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Woord vooraf 

Het “Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2017” is een initiatief van Antwerp Hotel Association 
vzw (AHA), Hotels Regio Brugge vzw, Gent Hotels vzw, Horeca Leuven en Mechelen Hotel 
Association. Het wordt ondersteund door Visit Antwerpen, Visit Brugge, Visit Gent, Visit Leuven, 
Visit Mechelen en Toerisme Vlaanderen. Het rapport werd samengesteld door Christian Holthof, 
lector aan de opleiding Hotelmanagement van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. 
Deze hotelstudie kan door het aanreiken van kwalitatief cijfermateriaal een hulp zijn bij het 
uitstippelen van een professioneel toeristisch beleid.

Wij danken in de eerste plaats alle hotels die hebben deelgenomen aan de hotelenquête en 
de verschillende hotelassociaties en stedelijke toeristische diensten voor hun steun en opvol-
ging. Ook een bijzonder woord van dank aan de vzw Kunststeden Vlaanderen voor de opmaak 
en druk van het rapport. Tevens danken wij de heer Geert Martin, Diensthoofd Kwaliteit en 
Project leider nieuw Logiesdecreet bij Toerisme Vlaanderen, voor het doornemen van de teksten 
rond het nieuwe logiesdecreet. Tot slot danken wij onze collega’s Sophie van Tilburg en Wouter 
De Smet voor hun zeer goede hulp bij het nalezen van de teksten.

De resultaten van het “Hotelrapport Vlaamse Kunststeden 2017” zijn gebaseerd op authentiek 
onderzoeksmateriaal, dat met de medewerking van de hotelsector uit de Vlaamse Kunststeden 
verzameld werd. 

Dit hotelrapport bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het aanbod door-
gelicht van de hotelsector in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. 

Het tweede hoofdstuk verschaft een inzicht in de vraagzijde van de hotelsector in de vijf 
Vlaamse Kunststeden. Er zijn voor de verschillende steden berekeningen uitgevoerd in functie 
van de kamerbezettingsgraad, de gemiddelde kamerprijs, de REVPAR, de segmentatiepolitiek en 
de distributiekanalen. 

Het derde hoofdstuk biedt een kort overzicht in verband met werkgelegenheidscijfers voor de 
vijf Vlaamse Kunststeden.

Het vierde hoofdstuk belicht een aantal aspecten rond de deeleconomie in de logiessector van 
de vijf Vlaamse Kunststeden.

Het hotelrapport wordt afgesloten met een begrippenlijst. 

Het hotelrapport 2017 is het afscheidsrapport in een reeks van vele publicaties. Wij danken dan 
ook oprecht alle hotelassociaties, alle stedelijke toeristische diensten en Toerisme Vlaanderen 
voor hun jarenlange steun aan dit initiatief.

Christian Holthof
Auteur
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Aan de hand van desk- en fieldresearch werd de hotelsector in de vijf Vlaamse Kunststeden 
doorgelicht. De vijf Vlaamse Kunststeden zijn Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. 
De onderzoeksbronnen die hiervoor gebruikt werden, zijn het basisregister Vlaams Logies-
aanbod van Toerisme Vlaanderen en een hotelenquête. 

In de loop van januari 2018 werd naar alle Antwerpse, Brugse, Gentse, Leuvense en Mechelse 
hotels die aangemeld, erkend of vergund waren bij Toerisme Vlaanderen in december 2017, een 
vragenlijst verstuurd. Het onderscheid tussen aangemelde, erkende en vergunde hotels wordt in 
hoofdstuk 1 verduidelijkt. 

De onderzoekers kregen 129 bruikbare ingevulde enquêtes terug. Op basis van de formule van 
de steekproefomvang bij eindige populaties hebben we de precisie berekend op basis van een 
betrouwbaarheidsinterval van 95%.

De formule voor een steekproefomvang bij een eindige populatie:

π (1 – π)

a2

z2 N

n ≥

π (1 – π)+

De uitkomst van bovengenoemde berekening geeft dus aan hoeveel respondenten men mini-
maal moet hebben om 95% betrouwbaar te zijn bij een bepaalde nauwkeurigheid. Vaak wordt 
uitgegaan van een gewenste nauwkeurigheid van 5%.
Hierbij is: 
n = het aantal benodigde respondenten; 
z = de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidsinterval. Dit is 1,96 bij 95% betrouw-
baarheid;
N = de grootte van de populatie (235 officiële hotels);
π = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%);
a = de foutenmarge: 5%.

Wanneer de formule toegepast wordt op ons onderzoek, komt men tot volgende resultaten:

0,5 (1-0,5)

(0,05) 2 + 0,5 (1-0,5)

(1,96)2 235

n ≥ = 0,25 146=

0,00065 + 0,00106383

Wilden we een foutenmarge nastreven van 5%, dan hadden wij 17 enquêtes meer moeten 
ontvangen. Toch kunnen we stellen dat de respons bevredigend was, daar de foutenmarge bij 
129 respondenten 5,81% bedraagt.
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a Vijf Vlaamse Kunststeden

Van de 63 Antwerpse officiële hotels kregen wij 38 bruikbare enquêtes binnen. Van de 94 Brug-
se officiële hotels (enkel de hotels in Brugge zonder het regiogebied) ontvingen we 51 bruikbare 
enquêtes. De resultaten van de overige Vlaamse Kunststeden waren als volgt: Gent (19 bruikbare 
enquêtes op 38 officiële hotels), Leuven (12 bruikbare enquêtes op 24 officiële hotels) en Mechelen 
(9 bruikbare enquêtes op 15 officiële hotels). Een statistische test heeft uitgewezen dat de indeling 
van onze respondenten naar Kunststad een juist beeld schetst. De verhoudingen van hotelres-
pondenten naar Kunststad zijn representatief. 

Een uitermate beperkt aantal respondenten heeft een aantal vragen in de enquête niet kun-
nen oplossen wegens gebrek aan objectieve informatie. Deze vragen zijn verwerkt in het hotel-
rapport op basis van de bruikbare antwoorden.

Brugge

Gent

Antwerpen

Mechelen

Leuven

b Antwerpen

In de loop van januari 2018 werd aan alle officiële Antwerpse hotels een vragenlijst verstuurd. 
We kregen 38 bruikbare enquêtes terug. Deze 38 officiële hotels controleren bijna 80% van het 
officiële kameraanbod in Antwerpen. Het gemiddelde aantal kamers per hotelrespondent be-
droeg 96. Voor de Antwerpse hotelmarkt hebben we kunnen vaststellen dat we over een repre-
sentatieve steekproef beschikken op het vlak van kamervertegenwoordiging. Een statistische 
test heeft uitgewezen dat de indeling van onze respondenten naar hotelgrootte een represen-
tatief beeld schetst. Ook is de verdeling naargelang hoteltype representatief voor particuliere 
hotels versus ketenhotels (vrij ketenhotel/geïntegreerd ketenhotel).

c Brugge

In de loop van januari 2018 werd aan alle officiële Brugse hotels een vragenlijst verstuurd. We 
kregen 51 bruikbare enquêtes terug. Deze 51 hotels controleren 77% van het officiële kamer-
aanbod in het gebied Brugge zonder het regiogebied. Het gemiddelde aantal kamers per hotel-
respondent bedroeg 51. Voor de Brugse hotelmarkt hebben we kunnen vaststellen dat we over 
een representatieve steekproef beschikken op het vlak van kamervertegenwoordiging. Op ba-
sis van een statistische test hebben wij vastgesteld dat de verdeling naar hoteltype (particulier 
hotel versus ketenhotel (vrij ketenhotel/geïntegreerd ketenhotel)) en -grootte minder goed is. 
We hebben te weinig particuliere hotels in de steekproef. Ook hotels met minder dan 25 kamers 
zijn te weinig vertegenwoordigd.
 



d Gent

In de loop van januari 2018 werd aan alle officiële Gentse hotels een vragenlijst verstuurd. We 
kregen 19 bruikbare enquêtes terug. Deze 19 hotels controleren 79% van het officiële kamer-
aanbod in Gent. Het gemiddelde aantal kamers per hotelrespondent bedroeg 86. Voor de Gentse 
hotel markt hebben we kunnen vaststellen dat we over een representatieve steekproef beschik-
ken op het vlak van kamervertegenwoordiging. Er is een representatieve vertegenwoordiging 
van hotelrespondenten voor ketenhotels versus niet-ketenhotels. Ook op het gebied van hotel-
grootte hebben wij een representatieve steekproef voor Gent.

e Leuven 

In de loop van januari 2018 werd aan alle officiële Leuvense hotels een vragenlijst verstuurd. 
We kregen 12 bruikbare enquêtes terug. Deze 12 hotels controleren bijna 78% van het officiële 
kamer aanbod in Leuven. Het gemiddelde aantal kamers per hotelrespondent bedroeg 73. 
Voor de Leuvense hotelmarkt stellen we vast dat we niet over een representatieve steekproef 
beschikken op het vlak van hoteltype. Alle geïntegreerde ketenhotels namen deel aan het 
onderzoek, slechts één particulier hotel stuurde een correct ingevulde vragenlijst terug. Als we 
de cijfers interpreteren in functie van de afdekkingsgraad van de geïntegreerde ketenhotels, dan 
hebben wij wel een volledig representatief beeld.
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f Mechelen

Tot slot werd ook in Mechelen gedurende januari 2018 een vragenlijst verstuurd aan alle officiële 
hotels. We kregen 9 bruikbare enquêtes terug. Deze 9 officiële hotels controleren bijna 85% van 
het officiële kameraanbod in Mechelen. Het gemiddelde aantal kamers per hotelrespondent 
bedroeg 57. Voor de Mechelse hotelmarkt stellen we vast dat we over een representatieve steek-
proef beschikken op het vlak van kamervertegenwoordiging. Alle geïntegreerde en vrije keten-
hotels namen deel aan het onderzoek. Zes particuliere hotels gaven geen respons.

9
Hotelrapport 2017





11
Hotelrapport 2017

Antwerpen 13

brugge 18

Gent 23

leuven 27

Mechelen 31

Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen 34



12
Hotelrapport 2017

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe logiesdecreet in werking. Hierdoor is de weergave van het hotel-
aanbod in het Hotelrapport 2017 aangepast in vergelijking met voorgaande jaren. In de voor-
gaande hotelrapporten werd enkel rekening gehouden met vergunde hotels. De niet-vergunde 
hotels werden niet in rekening gebracht. In het nieuwe logiesdecreet wordt een nieuw onder-
scheid gemaakt betreffende de status van logies. Men spreekt van aangemelde, erkende en ver-
gunde logies. Deze opdeling zal in het Hotelrapport 2017 gevolgd worden. 

Aangemelde logies zijn logies die louter aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen. Daarnaast zijn 
er erkende logies. Deze logies voldoen aan de basisvoorwaarden van een bepaalde categorie (vb. 
hotel, B&B). Erkende logies krijgen een erkenningsteken en -schild, waardoor ze aan de buiten-
wereld kunnen tonen dat ze voldoen aan de normen. Naast aangemelde en erkende logies is er 
voorlopig ook nog sprake van vergunde logies. Dit zijn de logies die volgens het oude decreet 
vergund waren. Zij kregen op 1 april 2017 twee jaar de tijd om hun vergunning al dan niet om te 
zetten in een erkenning (Toerisme Vlaanderen, 2017a). 

In het Hotelrapport 2017 worden zowel de aangemelde als de erkende en de vergunde hotels 
opgenomen.

Erkende hotels kunnen bovendien kiezen voor een comfortclassificatie. Het is een mogelijkheid, 
geen verplichting. Er zijn dus hotels in onze steekproef zonder comfortclassificatie, ofwel omwil-
le van een bewuste keuze ofwel omdat ze enkel aangemeld zijn ofwel omdat de procedure voor 
het verkrijgen van een comfortclassificatie nog niet volledig is afgerond. Hiervoor voorzien wij 
een aparte categorie ‘geen sterren’. 

In het hotelrapport wordt de term officiële hotels gebruikt voor de aangemelde, erkende en ver-
gunde hotels.
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1.1 Hotelaanbod in Antwerpen

Het gebied Antwerpen omvat de Antwerpse binnenstad en de districten Berchem, Beren drecht-
Lillo-Zandvliet, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk.

In 2017 telde Antwerpen 63 hotels, waarvan 4 hotels waren aangemeld. 8 hotels hadden een 
erkenning en 51 hotels waren nog vergund volgens het oude logiesdecreet. 

