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Het	  aangekondigde	  failliet	  van	  het	  hotel	  Méridien	  te	  Brussel	  
wekt	  een	  golf	  van	  emoties	  los	  binnen	  de	  hotelsector	  in	  de	  hoofdstad.	  	  

	  
De	  BHA	  (Brussels	  Hotels	  Association)	  laat	  weten	  dat	  ze	  zich	  al	  jaren	  vastberaden	  inzet	  om	  de	  sector	  in	  
Brussel	  gezond	  te	  houden.	  De	  te	  hoge	  huurprijs	  van	  het	  Méridien	  hotel	  is	  slechts	  één	  van	  de	  talrijke	  
problemen	  waarmee	  de	  sector	  de	  laatste	  tijd	  te	  kampen	  krijgt.	  
	  	  
De	  personeelskosten	  stegen	  de	  laatste	  10	  jaar	  in	  België	  met	  gemiddeld	  24%.	  De	  horecasector	  tekende	  
tijdens	  dezelfde	  periode	  een	  stijging	  van	  45%	  op!	  Het	  probleem	  ligt	  uiteraard	  niet	  bij	  het	  loon	  zelf,	  maar	  
bij	  de	  uitzinnig	  hoge	  lasten	  die	  in	  België	  op	  arbeid	  geheven	  worden.	  Vandaag	  de	  dag	  bedragen	  de	  
personeelskosten	  bijna	  de	  helft	  van	  het	  zakencijfer	  van	  de	  Brusselse	  hotels.	  
	  	  
De	  forfaitaire	  verlaging	  van	  de	  sociale	  bijdragen	  voor	  bepaalde	  werknemers,	  voorzien	  in	  het	  horecaplan,	  
is	  onvoldoende;	  evenals	  de	  maatregel	  die	  de	  regering	  voorziet	  waarin	  ondernemingen	  met	  meer	  dan	  50	  
werknemers	  worden	  uitgesloten.	  
	  	  
De	  winstgevendheid	  van	  de	  sector	  wordt	  zwaar	  gehypothekeerd	  en	  bijgevolg	  ook	  de	  toekomst	  ervan.	  
Het	  is	  een	  Belgische	  en	  Brusselse	  paradox:	  de	  levensvatbaarheid	  van	  de	  sector,	  die	  de	  komende	  jaren	  de	  
grootste	  kans	  op	  werkcreatie	  vertegenwoordigt,	  is	  voor	  een	  groot	  stuk	  aangetast.	  Het	  is	  hoogdringend	  
een	  historische	  pact	  van	  verantwoordelijkheid	  te	  bereiken	  om	  de	  bedrijven	  echt	  te	  ondersteunen	  en	  
werkgelegenheid	  te	  creëren.	  
	  	  
De	  drastische	  vermindering	  van	  de	  loonlasten	  is	  de	  enige	  mogelijke	  weg	  en	  zal	  er	  eveneens	  toe	  bijdragen	  
de	  knowhow	  van	  onze	  activiteiten	  te	  behouden	  en	  te	  ontwikkelen.	  Brussel	  gaat	  als	  toeristische	  
bestemming	  een	  mooie	  toekomst	  tegemoet.	  De	  bezoekersaantallen	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  zijn	  er	  het	  
bewijs	  van!	  
	  
Noot	  aan	  de	  redactie	  :	  
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	  
	  
	  

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

 
	  


