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PERSBERICHT 

 
 
Na twee jaar van onderhandelingen, in samenwerking met alle toeristische 
spelers waaronder VISITBRUSSELS, is de Brussels Hotels Association (BHA) 

trots op het resultaat van de ordonnantie betreffende het toeristische logies 
die vandaag, op initiatief van de ministers Fremault en Doulkeridis, door het 

Brussels parlement na goedkeuring door de Brusselse regering gestemd werd. 
  

 
Het kader omtrent toeristische logies was met uitzondering van de hotelsector die als 
enige een heldere omschrijving had, tot op vandaag niet geordend en vaag in Brussel. 
Vandaag is het de hele sector (hotel, apparthotel, toerismeverblijf, gastenkamer, 

camping …) die een nomenclatuur heeft waardoor er op de verwachtingen van de 
consument ingespeeld kan worden wanneer die zich tot een bepaald type logies wendt. 

                                                
Hierdoor kunnen alle logies een kwalitatief aanbod aan het toeristische clientèle bieden. 
Niet enkel het imago van Brussel zal op deze manier versterkt worden, maar ook de 

veiligheid die een hoofdstad aan zijn zaken- en vrijetijdstoeristen zou moeten bieden.  
  

De BHA staat er nu op dat de contacten bij de verschillende tussenpersonen en verdelers 
worden voortgezet, en dit niet om hen zaken te verbieden, maar wel om met hen samen 
te werken om zich ervan te vergewissen dat het aanbod dat ze voorstellen met de van 

kracht zijnde wetgeving ten behoeve van de toerist overeenstemt. Zo heeft de stad San 
Francisco bijvoorbeeld dit type akkoord onderhandeld dat de vrije concurrentie niet 

enkel mogelijk, maar ook loyaal maakt en dat tezelfdertijd de minimale veiligheid 
garandeert die de exploitant en de toerist mogen verwachten.   
 

 
 

 
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.  

 
CONTACTEN BHA:  
Rodolphe Van Weyenbergh – 0485 48 33 53 – rvw@brusselshotelsassociation.be  

 
MEER INFORMATIE:  

Tél  +32 (0)2 648 50 02 | Fax +32 (0)2 640 93 28 
www.brusselshotelsassociation.be    
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