Ta
be

l

1.
1 Hotel- en kamerbestand in Antwerpen in functie van status, december 2017

Status Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Aangemeld 4 6,35% 133 2,96%

Erkend 8 12,70% 566 12,60%

Vergund 51 80,95% 3.792 84,44%

Totaal 63 100,00% 4.491 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Ruim 14% van de 63 hotels was te situeren in de éénsterrencategorie. 9,52% van de hotels had 
twee sterren en 36,51% van de hotels kon drie sterren voorleggen. De drie- en viersterrenhotels 
samen vertegenwoordigden ruim 68% van het totale hotelbestand in Antwerpen. Bijna 8% van 
de hotels had geen comfortclassificatie. In de driesterrencategorie was er één hotel met drie ster-
ren superior en in de viersterrencategorie was er één hotel met vier sterren superior.

Op het vlak van het kameraantal hadden de drie- en viersterrenhotels het grootste markt-
aandeel. Ruim 83% van het Antwerpse kamerbestand was terug te vinden in de categorieën van 
drie en vier sterren. 

Tabel 1.2 geeft een overzicht van het Antwerpse hotel- en kamerbestand in functie van comfort-
classificatie.

Ta
be

l

1.
2 Hotel- en kamerbestand in Antwerpen in functie van comfortclassificatie, december 2017

Comfortclassificatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

« 9 14,29% 346 7,70%

«« 6 9,52% 252 5,61%

««« 23 36,51% 1.586 35,32%

«««« 20 31,75% 2.159 48,07%

Geen sterren 5 7,94% 148 3,30%

Totaal 63 100,00% 4.491 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)
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1.1.1 Kengetallen voor de Antwerpse hotelsector

De hotelfunctie-index relativeert de kwantitatieve hotelgegevens. Het is een indicator die reke-
ning houdt met een beïnvloedende factor, namelijk de bevolkingsdichtheid (De Groote, 1987).

De hotelfunctie-index (HFI) wordt berekend op basis van volgende formule:

HFI = 
aantal hotelkamers

aantal inwoners
x 100

Deze maatstaf moet met grote omzichtigheid geïnterpreteerd worden. P. De Groote schrijft in 
zijn doctoraatsverhandeling hierover het volgende:

“De waarde van de hotelfunctie-index zal hoog zijn voor 
de gemeenten met een groot aantal hotelkamers, zowel als 
voor de weinig bevolkte gemeenten waar relatief een groot 

aantal kamers aanwezig is t.o.v. de bevolking”  
(De Groote, 1987, p. 154).

Voor Antwerpen verkrijgt men voor 2017 een HFI van 0,87. Met andere woorden, Antwerpen 
beschikte over 0,87 kamers per 100 inwoners. 

In 2017 kwam men op een gemiddeld aantal kamers van 71 per hotel in Antwerpen. De mediaan-
waarde bedroeg 39. Met andere woorden, 50% van de hotels had een kamerbestand van 39 en 
meer.

De 63 hotels zijn naar grootteklasse in functie van kameromvang opgenomen in tabel 1.3.
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Ta
be

l
1.

3 Grootteklasse van de Antwerpse hotelsector, december 2017

Grootteklasse 
in functie van 
kameromvang

Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

0-24 23 36,51% 293 6,52%

25-49 11 17,46% 380 8,46%

50-74 6 9,52% 386 8,59%

75-99 4 6,35% 349 7,77%

100-124 4 6,35% 453 10,09%

125-149 6 9,52% 798 17,77%

150-174 2 3,17% 323 7,19%

175-199 1 1,59% 176 3,92%

200-224 4 6,35% 824 18,35%

225-249 1 1,59% 247 5,50%

250-274 1 1,59% 262 5,83%

Totaal 63 100,00% 4.491 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De kleine hotels (tot 25 kamers), die 36,51% van het hotelbestand uitmaakten, hadden samen nog 
geen 7% van het kameraanbod in Antwerpen. Anderzijds telden de grootste hotels (100 kamers 
en meer), die ruim 30% van het hotelbestand uitmaakten, bijna 69% van het aantal kamers in 
Antwerpen.

In tabel 1.4 wordt een overzicht gegeven van het hotel- en kameraanbod in Antwerpen in 
functie van hoteltype.

Ta
be

l

1.
4 Hotel- en kamerbestand in Antwerpen in functie van hoteltype, december 2017

Hoteltype Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Geïntegreerd ketenhotel 21 33,33% 2.928 65,20%

Vrij ketenhotel 3 4,76% 248 5,52%

Particulier hotel 39 61,90% 1.315 29,28%

Totaal 63 100,00% 4.491 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De particuliere hotels hadden het grootste marktaandeel wat het hotelaanbod betreft. Meer dan 
60% van de hotels werd immers uitgebaat door particulieren. Op het vlak van kamers hadden 
ze slechts een marktaandeel van 29,28%, terwijl de geïntegreerde ketenhotels, die één derde van 
het Antwerpse hotelbestand uitmaakten, een grote meerderheid van de kamers innamen (meer 
dan 65%). 
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Het begrip economische concentratie is ontleend uit de industriële economie en is één van de 
basisdimensies van de marktstructuur. Er zijn verschillende methodes om de sectoriële concen-
tratie te meten. Verschillende vormen van concentratie van marktmacht worden gebruikt. We 
kunnen een onderscheid maken tussen enerzijds horizontale concentratie, die ontstaat door 
een samenvoeging van bedrijven of ondernemingen die op eenzelfde markt identieke, substi-
tueerbare of nauw verwante producten aanbieden en anderzijds verticale concentratie. Dit is 
een samenvoeging van bedrijven of ondernemingen werkzaam in opeenvolgende stadia van de 
bedrijfskolom (Holthof, 1995).

We hebben door middel van een aantal maatstaven de horizontale economische concentratie 
berekend voor Antwerpen. De daartoe gebruikte maatstaven zijn de concentratiegraad en de 
Hirschmann-Herfindahl-index.

De concentratieberekeningen voor de Antwerpse hotelsector tonen aan dat er op de globale 
Antwerpse kamermarkt een intense concurrentie aanwezig was in 2017. 

Ta
be

l

1.
5 Concentratiegraad van de Antwerpse hotels in functie van kameraantal, december 2017

Concentratiegraad in functie van kameromvang % van het officiële kameraanbod

% aandeel van de 4 grootste hotels C4 20,69%

% aandeel van de 10 grootste hotels C10 44,02%

% aandeel van de 25 grootste hotels C25 79,49%

% aandeel van de 50 grootste hotels C50 97,82%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De Hirschmann-Herfindahl-index is een maatstaf die in één cijfer de concentratiegraad weer-
geeft, waarbij rekening gehouden wordt met het totale aantal bedrijven en hun mate van onge-
lijkheid. De formule wordt hieronder weergegeven:

=C
2

n
Ʃ
i=1

n
Ʃ
i=1

A
i

2

A
i

A
i
 staat voor dimensiebasis in bedrijf i. De dimensiebasis voor de hotelsector is het aantal kamers.

Bij toenemende concentratie nadert de coëfficiënt naar 1. Monopolies hebben een C-waarde van 
1, terwijl een atomistische structuur voorkomt bij een C kleiner dan 0,05. De Antwerpse hotel-
markt bevindt zich in de laatst vermelde marktstructuur met een index van 0,03.
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1.1.2 Geografische spreiding van het hotelaanbod in Antwerpen

Op het vlak van hotellocatie hebben we vier hotelpolen voor Antwerpen afgebakend:

1 Antwerpen-Centrum;
2 Randgebied rond Antwerpen;
3 De stationsbuurt;
4 Het havengebied.

fi
gu

ur 1.
1 Geografisch gebied van de Antwerpse hotelsector

Het gehele grondgebied Antwerpen beschik-
te over 63 hotels. In 2017 was het centrum de 
belangrijkste locatie in Antwerpen op basis 
van het aantal hotels. 46% van de hotels was 
gesitueerd in Antwerpen-Centrum met een 
kamerbestand van bijna 23%. Het kamer-
aandeel van de hotels in de stationsbuurt 
bedraagt echter meer, namelijk 45,16%. Deze 
hotels vertegenwoordigen een derde van het 
totale aantal hotels. Nog geen 10% van het 
hotel bestand situeerde zich in de haven en 
ruim 11% bevond zich in het randgebied. Op-
vallend is dat de hotels gelegen in het rand-
gebied over een ruim aantal kamers beschik-
ten in vergelijking met het gemiddelde voor 
het grondgebied Antwerpen. De randhotels 
hadden gemiddeld 131 kamers, dit is bijna 
85% hoger dan het algemene gemiddelde aan-
tal kamers per hotel van 71 voor het grond-
gebied Antwerpen. De centrumhotels had-
den de kleinste kamercapaciteit: gemiddeld 
35 kamers, dit is 50,70% onder het algemene 
gemiddelde kamerbestand van Antwerpen.

Ta
be

l

1.
6

Aantal hotels, aantal kamers en het gemiddelde aantal kamers per hotel in functie van de 
Antwerpse hotellocatie, december 2017

Hotellocatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers
Gemiddeld  

aantal kamers 
per hotel

Centrum 29 46,03% 1.027 22,87% 35

Haven 6 9,52% 521 11,60% 87

Rand 7 11,11% 915 20,37% 131

Station 21 33,33% 2.028 45,16% 97

Totaal 63 100,00% 4.491 100,00% 71

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Bron: Toerisme Vlaanderen
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Hotelaanbod in Brugge

Sinds het hotelrapport 2010 wordt er een onderscheid gemaakt in vier gebieden: Brugge-
Centrum, Brugge-Station (het gebied Station – ‘t Zand), het rand- en het regiogebied. 

Het gebied Brugge-Centrum behelst de Brugse binnenstad zonder de zone tussen het station 
en ‘t  Zand en zonder de randgemeenten Assebroek, Sint-Andries, Sint-Jozef, Sint-Kruis, Sint-
Michiels en Sint-Pieters. Laatst vermelde deelgemeenten vormen het randgebied. Hotels gelegen 
in de deelgemeenten Dudzele en Koolkerke vormen het regiogebied1.

In 2017 telde Brugge 95 hotels. 5 hotels hadden een erkenning en de overige 90 hotels beschikten 
nog over een vergunning volgens het oude logiesdecreet.

Ta
be

l

1.
7 Hotel- en kamerbestand in Brugge in functie van status, december 2017

Status Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Aangemeld 0 0,00% 0 0,00%

Erkend 5 5,26% 106 3,20%

Vergund 90 94,74% 3.207 96,80%

Totaal 95 100,00% 3.313 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De 95 Brugse hotels beschikten allemaal over een comfortclassificatie. Ruim 6% van de hotels 
was te situeren in de éénsterrencategorie. Een vijfde van de hotels was in het bezit van twee ster-
ren. De driesterrenhotels vormden de belangrijkste sterrencategorie: ruim 43% van het Brugse 
hotelbestand had drie sterren, waarvan één erkend hotel drie sterren superior kon voorleggen. 
29,47% van de Brugse hotels had vier sterren en één hotel (Hotel Dukes’ Palace) had vijf sterren. 

Op het gebied van het kameraantal hadden de drie- en viersterrenhotels het grootste markt-
aandeel. 79% van het Brugse kamerbestand was terug te vinden in de categorieën van drie en 
vier sterren. 

Tabel 1.8 geeft een inzicht in het Brugse hotel- en kamerbestand in functie van comfortclassifi-
catie.

1 Vanaf 2014 werden de hotels gelegen in de deelgemeente Zeebrugge niet meer opgenomen in de toerismedatabank van 
Toerisme Vlaanderen. Deze hotels maken deel uit van het Kustgebied. Vanaf 2016 werden ook de deelgemeenten Lissewege en 
Zwankendamme gecatalogeerd als Kustgebied. In het gebied Lissewege, Zeebrugge en Zwankendamme waren er in 2017 5 officiële 
hotels met 125 kamers.

1.2
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Ta
be

l
1.

8 Hotel- en kamerbestand in Brugge in functie van comfortclassificatie, december 2017

Comfortclassificatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

« 6 6,32% 223 6,73%

«« 19 20,00% 360 10,87%

««« 41 43,16% 1.135 34,26%

«««« 28 29,47% 1.485 44,82%

««««« 1 1,05% 110 3,32%

Geen sterren 0 0,00% 0 0,00%

Totaal 95 100,00% 3.313 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

1.2.1 Kengetallen voor de Brugse hotelsector

Voor Brugge werd in 2017 een HFI van 2,80 opgetekend. Met andere woorden, Brugge beschikte 
over 2,80 kamers per 100 inwoners. 

