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Persbericht – 30 april 2010 
  
 
Ten gevolge van het vliegverbod in een groot deel van het Europese luchtruim tussen 

15 en 21 april, wenst de Brussels Hotels Association (B.H.A.), de professionele 
organisatie achter de hotelsector waarvan de leden goed zijn voor 12.000 banen en 

14.500 kamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het economische hinterland, 
de ongerustheid van haar leden kenbaar te maken wat betreft de zware financiële 

verliezen die de sector heeft geleden. 
 
 
De BHA wenst de aandacht te vestigen op de volgende elementen:  
 

1. Als gevolg van de talrijke annuleringen, stelden we een omzetverlies vast tussen -
12% en -35% voor de betreffende periode. 

2. Sommige hotels die oorspronkelijk volgeboekt waren, zagen hun bezettingsgraad 
met 35% zakken. 

3. Het trage herstel van de luchtvaartsector en de geleden schade hebben een waaier 
van negatieve gevolgen gehad waarvan we op dit moment niet eens de gevolgen op 
de resultaten van onze hotels kunnen inschatten. Sommige van deze gevolgen, zoals 
de ontwikkeling van videoconferenties, zullen bovendien ook op de lange termijn 
gevolgen kennen.  

 
De luchtvaartsector, die het zwaarst werd getroffen, moet kunnen genieten van nationale 
en Europese steun. 
Daarom is het vanzelfsprekend dat we u de verliezen meedelen die onze leden tijdens de 
maand april ondervonden: 
 

‐ 22,66% annuleringen van nachten goed voor een omzetverlies van 
€ 5.605.384,00.-, een verlies waarbij nog het verlies aan ontbijt, lunch en 
avondeten geteld moet worden, dat geschat wordt op 20% van dit bedrag, 
of: € 1.121.077,00.-.  

 
Het totale verlies in omzetcijfers bedraagt dus: € 6.726.461,00.-[1] 
 
Daarnaast dient men ook rekening te houden met het feit dat de onzekerheid omtrent de 
heropening van het luchtruim en de herneming van de vluchten door de 
luchtvaartmaatschappijen ons verhinderde maatregelen te treffen om de onkosten te 
verlagen en zo het omzetverlies te compenseren. 
 
Bovendien zijn onze producten uitermate vergankelijk – een niet verkochte hotelkamer of 
een tafel in een restaurant kunnen niet achteraf verkocht worden. Het gaat hier dus om 
een nettoverlies. 

                                                 
[1] Het feit dat sommige hotels tijdens de eerste uren van de crisis, met name die nabij de luchthaven, 
konden genieten van een positief effect als gevolg van de annulatie van vluchten op het laatste 
ogenblik werd niet uitgesloten. Aangezien deze cijfers gebaseerd zijn op de algemene bezettingsgraad 
en de omzet tijdens deze periode, werd deze eerder kleine invloed opgenomen in ons verliescijfer. 
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Daarnaast mogen we ook niet uit het oog verliezen dat de financiële gezondheid van een 
aantal etablissementen reeds zwaar op de proef gesteld werd door de gevolgen van de 
economische crisis tijdens de voorbije twee jaar.  
 
Voor meer inlichtingen betreffende de vereniging BHA gelieve Yves Fonck, Vice-Voorzitter, 
te contacteren per telefoon 0475/86.31.15 of e-mail yves.fonck@accor.com 
 
 
Brussels Hotels Association vzw 
Louizalaan 500 
1050 Brussel 
TEL : 02/648.50.02 
Fax : 02/640.93.28 
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mailto:yves.fonck@accor.com
mailto:bha@beci.be

