Fred De Deken vestigt van meet af aan de aandacht op drie dossiers die hem 
nauw aan het hart liggen: de toekomst van de verblijfstaks, de regionalisering 
van het toerisme en de oneerlijke concurrentie.  
 
« Een herdefiniëring van de verblijfstaks is noodzakelijk om duidelijkheid te 
scheppen voor alle toeristen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en om 
onze toeristische geloofwaardigheid als bestemming te versterken. De overgang 
naar een geharmoniseerd systeem is dus cruciaal. We moeten ook dringend deze 
taksen geproportioneerd en correct toepassen, en de opbrengst ervan opnieuw 
investeren in de promotie van de bestemming » verklaart Fred De Deken.  
 
De regionalisering van het toerisme, vervolgens, staat hoog op de agenda.  
De aantrekkelijkheid, het imago en de internationale geloofwaardigheid van 
Brussel staan hier immers op het spel. In navolging van zijn voorganger dringt 



Fred De Deken hier niet langer aan op een bewustmaking, maar op actie die met 
spoed moet ondernomen worden, los van iedere politieke berekendheid.  
 
 
De nieuwe Voorzitter herinnert er ook aan dat de BHA sterk gekant is tegen « de 
oneerlijke concurrentie van de parahotels die aan de regelgeving betreffende 
veiligheid en hotelbelastingen ontglippen hoewel ze hetzelfde beroep uitvoeren 
als wij ».   
 
Toerisme in Brussel staat voor 33.000 directe en 15.000 indirecte banen. De 
economische impact ervan is een opportuniteit voor ons gewest, voor ons land. 
De toeristische ontwikkeling vereist een gedegen coördinatie en ondersteuning 
waarbij de gehele bevolking betrokken wordt en waarvoor alle krachten 
gebundeld worden om van de Hoofdstad van Europa een krachtige trekpleister te 
maken. 
 
Fred De Deken wil dan ook zijn steentje bijdragen om alle betrokken partijen 
samen te brengen : politiek, lokale toeristische diensten, musea, handelaars, 
inwoners, privésector om Brussel in de verf te zetten.  
 
Hij zal uiteraard ook de belangen blijven verdedigen van ons beroep dat ten 
dienste staat van iedereen. Alle nationaliteiten en afkomsten, zonder 
uitzondering. Want de hotelsector biedt een brede waaier aan uiteenlopende en 
duurzame jobs die niet onderworpen zijn aan «delocalisering» of «robotisering». 
Jonge en veelbelovende functies. 
 
 
De	   Brussels	   Hotels	   Association	   (B.H.A.)	  is	   de	   beroepsorganisatie	   van	   de	   hotelsector.	   Haar	  
leden	   vertegenwoordigen	   samen	   12.000	   arbeidsplaatsen	   en	   14.500	   kamers	   in	   het	   Brussels	  
Hoofdstedelijk	  Gewest	  en	  zijn	  economisch	  hinterland.	  	  
Meer	  informatie:	  www.brusselshotelsassociation.be. 
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