Brugge beschikt in vergelijking met Antwerpen over hotels met een kleine kamercapaciteit. In 
2017 kwam men op een gemiddeld aantal kamers van 35 per hotel in Brugge. De mediaanwaarde 
bedroeg 20.

De 95 hotels zijn naar grootteklasse in functie van kameromvang als volgt opgesplitst (tabel 1.9).

Ta
be

l

1.
9 Grootteklasse van de Brugse hotelsector, december 2017

Grootteklasse 
in functie van 
kameromvang

Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

0-24 60 63,16% 836 25,23%

25-49 18 18,95% 617 18,62%

50-74 3 3,16% 163 4,92%

75-99 4 4,21% 366 11,05%

100-124 5 5,26% 545 16,45%

125-149 3 3,16% 403 12,16%

150-174 0 0,00% 0 0,00%

175-199 2 2,11% 383 11,56%

Totaal 95 100,00% 3.313 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)
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De kleine hotels (tot 25 kamers), die 63,16% van het hotelbestand uitmaakten, hadden samen één 
vierde van het aantal kamers in Brugge. Anderzijds hadden de grootste hotels (meer dan 100 ka-
mers), die 10,53% van het aantal hotels uitmaakten, ruim 40% van het Brugse kamerbestand. 

In tabel 1.10 wordt een overzicht gegeven van het hotel- en kameraanbod in Brugge in functie 
van hoteltype.

Ta
be

l

1.
10 Hotel- en kamerbestand in Brugge in functie van hoteltype, december 2017

Hoteltype Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Geïntegreerd ketenhotel 12 12,63% 1.309 39,51%

Vrij ketenhotel 8 8,42% 279 8,42%

Particulier hotel 75 78,95% 1.725 52,07%

Totaal 95 100,00% 3.313 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De particuliere hotels hadden het grootste marktaandeel in functie van het hotelaanbod in Brug-
ge. Meer dan drie vierde van de hotels werd uitgebaat door particulieren. Zij hadden iets meer 
dan de helft van het kamerbestand in handen. Opvallend is dat de geïntegreerde ketenhotels 
nog geen 13% van het hotelaanbod in handen hadden, maar wel 39,51% van het kameraanbod 
controleerden. 

Zoals voor de Antwerpse hotelsector, hebben we voor de Brugse hotelmarkt de concentratie-
graad berekend (tabel 1.11).

Ta
be

l

1.
11 Concentratiegraad van de Brugse hotels in functie van kameraantal, december 2017

Concentratiegraad in functie van kameromvang % van het officiële kameraanbod

% aandeel van de 4 grootste hotels C4 19,92%

% aandeel van de 10 grootste hotels C10 40,18%

% aandeel van de 25 grootste hotels C25 66,10%

% aandeel van de 50 grootste hotels C50 84,33%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Op basis van de Hirschmann-Herfindahl-index, heeft de Brugse hotelmarkt een zeer atomisti-
sche structuur (een index van 0,024).
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1.2.2 Geografische spreiding van het hotelaanbod in Brugge

Op het vlak van hotellocatie hebben we vier hotelpolen afgebakend:

1 Brugge-Centrum;
2 Brugge-Station;
3 Randgebied rond Brugge (Assebroek, Sint-Andries, Sint-Jozef, Sint-Kruis, Sint-Michiels en 

Sint-Pieters);
4 Regiogebied (Dudzele en Koolkerke).

fi
gu

ur 1.
2 Geografisch gebied van de brugse hotelsector

Het gehele grondgebied Brugge beschikte 
over 95 hotels. Drie vierde van het hotel-
bestand lag in Brugge-Centrum, 13,68% 
was gelokaliseerd in het gebied Brug-
ge-Station, ruim 9% situeerde zich in de 
rand rond Brugge en slechts één hotel be-
vond zich in het regiogebied. Opvallend is 
dat de hotels gelegen in de stationsbuurt 
over een ruim aantal kamers beschikten in 
vergelijking met het gemiddelde voor het 
grondgebied Brugge. Het gemiddelde aan-
tal kamers per hotel in de stationsbuurt lag 
bijna 43% hoger dan het algemene gemid-
delde kamerbestand van 35. 

Tabel 1.12 geeft een overzicht weer van het aantal hotels, het aantal kamers en het gemiddelde 
aantal kamers per hotel, opgedeeld in functie van de vier hotelpolen in Brugge.

Ta
be

l

1.
12 Aantal hotels, aantal kamers en het gemiddelde aantal kamers per hotel in functie van de Brugse 

hotellocatie, december 2017

Hotellocatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers
Gemiddeld  

aantal kamers 
per hotel

Centrum 72 75,79% 2.299 69,39% 32

Rand 9 9,47% 350 10,56% 39

Regio 1 1,05% 8 0,24% 8

Station 13 13,68% 656 19,80% 50

Totaal 95 100,00% 3.313 100,00% 35

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Bron: Toerisme Vlaanderen
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Hotelaanbod in Gent

Het gebied Gent omvat Gent-Centrum, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Muide-
Meulenstede, Nieuw Gent, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en 
Zwijnaarde.

In 2017 telde het gebied Gent 38 hotels. 35 hotels waren vergund volgens het oude logiesdecreet. 
Drie hotels waren in het bezit van een erkenning volgens het nieuwe logiesdecreet. 
 

Ta
be

l

1.
13 Hotel- en kamerbestand in Gent in functie van status, december 2017

Status Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Aangemeld 0 0,00% 0 0,00%

Erkend 3 7,89% 94 4,57%

Vergund 35 92,11% 1.961 95,43%

Totaal 38 100,00% 2.055 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Ruim 13% van de hotels had één ster en 21% van het hotelbestand in Gent beschikte over twee 
sterren. De driesterrenhotels vormden de belangrijkste sterrencategorie. 42,11% van het Gentse 
hotelbestand had drie sterren. 21% van de Gentse hotels had vier sterren. Eén Gents hotel be-
schikte niet over een comfortclassificatie.

Op het gebied van het kameraantal hadden de drie- en viersterrenhotels het grootste markt-
aandeel. Meer dan drie vierde van het Gentse kamerbestand was terug te vinden in de catego-
rieën van drie en vier sterren. 

Ta
be

l

1.
14 Hotel- en kamerbestand in Gent in functie van comfortclassificatie, december 2017

Comfortclassificatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

« 5 13,16% 186 9,05%

«« 8 21,05% 264 12,85%

««« 16 42,11% 704 34,26%

«««« 8 21,05% 863 42,00%

Geen sterren 1 2,63% 38 1,85%

Totaal 38 100,00% 2.055 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

1.3
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1.3.1  Kengetallen voor de Gentse hotelsector

Voor 2017 had men in Gent een HFI van 0,80. Met andere woorden, Gent beschikte over 
0,80 kamers per 100 inwoners. 

In 2017 kwam men op een gemiddeld aantal kamers van 54 per hotel in Gent. De mediaan 
bedroeg 39 kamers in 2017.

De 38 hotels zijn naar grootteklasse in functie van kameromvang als volgt ingedeeld (tabel 1.15).

Ta
be

l

1.
15 Grootteklasse van de Gentse hotelsector, december 2017

Grootteklasse 
in functie van 
kameromvang

Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

0-24 16 42,11% 251 12,21%

25-49 10 26,32% 413 20,10%

50-74 3 7,89% 172 8,37%

75-99 1 2,63% 77 3,75%

100-124 3 7,89% 357 17,37%

125-149 1 2,63% 134 6,52%

150-174 4 10,53% 651 31,68%

Totaal 38 100,00% 2.055 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De kleine hotels (tot 25 kamers), die ruim 42% van het hotelbestand uitmaakten, hadden samen 
12,21% van het aantal kamers in Gent. Anderzijds telden de grootste hotels (100 kamers en meer), 
die 21% van het aantal hotels uitmaakten, samen bijna 56% van het kamerbestand in Gent.

Wanneer we een opsplitsing maken naar hotelsoort is het opvallend dat er in 2017 slechts één 
vrije hotelketen werkzaam was in Gent, namelijk Best Western. Best Western had 74 kamers 
verspreid over Gent, dankzij Best Western Hotel Chamade en Best Western Residence Cour 
St.  Georges. In tabel 1.16 geven we een overzicht van het hotel- en kameraanbod in Gent in 
functie van hoteltype.
 

Ta
be

l

1.
16 Hotel- en kamerbestand in Gent in functie van hoteltype, december 2017

Hoteltype Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Geïntegreerd ketenhotel 18 47,37% 1.601 77,91%

Vrij ketenhotel 2 5,26% 74 3,60%

Particulier hotel 18 47,37% 380 18,49%

Totaal 38 100,00% 2.055 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)
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Er waren evenveel geïntegreerde ketenhotels als particuliere hotels in Gent. Het grootste deel 
van het kameraanbod (bijna 78%) was echter in handen van de geïntegreerde ketenhotels. 

We hebben voor de Gentse hotelmarkt de concentratiegraad berekend (tabel 1.17).

Ta
be

l

1.
17 Concentratiegraad van de Gentse hotels in functie van kameraantal, december 2017

Concentratiegraad in functie van kameromvang % van het officiële kameraanbod

% aandeel van de 4 grootste hotels C4 31,68%

% aandeel van de 10 grootste hotels C10 62,29%

% aandeel van de 25 grootste hotels C25 91,14%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Op basis van de Hirschmann-Herfindahl-index, heeft de Gentse hotelmarkt een atomistische 
structuur (een index van 0,048).

1.3.2 Geografische spreiding van het hotelaanbod in Gent

Op het vlak van hotellocatie hebben we vier hotelpolen afgebakend voor Gent:

1 Gent-Centrum;
2 Stationsbuurt (Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort);
3 Randgebied rond Gent;
4 Havengebied.

fi
gu

ur 1.
3 Geografisch gebied van de gentse hotelsector

Het gehele grondgebied Gent beschikte over 
38 hotels. Meer dan de helft van het hotel-
bestand lag in Gent-Centrum. De stations-
locatie was goed voor ruim 26% van het 
totale hotelbestand in Gent. 15,79% van het 
hotelbestand lag in de rand rond Gent en 
slechts één hotel lag in het havengebied. De 
centrumhotels hadden ruim 65% van het ka-
merbestand in handen, de randhotels namen 
de tweede plaats in met 18,93%. Opvallend is 
dat de hotels in de stationsbuurt beschikten 
over een laag aantal kamers per hotel, name-
lijk 51,85% onder het algemene gemiddelde 
kamerbestand van 54 voor Gent. 

Bron: Toerisme Vlaanderen
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Tabel 1.18 geeft een overzicht weer van het aantal hotels, het aantal kamers en het gemiddelde 
aantal kamers per hotel, opgedeeld in functie van de vier hotelpolen in Gent.

Ta
be

l

1.
18 Aantal hotels, aantal kamers en het gemiddelde aantal kamers per hotel in functie van de Gentse 

hotellocatie, december 2017

Hotellocatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers
Gemiddeld  

aantal kamers 
per hotel

Centrum 21 55,26% 1.343 65,35% 64

Haven 1 2,63% 61 2,97% 61

Rand 6 15,79% 389 18,93% 65

Station 10 26,32% 262 12,75% 26

Totaal 38 100,00% 2.055 100,00% 54

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)
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Hotelaanbod in Leuven

Het gebied Leuven bestaat uit volgende gebieden: Leuven-Centrum, Leuven (Korbeek-Lo), 
Kessel-Lo, Heverlee, Heverlee (Haasrode), Wijgmaal en Wilsele.

Leuven telde in 2017 24 hotels. Twee hotels waren aangemeld, twee hotels hadden een erken-
ning en de overige 20 hotels waren vergund volgens het oude decreet.

Ta
be

l

1.
19 Hotel- en kamerbestand in Leuven in functie van status, december 2017

Status Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Aangemeld 2 8,33% 47 4,19%

Erkend 2 8,33% 11 0,98%

Vergund 20 83,33% 1.063 94,83%

Totaal 24 100,00% 1.121 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

In vergelijking met de vier andere Vlaamse Kunststeden waren er procentueel meer hotels in 
Leuven met één ster, namelijk een vierde van het hotelbestand. Slechts één hotel behoorde tot de 
tweesterrencategorie. Bijna 42% van het hotelbestand was terug te vinden in de driesterrencate-
gorie. Slechts 16,67% van de hotels had vier sterren. Drie hotels hadden geen comfortclassificatie.

De drie- en viersterrenhotels controleerden bijna drie vierde van het kamerbestand en bijna 
21% van het kamerbestand was in handen van de budgethotels (hotels met één of twee sterren).

Ta
be

l

1.
20 Hotel- en kamerbestand in Leuven in functie van comfortclassificatie, december 2017

Comfortclassificatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

« 6 25,00% 220 19,63%

«« 1 4,17% 15 1,34%

««« 10 41,67% 422 37,64%

«««« 4 16,67% 414 36,93%

Geen sterren 3 12,50% 50 4,46%

Totaal 24 100,00% 1.121 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

1.4
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1.4.1 Kengetallen voor de Leuvense hotelsector

In 2017 bedroeg de HFI voor Leuven 1,12, wat wil zeggen dat er 1,12 kamers beschikbaar waren 
per 100 inwoners. Gemiddeld had een Leuvens hotel 47 kamers in 2017 en de mediaanwaarde 
bedroeg 30.

De 24 hotels zijn naar grootteklasse in functie van kameromvang als volgt ingedeeld (tabel 1.21).

Ta
be

l

1.
21 Grootteklasse van de Leuvense hotelsector, december 2017

Grootteklasse 
in functie van 
kameromvang

Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

0-24 11 45,83% 124 11,06%

25-49 5 20,83% 179 15,97%

50-74 2 8,33% 126 11,24%

75-99 1 4,17% 75 6,69%

100-124 2 8,33% 206 18,38%

125-149 3 12,50% 411 36,66%

Totaal 24 100,00% 1.121 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De kleine hotels (tot 25 kamers), die bijna 46% van het hotelbestand uitmaakten, hadden samen 
11% van het aantal kamers in Leuven. De grootste hotels van 100 kamers en meer hadden een 
marktaandeel van bijna 21% van het hotelbestand met 55% van het aantal kamers.

Opmerkelijk is dat er in Leuven geen enkele vrije hotelketen actief was en dat de meerderheid 
van de hotels (54,17%) in handen was van particulieren. Deze hotels vertegenwoordigden 23,46% 
van het kameraanbod. Bijna 46% van de hotels werd in 2017 gerund door een geïntegreerde 
hotelketen. De geïntegreerde ketenhotels hadden een marktaandeel van 76,54% van het kamer-
bestand. 

Tevens werd de concentratiegraad berekend voor Leuven (tabel 1.22).

Ta
be

l

1.
22 Concentratiegraad van de Leuvense hotels in functie van kameraantal, december 2017

Concentratiegraad in functie van kameromvang % van het officiële kameraanbod

% aandeel van de 4 grootste hotels C4 45,85%

% aandeel van de 10 grootste hotels C10 80,55%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Op basis van de Hirschmann-Herfindahl-index, heeft de Leuvense hotelmarkt geen atomisti-
sche structuur (een index van 0,079).
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1.4.2 Geografische spreiding van het hotelaanbod in Leuven

Voor Leuven zijn er drie hotellocaties:

1 Centrum;
2 Station;
3 Randgebied rond Leuven met volgende deelgemeenten: Leuven (Korbeek-Lo), Kessel-Lo, 

Heverlee, Heverlee (Haasrode), Wijgmaal en Wilsele.

fi
gu

ur 1.
4 Geografisch gebied van de leuvense hotelsector

Het gehele grondgebied Leuven beschikte 
over 24 hotels. Meer dan de helft van het 
hotelbestand lag in Leuven-Centrum. De 
stationslocatie was de tweede belangrijkste 
locatie met ruim 29% van het hotelbestand. 
De randhotels hadden een aandeel van 
16,67%. Wat het aantal kamers betreft had-
den de hotels in het centrum eveneens het 
grootste marktaandeel, namelijk 47,90%. 
De stationslocatie volgt met bijna 44%. Het 
gemiddelde aantal kamers per hotel voor de 
stationsbuurt lag wel bijna 71% hoger dan 
dat van de hotels in Leuven-Centrum. Een 
hotel in Leuven-Centrum had gemiddeld 
41 kamers, een hotel in de stationsbuurt tel-
de er gemiddeld 70. 

Tabel 1.23 geeft een overzicht van het aantal hotels, het aantal kamers en het gemiddelde aantal 
kamers per hotel, opgedeeld in functie van de drie hotelpolen in Leuven.

Ta
be

l

1.
23 Aantal hotels, aantal kamers en het gemiddelde aantal kamers per hotel in functie van de 

Leuvense hotellocatie, december 2017

Hotellocatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers
Gemiddeld  

aantal kamers 
per hotel

Centrum 13 54,17% 537 47,90% 41

Rand 4 16,67% 94 8,39% 24

Station 7 29,17% 490 43,71% 70

Totaal 24 100,00% 1.121 100,00% 47

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Bron: Toerisme Vlaanderen
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Hotelaanbod in Mechelen

Het grondgebied Mechelen omvat volgende gedeeltes: Mechelen-Stad, Heffen, Hombeek, Leest, 
Muizen en Walem. 

In 2017 waren er 15 hotels in Mechelen. Alle 15 hotels waren nog vergund volgens het vorige 
logiesdecreet. 

Geen enkel hotel behoorde tot de éénsterrencategorie. Er was welgeteld één tweesterrenhotel 
in Mechelen en ruim 93% van het hotelbestand kon drie of vier sterren voorleggen. Bijna het 
volledige Mechelse kamerbestand was in handen van de drie- en viersterrenhotels.

Ta
be

l

1.
24 Hotel- en kamerbestand in Mechelen in functie van comfortclassificatie, december 2017

Comfortclassificatie Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

« 0 0,00% 0 0,00%

«« 1 6,67% 5 0,82%

««« 10 66,67% 311 51,15%

«««« 4 26,67% 292 48,03%

Geen sterren 0 0,00% 0 0,00%

Totaal 15 100,00% 608 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

1.5.1 Kengetallen voor de Mechelse hotelsector

In 2017 kwam men op een HFI voor Mechelen van 0,71. Met andere woorden, Mechelen be-
schikte over 0,71 kamers per 100 inwoners. 

Een Mechels hotel telde gemiddeld 41 kamers en de mediaanwaarde bedroeg 33 kamers.

De 15 hotels zijn naar grootteklasse in functie van kameromvang als volgt ingedeeld (tabel 1.25).

1.5



32
Hotelrapport 2017

Ta
be

l

1.
25 Grootteklasse van de Mechelse hotelsector, december 2017

Grootteklasse 
in functie van 
kameromvang

Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

0-24 7 46,67% 110 18,09%

25-49 3 20,00% 110 18,09%

50-74 3 20,00% 187 30,76%

75-99 1 6,67% 79 12,99%

100-124 1 6,67% 122 20,07%

Totaal 15 100,00% 608 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

De kleine hotels (tot 25 kamers), die bijna 47% van het hotelbestand uitmaakten, hadden samen 
ruim 18% van het aantal kamers in Mechelen. Het enige hotel met meer dan 100 kamers had een 
marktaandeel van 6,67% van het hotelbestand met 20% van het aantal kamers.

Eén derde van de hotels in Mechelen werd geëxploiteerd door een geïntegreerde hotelketen. De 
geïntegreerde ketenhotels controleerden bijna 61% van het kameraanbod. Het volledige beeld 
naar exploitatie per hotelsoort is weergegeven in tabel 1.26.
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1.
26 Hotel- en kamerbestand in Mechelen in functie van hoteltype, december 2017

Hoteltype Aantal hotels % hotels Aantal kamers % kamers

Geïntegreerd ketenhotel 5 33,33% 370 60,86%

Vrij ketenhotel 1 6,67% 34 5,59%

Particulier hotel 9 60,00% 204 33,55%

Totaal 15 100,00% 608 100,00%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Naar analogie met de andere Vlaamse Kunststeden, werd de concentratiegraad berekend (tabel 
1.27).
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1.
27 Concentratiegraad van de Mechelse hotels in functie van kameraantal, december 2017

Concentratiegraad in functie van kameromvang % van het officiële kameraanbod

% aandeel van de 4 grootste hotels C4 54,44%

% aandeel van de 10 grootste hotels C10 89,31%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

Op basis van de Hirschmann-Herfindahl-index, heeft de Mechelse hotelmarkt de sterkste con-
centratiescore van de vijf Vlaamse Kunststeden (een index van 0,106). 
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1.5.2 Geografische spreiding van het hotelaanbod in Mechelen

Mechelen omvat twee hotellocaties:

1 Centrum (binnen de Mechelse ring);
2 Randgebied rond Mechelen (alle hotels buiten de Mechelse ring en in de Mechelse deel-

gemeenten Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem). 

fi
gu

ur 1.
5 Geografisch gebied van de mechelse hotelsector

Het gehele grondgebied Mechelen had 15 hotels 
in portefeuille, waarvan 11 hotels gelegen waren 
in het centrum (73,33% van het Mechelse hotel-
bestand). De centrumhotels hadden samen 521 ka-
mers (bijna 86% van het kamerbestand). Vier hotels 
lagen in de rand rond Mechelen en hadden maar 
een kamerbestand van 87 (14,31% van het Mechel-
se kamerbestand). Het gemiddelde aantal kamers 
per hotel in Mechelen-Centrum bedroeg in 2017 47 
kamers, in de rand was dit 22 kamers. 

Bron: Toerisme Vlaanderen
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Hotelaanbod 
in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen

De vijf Vlaamse Kunststeden telden samen 235 hotels met een totaal kamerbestand van 11.588. 
In Brugge waren de meeste hotels terug te vinden, namelijk 40,43% van de 235 hotels. Bijna 27% 
van de 235 hotels was in Antwerpen gelokaliseerd en ruim 16% in Gent. Leuven en Mechelen 
waren de kleinste hotelsteden met respectievelijk 10,21% en 6,38% van de hotels. Op het gebied 
van kameraanbod was Antwerpen de belangrijkste hotelmarkt. Op een totaal kamerbestand 
van 11.588 voor de vijf Vlaamse Kunststeden, controleerde Antwerpen 38,76% van het kamer-
bestand. Brugge kwam op de tweede plaats met een marktaandeel van bijna 29%, Gent nam de 
derde plaats in met 17,73%. Op vier stond Leuven met bijna 10% van het kamerbestand en Me-
chelen sloot de rij af met ruim 5%. 

Van de 235 hotels beschikte slechts 7,66% over een erkenning. 2,55% van alle hotels in de vijf 
Vlaamse Kunststeden was enkel aangemeld en had geen erkenning. De overige 90% van de 
hotels was nog vergund volgens het vorige logiesdecreet. In Antwerpen was bijna 13% van de 
hotels in het bezit van een erkenning volgens het nieuwe logiesdecreet. In Leuven was dit ruim 
8%, in Gent bijna 8% en in Brugge ruim 5%.

fig
uu

r 1.
6 Hotelbestand in de vijf Vlaamse Kunststeden in functie van status, december 2017

In tabel 1.28 worden de cijfers van het hotel- en kameraanbod weergegeven per comfortclassifi-
catie voor de vijf Vlaamse Kunststeden apart en samen.
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Wanneer we het gemiddelde aantal kamers per hotel voor de vijf Vlaamse Kunststeden uit-
rekenen, dan komen we op een resultaat van 49 kamers. In Brugge werd men geconfronteerd 
met kleinschalige hotels. Het gemiddelde kameraantal voor een hotel in Brugge bedroeg 35. 
Dit is 28,57% onder het algemene gemiddelde van 49 voor de vijf Vlaamse Kunststeden samen. 
Antwerpen daarentegen werd gekenmerkt door grootschalige hotels. Het gemiddelde aantal ka-
mers per hotel in Antwerpen bedroeg 71. Dit is bijna 45% hoger dan het algemene gemiddelde 
kamerbestand voor de vijf Vlaamse Kunststeden samen. In Gent hadden de hotels gemiddeld 
54 kamers, terwijl het gemiddelde aantal kamers in Leuven net iets onder het algemene gemid-
delde van 49 lag. In Mechelen ten slotte lag het gemiddelde aantal kamers 16,33% lager dan het 
algemene gemiddelde kamerbestand van de vijf Vlaamse Kunststeden samen. 

In 2017 was 65,53% van het volledige hotelbestand in de vijf Vlaamse Kunststeden in handen 
van particuliere hotelhouders, goed voor een kameraandeel van 33,54%. Het grootste aandeel 
van het kameraanbod was echter in handen van geïntegreerde ketenhotels (60,98%). Zij maak-
ten 28,51% uit van het hotelaanbod in de vijf Vlaamse Kunststeden. Slechts 6% van alle hotels 
behoorde tot een vrije hotelketen. Hun kameraandeel bedroeg 5,48% van het kameraanbod.

Ta
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1.
28 Hotel- en kameraanbod in functie van comfortclassificatie voor de vijf Vlaamse Kunststeden, december 2017

Comfortclassificatie Antwerpen Brugge Gent

Aantal 
hotels

Aantal 
kamers

Gemiddeld 

aantal 
kamers

Aantal 
hotels

Aantal 
kamers

Gemiddeld 

aantal 
kamers

Aantal 
hotels

Aantal 
kamers

Gemiddeld 

aantal 
kamers

« 9 346 38 6 223 37 5 186 37

«« 6 252 42 19 360 19 8 264 33

«««* 23 1.586 69 41 1.135 28 16 704 44

««««* 20 2.159 108 28 1.485 53 8 863 108

««««« 0 0 0 1 110 110 0 0 0

Geen sterren 5 148 30 0 0 0 1 38 38

Totaal 63 4.491 71 95 3.313 35 38 2.055 54

Comfortclassificatie Leuven Mechelen Antwerpen/Brugge/Gent/Leuven/Mechelen

Aantal 
hotels

Aantal 
kamers

Gemiddeld 

aantal 
kamers

Aantal 
hotels

Aantal 
kamers

Gemiddeld 

aantal 
kamers

Aantal 
hotels

Aantal 
kamers

Gemiddeld 

aantal 
kamers

« 6 220 37 0 0 0 26 975 38

«« 1 15 15 1 5 5 35 896 26

««« 10 422 42 10 311 31 100 4.158 42

«««« 4 414 104 4 292 73 64 5.213 81

««««« 0 0 0 0 0 0 1 110 110

Geen sterren 3 50 17 0 0 0 9 236 26

Totaal 24 1.121 47 15 608 41 235 11.588 49

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)

 

* In Antwerpen was er één erkend hotel in de categorie drie sterren superior en één in de categorie vier sterren superior.
 In Brugge was er één erkend hotel aanwezig in de categorie drie sterren superior.
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fig
uu

r 1.
7

Kameraandeel van de particuliere, vrije en geïntegreerde ketenhotels voor de vijf Vlaamse 
Kunststeden samen, december 2017

Geïntegreerde ketenhotels
particuliere hotels

vrije ketenhotels
60,98%

33,54%

5,48%

Bron: Eigen berekeningen op basis van het Basisregister Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen (december 2017)
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Vraaganalyse van de Antwerpse hotelsector

2.1.1 Kamerbezettingsgraad in de Antwerpse hotelsector

Voor 2017 hebben we op basis van onze hotelenquête de kamerbezettingsgraad uitgerekend 
voor 38 Antwerpse officiële hotels. Als we de gemiddelde kamerbezettingsgraad voor deze 
38 officiële hotels uitrekenen, komen we op een bruto kamerbezettingsgraad (aantal verhuurde 
kamers op jaarbasis)/(aantal beschikbare kamers x aantal dagen in een jaar) van 72,65% en een 
dubbele bruto kamerbezettingsgraad van 48,89% voor 2017. 

We hebben de bruto kamerbezettingsgraad voor 2017 vergeleken met het voorgaande jaar. Hier-
voor hebben we enkel rekening gehouden met de officiële hotels die zowel voor 2016 als 2017 
de enquête hebben ingevuld. Voor Antwerpen waren dit 34 officiële hotels, goed voor 74,24% 
van de beschikbare kamers in Antwerpen. Voor deze 34 hotels zien we een stijging in de bruto 
kamerbezettingsgraad tussen 2016 en 2017. 

fig
uu

r 2.
1 Evolutie van de bruto kamerbezettingsgraad in de Antwerpse hotelsector (n = 34) 

Het is interessant de jaarspreiding in functie van maanden te kennen voor de bruto kamerbezet-
tingsgraden in Antwerpen in 2017.
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fig
uu

r 2.
2 Jaarspreiding van de bruto kamerbezettingsgraden in de Antwerpse hotelsector in 2017 (n = 38)

Uit figuur 2.2 blijkt dat mei, september, oktober en november de maanden zijn met de hoogste 
bruto kamerbezettingsgraden. Dit is de piekperiode voor de Antwerpse hotels. In de maanden 
januari en augustus bedragen de bruto kamerbezettingsgraden nog geen 66%.

Naast de algemene kamerbezettingsgraad is het interessant om te kijken naar de verschillende 
overnachtingssegmenten. De Antwerpse hotelsector is grotendeels gericht op het zakentoeris-
me. Bijna 52% van de gerealiseerde kamerovernachtingen in Antwerpen situeert zich in het in-
dividuele zakentoerisme en MICE. 

Wat was het aandeel van de diverse overnachtingssegmenten t.o.v. het aantal Antwerpse ka-
merovernachtingen? Onze hotelenquêteberekeningen geven een exact inzicht (n = 35). Het indi-
viduele zakensegment was in 2017 goed voor 43,08% van het aantal gerealiseerde kamerover-
nachtingen in Antwerpen. Het MICE 2-segment had een aandeel van 8,66%, de markt van het 
individuele recreatieve toerisme nam 41,38% in en het recreatieve groepstoerisme (met o.a. het 
bustoerisme) vormde 6,88% van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen. 
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2 MICE staat voor meetings, incentives, conventions en exhibitions (events).
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2.1.2 Gemiddelde kamerprijs en REVPAR voor de Antwerpse hotelsector 

Het is nuttig om samen met de kamerbezettingsgraad een beeld te krijgen van de gemiddelde 
kamerprijs (exclusief ontbijt, BTW en eventuele overnachtingstaks). De gemiddelde kamerprijs 
voor de 38 referentiehotels in 2017 bedroeg € 87,74. 

De evolutie van de gemiddelde kamerprijs hebben we berekend voor 34 officiële hotels die de 
hotelenquête invulden voor 2016 en 2017. De gemiddelde kamerprijs van 2017 voor deze 34 offi-
ciële hotels wijkt iets af van de gemiddelde kamerprijs van alle deelnemers in 2017. De 34 hotels 
genereerden namelijk een gemiddelde kamerprijs van € 86,96 in 2017. Het jaar voordien was dit 
opmerkelijk lager, namelijk € 84,28.

fig
uu

r 2.
3 Figuur 2.3: Evolutie van de gemiddelde kamerprijs in de Antwerpse hotelsector (n = 34) 

We hebben op basis van onze hotelenquête voor 38 hotels een beeld kunnen krijgen van de 
gemiddelde kamerprijs op maandbasis in 2017. 
 
Figuur 2.4 schetst een beeld van de jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen in de Ant-
werpse hotelsector in 2017.
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fig
uu

r 2.
4 Jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen in de Antwerpse hotelsector in 2017 (n = 38)

Op basis van figuur 2.4 kunnen we concluderen dat er seizoenspatronen waar te nemen zijn bij 
de gemiddelde kamerprijzen. In de maanden januari, februari en augustus zijn de gemiddelde 
kamerprijzen het laagst, namelijk onder € 84. De maand april levert de hoogste gemiddelde ka-
merprijs op, namelijk € 97,35. Dit is 10,95% hoger dan de algemene jaarlijkse gemiddelde kamer-
prijs van € 87,74.

Vele managers laten zich vandaag leiden door het kengetal REVPAR. De REVPAR is een goede 
maatstaf om na te gaan hoe efficiënt de kamercapaciteit wordt benut. Het is niets anders dan een 
samentrekking van de gemiddelde kamerprijs met de gemiddelde kamerbezettingsgraad. Hoe 
hoger de REVPAR, hoe lucratiever het hotel zijn kamers heeft verhuurd. Voor de Antwerpse 
hotelsector hadden we voor 2017 een REVPAR van € 63,74.
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2.1.3 Belang van de hotelomzetcijfers in de Antwerpse hotelsector

We hebben eveneens in onze hotelenquête gepeild naar de omzetverhoudingen tussen de ver-
schillende profit centers voor de Antwerpse hotels.

Figuur 2.5 illustreert deze verhoudingen treffend.

fig
uu

r 2.
5 Omzetverdeling van de Antwerpse hotelsector in functie van de diverse profit centers in 2017 (n = 38)

Uit figuur 2.5 blijkt dat de kamerafdeling het belangrijkste profit center is in de Antwerpse hotel-
sector. Ruim 71% van de Antwerpse hotelomzet situeert zich in de kamerafdeling. De omzet-
cijfers uit F&B (ontbijten, middagmalen, avondmalen, bar, roomservice en banketmaaltijden) 
hebben een omzetaandeel van 24%. De parkingomzet en de omzet uit diversen hebben een klein 
aandeel in de totale hotelomzet in Antwerpen. 

Het letterwoord REVPOR staat voor “Revenue per occupied room” en is niets anders dan de ge-
realiseerde hotelomzet, dankzij de kamergasten, per verhuurde kamer. Concreet: een hotel heeft 
gedurende een bepaalde nacht een omzet gehaald van € 80.000 in de kamerafdeling, bijkomend 
werd een F&B-omzet gerealiseerd van € 50.000, een telefoonomzet van € 2.000 en een parking-
omzet van € 500 en dit bij 350 verhuurde kamers en 500 beschikbare kamers. Dit resulteert in 
een REVPOR van € 378,57.

Wij hebben de REVPOR in onze hotelenquête gedefinieerd als volgt: de gerealiseerde hotelomzet 
gedeeld door het aantal verhuurde kamers, met andere woorden de hotelomzet per verhuurde 
kamer. Op basis van de Antwerpse hotelenquête verkrijgen we een REVPOR (n = 38) van bijna 
€ 123 voor Antwerpen in 2017.

Vele hotels passen vandaag het concept toe van “total revenue management”. Total revenue ma-
nagement houdt in dat er aan globaal omzetbeheer wordt gedaan binnen een hotelvestiging. 
Concreet betekent dit dat er revenue management wordt toegepast zowel in het kamergebeu-
ren, als in F&B en in alle andere hoteldepartementen (parking, fitness, enz.). Een belangrijke indi-
cator om het succes te meten van een beleid inzake “total revenue management”, is TotalREVPAR 
of TREVPAR. De TREVPAR wordt verkregen door de totale hotelomzet (kameromzet vermeer-
derd met de niet-kameromzet) te delen door het aantal beschikbare kamers. Bijvoorbeeld: een 
hotel heeft gedurende een bepaalde nacht een omzet gehaald van € 80.000 in de kamerafdeling, 
bijkomend werd een F&B-omzet gerealiseerd van € 50.000, een telefoonomzet van € 2.000 en 
een parkingomzet van € 500 en dit bij 350 verhuurde kamers en 500 beschikbare kamers. Dit 
levert een TREVPAR van € 265.

Voor Antwerpen hebben wij op basis van de hotelenquête een TREVPAR (n = 38) verkregen van 
€ 89.

Omzet ontbijt
Omzet kamers

F&B-omzet

Diverse omzet
Parkingomzet

9,91%

71,42%

14,14%

1,26% 3,27%

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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2.1.4 Belang van de verschillende distributiekanalen in Antwerpen

Onze hotelenquête toont aan dat de directe reservaties zonder tussenschakels het belangrijkste 
distributiekanaal vormen in de Antwerpse hotelsector. Op de tweede plaats komen de OTA’s. In 
2017 was het marktaandeel van de OTA’s in Antwerpen 35%. De derde plaats wordt ingenomen 
door de hotelketens. Hun marktaandeel bedraagt ruim 11% van het aantal kamerovernachtin-
gen. Opvallend is het zwakke resultaat voor de kamerovernachtingen gerealiseerd dankzij de 
MICE-tussenschakels. De volledige distributieresultaten hebben we afgebeeld in figuur 2.6.
 

fig
uu

r 2.
6

Procentueel aandeel van de verschillende distributiekanalen in functie van het aantal 
kamerovernachtingen in Antwerpen in 2017 (n = 36)
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Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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Vraaganalyse van de Brugse hotelsector

2.2.1 Kamerbezettingsgraad in de Brugse hotelsector

Naar analogie met Antwerpen peilden we voor 2017 eveneens met een hotelenquête naar de 
kamerbezettingsgraad.

Voor 2017 hebben we op basis van onze hotelenquête de kamerbezettingsgraad uitgerekend 
voor 51 officiële Brugse hotels, die 77% van het officiële kameraanbod in Brugge (zonder het re-
giogebied) afdekken. Als we de gemiddelde kamerbezettingsgraad voor deze 51 officiële hotels 
uitrekenen, komen we op een bruto kamerbezettingsgraad (aantal verhuurde kamers op jaar-
basis)/(aantal beschikbare kamers x aantal dagen in een jaar) van 73,30% en een dubbele bruto 
kamerbezettingsgraad van 84,23% voor 2017. De netto kamerbezettingsgraad (aantal verhuurde 
kamers)/(aantal beschikbare kamers x openingsdagen) is 74,13%. 

Er zijn 43 officiële hotels die een hotelenquête invulden voor 2016 en 2017. Deze 43 officiële 
hotels vertegenwoordigen 70% van het kameraanbod in Brugge. De evolutie van de bruto ka-
merbezettingsgraad voor deze hotels is weergegeven in figuur 2.7. Tussen 2016 en 2017 steeg de 
bruto kamerbezettingsgraad gevoelig. 
 

 

fig
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r 2.
7 Evolutie van de bruto kamerbezettingsgraad in de Brugse hotelsector (n = 43)

Interessant is ook de jaarspreiding per maand te kennen voor de bruto kamerbezettingsgraden 
in Brugge in 2017.
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fig
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r 2.
8 Jaarspreiding van de bruto kamerbezettingsgraden in de Brugse hotelsector in 2017 (n = 51)

Uit figuur 2.8 blijkt dat de periode van januari tot en met maart en de maand november een 
dalperiode vormen met bruto kamerbezettingsgraden onder 70%. In januari werd nog geen 46% 
kamerbezettingsgraad gehaald. De maanden januari en februari scoren het laagst, voornamelijk 
doordat heel wat particuliere hotels in deze periode met jaarlijkse vakantie gaan. Vanaf juli tot 
en met oktober worden hoge bruto kamerbezettingsgraden gegenereerd. De beste bruto kamer-
bezettingsgraad werd in augustus geregistreerd, namelijk 85,85%. Opmerkelijk is april met de 
derde beste jaarscore, namelijk een bruto kamerbezettingsgraad van 82%.

Ook voor Brugge werd gekeken naar de verdeling van de verschillende overnachtingssegmenten 
in 2017. De Brugse hotelsector blijft gericht op het recreatieve toerisme. Bijna 88% van de 
gerealiseerde kamerovernachtingen (in Brugge zonder het regiogebied) in 2017 situeert zich in 
het individuele recreatieve toerisme en in het recreatieve groepstoerisme. Het MICE-segment 
neemt een zwakke positie in (n = 51).

Wat is het aandeel van de diverse overnachtingssegmenten tegenover het aantal Brugse kamer-
overnachtingen? Onze hotelenquêteberekeningen geven een goed inzicht. Het individuele zaken-
segment haalde in 2017 een score van 8,31% van het aantal gerealiseerde kamer overnachtingen 
in Brugge zonder het regiogebied. Het MICE-segment had een aandeel van 3,90%, de markt van 
het individuele recreatieve toerisme nam 74,57% in en het recreatieve groepstoerisme (met o.a. 
het bustoerisme) vormde 13,22% van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen (n = 51). 
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2.2.2 Gemiddelde kamerprijs en REVPAR voor de Brugse hotelsector 

Net zoals voor Antwerpen hebben we de gemiddelde kamerprijs (exclusief ontbijt, BTW en over-
nachtingstaks) berekend voor Brugge aan de hand van de hotelenquête. De gemiddelde kamer-
prijs voor de 51 referentiehotels (tussen één ster en vier sterren) bedroeg € 92,55 in 2017. De 
REVPAR voor deze Brugse hotelrespondenten bedroeg € 67,84.

De evolutie van de gemiddelde kamerprijs voor de 43 officiële hotels die gedurende de twee af-
gelopen jaren deelnamen aan de enquête, vertoont een gelijkaardig patroon als dat van de Ant-
werpse hotels. Tussen 2016 en 2017 stijgt de gemiddelde kamerprijs met iets meer dan één euro.
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fig
uu

r 2.
9 Evolutie van de gemiddelde kamerprijs in de Brugse hotelsector (n = 43)

We hebben aan de hand van onze hotelenquête voor 51 hotels, die bijna 80% van het officiële 
kamer bestand van de categorie éénsterrenhotels tot en met viersterrenhotels vertegenwoordig-
den in Brugge zonder het regiogebied, een beeld kunnen krijgen van de gemiddelde kamerprijs op 
maandbasis. Figuur 2.10 schetst een beeld van de jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen 
in de Brugse hotelsector.

fig
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r 2.
10 Jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen in de Brugse hotelsector in 2017 (n = 51)
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Op basis van figuur 2.10 kunnen we dezelfde seizoenspatronen vaststellen voor de gemiddelde 
kamerprijzen en de bruto kamerbezettingsgraden. De periodes januari-februari-maart en no-
vember worden gekenmerkt door lage bruto kamerbezettingsgraden en de gemiddelde kamer-
prijzen liggen onder het jaarlijkse gemiddelde van € 92,55. In de maanden april, mei en december 
worden de hoogste kamerprijzen genoteerd. 

2.2.3 Belang van de hotelomzetcijfers in de Brugse hotelsector

We hebben in onze Brugse hotelenquête gepolst naar de omzetverhoudingen tussen de verschil-
lende profit centers voor de Brugse hotels. Figuur 2.11 illustreert deze verhoudingen.

 

fig
uu

r 2.
11 Omzetverdeling van de Brugse hotelsector in functie van de diverse profit centers in 2017 (n = 51)

Figuur 2.11 illustreert dat de kamerafdeling het belangrijkste profit center is in de Brugse hotel-
sector. Bijna 72% van de Brugse hotelomzet situeert zich in de kamerafdeling. De omzetcijfers uit 
F&B (ontbijten, middagmalen, avondmalen, bar, roomservice en banketmaaltijden) hebben een 
omzetaandeel van 24,08%. De parkingomzet en de omzet uit diversen hebben een klein aandeel 
in de totale hotelomzet in Brugge. De REVPOR voor 2017 in de Brugse hotelsector bedroeg bijna 
€ 129 en de TREVPAR was ruim € 94 (n = 51).
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2.2.4 Belang van de verschillende distributiekanalen in Brugge

Voor Brugge zijn de directe reservaties zonder tussenschakels al lang niet meer het belangrijkste 
distributiekanaal. OTA’s nemen sinds verschillende jaren de eerste plaats in. In 2017 vertegen-
woordigden de OTA’s bijna 48% van de kamerovernachtingen voor de Brugse hotelsector. De 
tweede plaats wordt ingenomen door directe reservaties. Hun marktaandeel bedraagt ruim 23% 
van het aantal kamerovernachtingen. De volledige distributieresultaten hebben we afgebeeld 
in figuur 2.12.
 

fig
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r 2.
12 Procentueel aandeel van de verschillende distributiekanalen in functie van het aantal 

kamerovernachtingen in Brugge in 2017 (n = 49)
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Vraaganalyse van de Gentse hotelsector 

2.3.1 Kamerbezettingsgraad in de Gentse hotelsector

In Gent werd er eveneens gewerkt met een hotelenquête. 

Voor 2017 hebben we op basis van de Gentse hotelenquête de kamerbezettingsgraad uitgere-
kend voor 19 officiële Gentse hotels, die 79,12% van het officiële kameraanbod in Gent afdekken. 
Als we de gemiddelde kamerbezettingsgraad voor deze 19 officiële hotels uitrekenen, komen we 
op een bruto kamerbezettingsgraad (aantal verhuurde kamers op jaarbasis)/(aantal beschikbare 
kamers x aantal dagen in een jaar) van 80,67% en een dubbele bruto kamerbezettingsgraad van 
50,40% voor 2017. 

Er waren 17 officiële hotels die zowel voor 2016 als 2017 een enquête invulden. Deze officiële 
hotels vertegenwoordigen 75% van alle kamers in Gent. In de Gentse hotelsector is hetzelfde 
patroon in de evolutie van de kamerbezettingsgraad waar te nemen als in Antwerpen en Brugge. 
Tussen 2016 en 2017 stijgt de bruto kamerbezettingsgraad fors. 
 

fig
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r 2.
13 Evolutie van de bruto kamerbezettingsgraad in de Gentse hotelsector (n = 17)

Het is ook nuttig de jaarspreiding per maand te kennen voor de bruto kamerbezettingsgraden in 
Gent in 2017. 
 

76,48

80,48

75,0
75,5
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,5
79,0
79,5

201620152014

74

75

76

77

78

79

80

81

20172016

%
 B

RU
TO

 K
AM

ER
BE

Ze
TT

IN
GS

GR
AA

D

Bron: Hotelenquête 2017 en 2018 – Eigen berekeningen

2.3



53
Hotelrapport 2017

fig
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r 2.
14 Jaarspreiding van bruto kamerbezettingsgraden in de Gentse hotelsector in 2017 (n = 19)

Figuur 2.14 geeft aan dat september en oktober de topmaanden zijn in Gent. De kalmere maan-
den zijn januari, februari, maart en december met bruto kamerbezettingsgraden onder 77%. 

Welke doelsegmenten worden in Gent bereikt?

Het individuele zakentoerisme nam in 2017 42,62% van de gerealiseerde kamerovernachtingen 
in Gent in. Het MICE-segment had een aandeel van 11,53%, de markt van het individuele re-
creatieve toerisme nam 41,37% in en het recreatieve groepstoerisme (met o.a. het bustoerisme) 
vormde 4,47% van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen (n = 18).
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2.3.2 Gemiddelde kamerprijs en REVPAR voor de Gentse hotelsector 

Zoals voor Antwerpen en Brugge hebben we voor Gent de gemiddelde kamerprijs (exclusief 
ontbijt, BTW en overnachtingstaks) berekend aan de hand van de hotelenquête. De gemiddelde 
kamerprijs voor de 19 referentiehotels bedroeg € 101,36 in 2017. De REVPAR voor Gent bedroeg 
in 2017 € 81,77. 

De 17 vergunde hotels die gedurende twee jaar cijfers doorgaven, worden gekenmerkt door een 
stijging in de kamerprijs. Deze steeg van € 97 in 2016 naar € 102 in 2017. 
 

fig
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r 2.
15 Evolutie van de gemiddelde kamerprijs in de Gentse hotelsector (n = 17) 

Voor 2017 hebben we op basis van onze hotelenquête voor de 19 referentiehotels, die 79% van 
het vergunde kamerbestand omvatten in Gent, een beeld kunnen krijgen van de gemiddelde 
kamerprijs op maandbasis. 
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Figuur 2.16 geeft de jaarspreiding weer van de gemiddelde kamerprijzen in de Gentse hotelsector.

fig
uu

r 2.
16 Jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen in de Gentse hotelsector in 2017 (n = 19)

Op basis van figuur 2.16 zien we dat de maand januari de laagste gemiddelde kamerprijs ver-
toont. De maanden juni, september en oktober waren de topmaanden voor Gent op het vlak 
gemiddelde kamerprijzen met bedragen boven € 109. 

2.3.3 Belang van de hotelomzetcijfers in de Gentse hotelsector 

We hebben in onze hotelenquête gepeild naar de omzetverhoudingen tussen de verschillende 
profit centers voor de Gentse hotels. Figuur 2.17 geeft een exact beeld van de verhoudingen.

fig
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17 Omzetverdeling van de Gentse hotelsector in functie van de diverse profit centers in 2017 (n = 19)
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Net zoals voor Antwerpen en Brugge is de kamerafdeling het belangrijkste profit center in de 
Gentse hotelsector. 70,50% van de Gentse hotelomzet situeert zich in de kamerafdeling. De om-
zetcijfers uit F&B (ontbijten, middagmalen, avondmalen, bar, roomservice en banketmaaltijden) 
hebben een omzetaandeel van bijna 24%. De parkingomzet en de omzet uit diversen hebben een 
klein aandeel in de totale hotelomzet in Gent. 

Op basis van de Gentse hotelenquête hebben we een REVPOR verkregen van bijna € 144 en een 
TREVPAR van € 116 in 2017 (n = 19).

2.3.4 Belang van de verschillende distributiekanalen in Gent

In tegenstelling tot het voorgaande jaar staat het aandeel van de directe reservaties in 
Gent terug op de eerste plaats. De OTA’s nemen de tweede positie in met bijna 35% van de 
kamerovernachtingen. Figuur 2.18 schetst een exact beeld van het belang van de verschillende 
distributiekanalen.

fig
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18 Procentueel aandeel van de verschillende distributiekanalen in functie van het aantal 

kamerovernachtingen in Gent in 2017 (n = 16)
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Vraaganalyse van de Leuvense hotelsector

2.4.1 Kamerbezettingsgraad in de Leuvense hotelsector

In Leuven werd er eveneens gewerkt met een hotelenquête. We onderzochten een aantal indi-
catoren voor 2017 aan de hand van de hotelenquête.

Voor 2017 hebben we op basis van de Leuvense hotelenquête de kamerbezettingsgraad uitge-
rekend voor 12 Leuvense officiële hotels, die bijna 78% van het officiële kameraanbod in Leuven 
afdekken. Als we de gemiddelde kamerbezettingsgraad voor deze 12 officiële hotels uitrekenen, 
komen we op een bruto kamerbezettingsgraad (aantal verhuurde kamers op jaarbasis)/(aantal 
beschikbare kamers x aantal dagen in een jaar) van 74,55% en een dubbele bruto kamerbezet-
tingsgraad van 40,15% voor 2017.

Alle 12 officiële Leuvense respondenten (bijna 78% van het officiële kameraanbod) van 2017 na-
men ook deel aan de hotelenquête van 2016. Voor deze 12 vergunde hotels kunnen we dus de 
evolutie in de bruto kamerbezettingsgraad weergeven. De bruto kamerbezettingsgraad steeg 
tussen 2016 en 2017 met bijna twee procentpunt. 
 

fig
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r 2.
19 Evolutie van de bruto kamerbezettingsgraad in de Leuvense hotelsector (n = 12) 
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De jaarspreiding per maand van de bruto kamerbezettingsgraden in 2017 in Leuven is weerge-
geven in figuur 2.20.

fig
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r 2.
20 Jaarspreiding van de bruto kamerbezettingsgraden in de Leuvense hotelsector in 2017 (n = 12)

Op basis van figuur 2.20 kunnen we vaststellen dat de maanden januari, februari en december 
de laagste bruto kamerbezettingsgraden optekenden. De topmaand voor de Leuvense hotels in 
2017 was september met een bruto kamerbezettingsgraad van bijna 87%.

Tot slot werden de diverse overnachtingssegmenten in 2017 in kaart gebracht. De Leuvense ho-
telsector leeft hoofdzakelijk van het individuele zakentoerisme, goed voor 53,08% van de gerea-
liseerde kamerovernachtingen. Het MICE-segment heeft een aandeel van 10,02%, de markt van 
het individuele recreatieve toerisme neemt 31,83% in en het recreatieve groepstoerisme (met o.a. 
het bustoerisme) vormt 5,07% van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen (n = 11).
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2.4.2 Gemiddelde kamerprijs en REVPAR voor de Leuvense hotelsector 

De 12 hotelrespondenten gaven hun kameromzetcijfers door. De gemiddelde kamerprijs voor de 
12 Leuvense hotels (exclusief ontbijt, BTW en eventuele overnachtingstaks) bedroeg € 89,07 in 
2017 en de REVPAR op jaarbasis kwam op € 66,40. 

Voor de twaalf Leuvense hotels die in de afgelopen twee jaren deelnamen aan de hotelenquête, 
hebben we de evolutie in de gemiddelde kamerprijs kunnen weergeven. In figuur 2.21 is duide-
lijk te zien dat de gemiddelde kamerprijs een stijgende lijn kende. Deze steeg van € 87,21 in 2016 
tot € 89,07 in 2017 voor de twaalf gezamenlijke hotels. 

fig
uu

r 2.
21 Evolutie van de gemiddelde kamerprijs in de Leuvense hotelsector (n = 12) 

De jaarspreiding per maand van de gemiddelde kamerprijs voor de 12 referentiehotels in 2017 is 
afgebeeld in figuur 2.22.
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fig
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r 2.
22 Jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen in de Leuvense hotelsector in 2017 (n = 12)

Opvallend is dat er in augustus een zwakke gemiddelde kamerprijs wordt genoteerd, bijna 22% 
onder het jaarlijkse gemiddelde van € 89,07. Juni is de sterkste maand met een gemiddelde ka-
merprijs van € 102,07, dit is 15% boven het jaarlijkse gemiddelde.
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2.4.3 Belang van de hotelomzetcijfers in de Leuvense hotelsector

We hebben in onze hotelenquête gepeild naar de omzetverhoudingen tussen de verschillende 
profit centers voor de Leuvense hotels. Figuur 2.23 geeft een exact beeld van de verhoudingen.

fig
uu

r 2.
23 Omzetverdeling van de Leuvense hotelsector in functie van de diverse profit centers in 2017 (n = 12)

Figuur 2.23 illustreert dat de kamerafdeling het belangrijkste profit center is in de Leuvense 
hotel sector. Bijna 74% van de Leuvense hotelomzet situeert zich in de kamerafdeling. De om-
zetcijfers uit F&B (ontbijten, middagmalen, avondmalen, bar, roomservice en banketmaaltijden) 
hebben een omzetaandeel van 22,01%. De parkingomzet en de omzet uit diversen hebben een 
klein aandeel in de totale hotelomzet in Leuven. De REVPOR voor 2017 in de Leuvense hotelsec-
tor bedroeg bijna € 121 en de TREVPAR was € 90 (n = 12).
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2.4.4 Belang van de verschillende distributiekanalen in Leuven

Voor de Leuvense hotelsector zijn de directe reservaties zonder tussenschakels het belangrijk-
ste distributiekanaal met een aandeel van ruim 46%. De OTA’s komen op de tweede plaats met 
31,29%. De derde plaats wordt ingenomen door de hotelketens. Hun marktaandeel bedraagt ruim 
17% van het aantal kamerovernachtingen. Opvallend is het zwakke resultaat voor de kamer-
overnachtingen gerealiseerd dankzij de MICE-tussenschakels. De volledige distributie resultaten 
hebben we afgebeeld in figuur 2.24.

fig
uu

r 2.
24 Procentueel aandeel van de verschillende distributiekanalen in functie van het aantal 

kamerovernachtingen in Leuven in 2017 (n = 12)
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Vraaganalyse van de Mechelse hotelsector

2.5.1 Kamerbezettingsgraad in de Mechelse hotelsector

Tot slot werd er ook in Mechelen gewerkt met een hotelenquête.

Voor 2017 hebben we op basis van de Mechelse hotelenquête de kamerbezettingsgraad uitgere-
kend voor 9 officiële Mechelse hotels, die bijna 85% van het officiële kameraanbod in Mechelen 
afdekken. Als we de gemiddelde kamerbezettingsgraad voor deze officiële 9 hotels uitrekenen, 
komen we op een bruto kamerbezettingsgraad (aantal verhuurde kamers op jaarbasis)/(aantal 
beschikbare kamers x aantal dagen in een jaar) van 69,91% en een dubbele bruto kamerbezet-
tingsgraad van 39,62% voor 2017. 

In Mechelen waren er acht officiële hotels die de hotelenquête invulden voor 2016 en 2017. Deze 
hotels representeren 77,80% van het totale officiële kamerbestand in Mechelen. Net zoals voor 
de andere Vlaamse Kunststeden steeg de kamerbezettingsgraad tussen 2016 en 2017. Voor Me-
chelen was dit een sterke stijging, namelijk bijna zes procentpunt.

fig
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r 2.
25 Evolutie van de bruto kamerbezettingsgraad in de Mechelse hotelsector (n = 8)
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Net zoals voor de overige vier Vlaamse Kunststeden, wordt de jaarspreiding per maand van de 
bruto kamerbezettingsgraden in 2017 afgebeeld in een aparte figuur.

fig
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r 2.
26 Jaarspreiding van de bruto kamerbezettingsgraden in de Mechelse hotelsector in 2017 (n = 9)

Figuur 2.26 leert ons dat april, mei, juni en september de beste maanden zijn in Mechelen. De 
meest rustige maanden zijn januari, augustus en december met telkens bruto kamerbezettings-
graden onder 65%.

Welke doelsegmenten worden in Mechelen bereikt?

Zoals de Kunststeden Antwerpen, Gent en Leuven is de Mechelse hotelsector gefocust op het 
individuele zakentoerisme. Dit segment had in 2017 een marktaandeel van 46,30% van de gere-
aliseerde kamerovernachtingen. Het MICE-segment had een aandeel van 19,11%, de markt van 
het individuele recreatieve toerisme nam 28,51% in en het recreatieve groepstoerisme (met o.a. 
het bustoerisme) vormde 6,08% van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen (n = 8).
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2.5.2 Gemiddelde kamerprijs en REVPAR voor de Mechelse hotelsector 

We hebben voor Mechelen de gemiddelde kamerprijs (exclusief ontbijt, BTW en eventuele over-
nachtingstaks) berekend aan de hand van de hotelenquête. De gemiddelde kamerprijs voor de 
9 referentiehotels bedroeg € 92,93 in 2017. De REVPAR voor 2017 bedroeg € 64,97.

De acht officiële hotels die twee jaren op rij deelnamen aan de enquête, haalden in 2017 een ge-
middelde kamerprijs van € 94. Deze kamerprijs bleef constant in 2017.

fig
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r 2.
27 Evolutie van de gemiddelde kamerprijs in de Mechelse hotelsector (n = 8) 

We hebben op basis van onze hotelenquête voor de 9 referentiehotels, die bijna 85% van het 
officiële kamerbestand omvatten in Mechelen, een beeld kunnen krijgen van de gemiddelde ka-
merprijs op maandbasis. 
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fig
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r 2.
28 Jaarspreiding van de gemiddelde kamerprijzen in de Mechelse hotelsector in 2017 (n = 9)

Op basis van figuur 2.28 leren we dat de maand augustus de laagste gemiddelde kamerprijs ople-
vert. De maanden september en november zijn de maanden met de hoogste gemiddelde kamer-
prijs, telkens rond € 99.
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2.5.3 Belang van de hotelomzetcijfers in de Mechelse hotelsector

We hebben in onze hotelenquête gepeild naar de omzetverhoudingen tussen de verschillende 
profit centers voor de Mechelse hotels. Figuur 2.29 geeft een exact beeld van de verhoudingen.

fig
uu

r 2.
29 Omzetverdeling van de Mechelse hotelsector in functie van de diverse profit centers in 2017 (n = 9)

Net zoals voor de overige Vlaamse Kunststeden is de kamerafdeling het belangrijkste profit cen-
ter in de Mechelse hotelsector, bijna 70% van de Mechelse hotelomzet situeert zich in de ka-
merafdeling. De omzetcijfers uit F&B (ontbijten, middagmalen, avondmalen, bar, roomservice en 
banketmaaltijden) hebben een omzetaandeel van ruim 22%. De parkingomzet en de omzet uit 
diversen hebben een klein aandeel in de totale hotelomzet in Mechelen. 

Op basis van de Mechelse hotelenquête hebben we een REVPOR verkregen van € 133 en een 
TREVPAR van € 93 in 2017 (n = 9).
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Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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2.5.4 Belang van de verschillende distributiekanalen in Mechelen

Net zoals in Antwerpen en Leuven, blijven in Mechelen de directe reservaties het belangrijkste 
distributiekanaal met een aandeel van 31,25% van de gerealiseerde kamerovernachtingen. Het 
aandeel van de OTA’s en de hotelketens is ongeveer gelijk. Figuur 2.30 verduidelijkt de vertegen-
woordiging van de verschillende distributiekanalen.
 

fig
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r 2.
30 Procentueel aandeel van de verschillende distributiekanalen in functie van het aantal 

kamerovernachtingen in Mechelen in 2017 (n = 8)
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Overnachtingstaks  
voor de vijf Vlaamse Kunststeden 

Iedere Vlaamse Kunststad heeft een eigen systeem van verrekening en inning van overnach-
tingstaksen.

In 2014 werd in Antwerpen de overnachtingstaks berekend volgens een nieuw belastingsys-
teem. De belasting bedraagt € 2,25 per toerist per overnachting (Stad Antwerpen, 2014). In 2017 
gold nog altijd hetzelfde tarief.

In Brugge bedroeg de overnachtingstaks in 2017 € 2 per persoon vanaf 18 jaar en per overnach-
ting (Stad Brugge, 2014). 

Voor Gent wordt de overnachtingstaks berekend per overnachting en per persoon. De over-
nachtingstaks bedroeg in 2017 € 2,83 per overnachting en per persoon ouder dan 12 jaar (Stad 
Gent, 2014). 

Leuven rekende een bedrag van € 250 per kamer per jaar aan. Concreet: een hotel met 10 kamers 
betaalt een jaarlijkse overnachtingstaks van € 2.500 (Stad Leuven, 2013).

Pas in 2013 werd er een overnachtingstaks geïntroduceerd in Mechelen met een verrekening 
van € 3,2 per nacht per betaalde kamer. De taks ging in vanaf mei 2013 (Stad Mechelen, 2013).

Wij hebben voor de vijf Vlaamse Kunststeden de overnachtingstaks per beschikbare kamer uit-
gerekend (totale overnachtingstaks op jaarbasis gedeeld door de beschikbare kamers per dag). 

Ta
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2.
1 Overnachtingstaksen in 2017 voor de vijf Vlaamse Kunststeden

Stad Overnachtingstaks per beschikbare kamer

Antwerpen (n = 38) € 879

Brugge (n = 51) € 981

Gent (n = 19) € 1.253

Leuven (n = 12) € 250

Mechelen (n = 9) € 817

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen

Uit tabel 2.1 kunnen we afleiden dat Leuven het meest gunstige regime had op het vlak van over-
nachtingstaks en dat Gent het minst gunstig scoort. Dit was ook zo in 2013, 2014, 2015 en 2016. 
 

2.6
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Besluit

Om de bruto kamerbezettingsgraad en de gemiddelde kamerprijs op jaarbasis in de Vlaamse 
Kunststeden objectief te kunnen vergelijken, hebben we de berekeningen teruggebracht tot de 
hotelcategorieën van één tot vier sterren. In 2017 bedroeg de totale bruto kamerbezettingsgraad 
in de categorie van één tot vier sterren voor de vijf Vlaamse Kunststeden samen 74,27%. De 
gemiddelde kamerprijs kwam op € 92,08 en de REVPAR bedroeg € 68,39. Ter verduidelijking 
hebben we in tabel 2.2 de bruto kamerbezettingsgraad, de gemiddelde kamerprijs en de REVPAR 
voor de vijf Vlaamse Kunststeden op een rijtje gezet voor de één- tot viersterrenhotels. 

Ta
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2

De bruto kamerbezettingsgraad, de gemiddelde kamerprijs en de REVPAR voor de  
vijf Vlaamse Kunststeden in de categorie van de één- tot viersterrenhotels in 2017 

Stad
 Bruto 

kamerbezettingsgraad
Gemiddelde kamerprijs 

in €
REVPAR in €

Antwerpen (n = 38) 72,65% € 87,74 € 63,74

Brugge (n = 51) 73,30% € 92,55 € 67,84

Gent (n = 19) 80,67% € 101,36 € 81,77

Leuven (n = 12) 74,55% € 89,07 € 66,40

Mechelen (n = 9) 69,91% € 92,93 € 64,97

Totaal (n = 129) 74,27% € 92,08 € 68,39

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen

Om de concurrentiepositie van de verschillende steden beter te begrijpen, hebben we gebruik-
gemaakt van de occupancy-index, de average room rate-index en de REVPAR-index. De 
occupancy-index (penetratie-index) wordt berekend door het actual market share te delen door 
het fair market share en vervolgens te vermenigvuldigen met 100. 

Bijvoorbeeld de average room rate-index voor Brugge verkrijgt men door de gemiddelde kamer-
prijs van Brugge te delen door de gemiddelde kamerprijs van de vijf Vlaamse Kunststeden (Ant-
werpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) en het resultaat te vermenigvuldigen met 100. 

De REVPAR-index, bijvoorbeeld voor Brugge, wordt op de volgende manier berekend: 

REVPAR Brugge

REVPAR van de vijf Vlaamse Kunststeden
x 100

2.7
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Tabel 2.3 levert een inzicht in de verschillende indexen voor de vijf Vlaamse Kunststeden.
Ta
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Occupancy-index, average room rate-index en REVPAR-index voor de vijf Vlaamse Kunststeden in de 
categorie van de één- tot viersterrenhotels in 2017

Stad Occupancy-index
Average room rate- 

index
REVPAR-index

Antwerpen (n = 38) 97,82 95,29 93,20

Brugge (n = 51) 98,69 100,51 99,20

Gent (n = 19) 108,62 110,08 119,56

Leuven (n = 12) 100,38 96,73 97,09

Mechelen (n = 9) 94,13 100,92 95,00

Totaal (n = 129) 100,00 100,00 100,00

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen

Tabel 2.3 leert ons dat de Gentse hotelmarkt een sterke marktpositie inneemt onder de vijf 
Vlaamse Kunststeden. De Gentse hotels scoren goed in zowel kamerbezettingsgraad als gemid-
delde kamerprijs. De Antwerpse, Brugse en Mechelse hotels hebben de moeilijkste marktpositie 
wat bruto kamerbezettingsgraad betreft. Deze ligt onder het gemiddelde van de vijf Vlaamse 
Kunststeden samen. Wanneer het gaat over de gemiddelde kamerprijs scoren Brugge en Meche-
len wel boven het gemiddelde van de vijf Vlaamse Kunststeden samen. Hier zijn het echter de 
Antwerpse en Leuvense hotels die het laagst scoren.

Tot slot hebben we de voorspellingen voor 2018 berekend op het vlak van kamerbezettings-
graad, gemiddelde kamerprijs en REVPAR (tabel 2.4).
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Voorspelde bruto kamerbezettingsgraad, gemiddelde kamerprijs en REVPAR voor 2018 in de 
vijf Vlaamse Kunststeden

Stad
Bruto 

kamerbezettingsgraad

Gemiddelde kamerprijs 

in €
REVPAR in €

Antwerpen (n = 38) 75,13% € 91,74 € 68,92

Brugge (n = 51) 72,87% € 95,70 € 69,74

Gent (n = 19) 82,11% € 105,58 € 86,69

Leuven (n = 12) 74,61% € 90,54 € 67,55

Mechelen (n = 9) 72,69% € 94,64 € 68,79

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen

Onze enquêteresultaten geven aan dat de hoteliers in vier van de vijf Vlaamse Kunststeden 
(Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen) een groei voorzien in hun bruto kamerbezettingsgraad 
in vergelijking met 2017. In al de vijf Vlaamse Kunststeden voorspellen de hoteliers een stijging 
in de gemiddelde kamerprijs voor 2018 in vergelijking met 2017.
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Onze Antwerpse hotelenquête heeft uitgewezen dat 37 hotelrespondenten in totaal 0,27 VTE 
per beschikbare kamer noteren. Het hotelpersoneel dat als zelfstandige/familielid fungeert, is 
verwaarloosbaar: slechts 1,75% van het hotelpersoneel functioneert als zelfstandige/familielid 
en 98,25% is werknemer (inclusief jobstudenten, schoolstagiairs, interim- en oproepkrachten).

We kregen voor 51 Brugse hotelrespondenten exacte personeelsgegevens. Deze 51 hotelrespon-
denten beschikten over 0,29 VTE per beschikbare kamer. Het hotelpersoneel dat als zelfstan-
dige/familielid fungeert, is hoger in vergelijking met Antwerpen. 7,13% van het aantal VTE is 
zelfstandige/familielid en 92,87% werkt in dienstverband. 

We beschikten over de personeelscijfers van 19 Gentse hotels. Deze 19 hotels hadden 0,33 perso-
neelsleden (VTE) per beschikbare kamer. Het hotelpersoneel dat als zelfstandige/familielid fun-
geert, is verwaarloosbaar: slechts 0,93% van het hotelpersoneel functioneert als zelfstandige of 
familielid en 99,07% is werknemer in dienstverband. 

11 hotelrespondenten in Leuven beschikten over 0,22 VTE per beschikbare kamer. Slechts 0,59% 
van het hotelpersoneel fungeert als zelfstandige/familielid. 99,41% van het hotelpersoneel fun-
geert als werknemer in dienstverband. 

Slechts 8 Mechelse hotelrespondenten beschikten over werkgelegenheidscijfers, deze 8 hotel-
respondenten konden terugvallen op 0,29 personeelsleden (VTE) per beschikbare kamer. Het 
hotelpersoneel dat als zelfstandige/familielid fungeert, bedraagt 4,74%. De overige 95,26% is 
werknemer in dienstverband. 
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In de hotelenquête hebben wij vragen gesteld rond het nieuwe logiesdecreet en de invloed van 
Airbnb op de hotelsector in de vijf Vlaamse Kunststeden. 

Het nieuwe logiesdecreet

Eerst en vooral zullen we beknopt het nieuwe logiesdecreet, dat van kracht werd op 1 april 2017, 
omschrijven. 

Het nieuwe logiesdecreet voorziet dat elk toeristisch logies waar gasten overnachten tegen be-
taling, moet aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen en moet voldoen aan zeven basisnor-
men op het vlak van (brand)veiligheid en kwaliteit. Het logiesdecreet is van toepassing op zowel 
professionele uitbatingen (zoals bijvoorbeeld een hotel) als particuliere logies of logiesvormen die 
aangeboden worden via tussenpersonen of een internetplatform. Ook logies die via de website 
Airbnb worden aangeboden of gepromoot, vallen dus onder deze regels (Toerisme Vlaanderen, 
2017a; G. Martin, persoonlijke communicatie, 30 april 2018).
Erkende jeugdverblijven type A, B en C zijn vrijgesteld van de verplichtingen van het logies-
decreet. Bestaande hostels en vakantiecentra moeten vanaf 1 april 2020 aan deze voorwaarden 
voldoen (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, persoonlijke communicatie, 30 april 2018).

Alle aangemelde logies worden opgenomen in een publiek basisregister:  
https://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister.

Het nieuwe logiesdecreet maakt een onderscheid in twee categorieën logies: kamergebonden 
logies (zoals een hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, enz.) en terreingebonden logies (zoals een 
camping, vakantiepark of camperterrein). Elk van deze categorieën heeft een beperkt aantal (al-
gemene) exploitatienormen. Als het logies voldoet aan de voorwaarden van één van de twee 
categorieën, mag het uitgebaat worden als “logies” (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, 
persoonlijke communicatie, 30 april 2018).

Het logiesdecreet heeft daarnaast zeven beschermde benamingen vastgelegd (Toerisme Vlaan-
deren, 2017a; G., Martin, persoonlijke communicatie, 30 april 2018):

1 Hotel;
2 B&B;
3 Vakantiewoning;
4 Hostel;
5 Camping;
6 Vakantiepark;
7 Camperterrein.

Als een logiesuitbater één van deze zeven bovenstaande benamingen gebruikt, dan moet het 
logies, naast de algemene exploitatienormen, voldoen aan een aantal bijkomende (specifieke) 
openings- en uitbatingsnormen. Nieuw is dat voor hetzelfde logies meerdere beschermde bena-
mingen mogen gebruikt worden (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, persoonlijke commu-
nicatie, 30 april 2018). 

Toerisme Vlaanderen kan een logies erkennen, zowel als logies (wanneer er geen beschermde 
benaming wordt gebruikt voor het logies) als onder een beschermde benaming. Bij een aanvraag 
tot erkenning komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een bezoek ter plek-
ke en een adviserend gesprek (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, persoonlijke communica-
tie, 30 april 2018).

4.1
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Wanneer voor hetzelfde logies meerdere beschermde benamingen worden gebruikt, kan het 
ook per beschermde benaming een erkenning bekomen (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, 
persoonlijke communicatie, 30 april 2018).

Bij een erkenning krijgt het logies van Toerisme Vlaanderen een erkenningsschild. Het erken-
ningsschild wordt aan de gevel of nabij de toegangsdeur van de logiesuitbating gehangen, het 
mag gebruikt worden op de website en het drukwerk van de logiesuitbating. Het erkennings-
teken is een kwaliteitslabel. Wil je als uitbater een logiessubsidie aanvragen bij Toerisme Vlaan-
deren, dan moet het logies ook erkend zijn (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, persoonlijke 
communicatie, 30 april 2018).

Erkende hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen, eveneens 
vrijwillig, bij de erkenning een comfortclassificatie krijgen onder de vorm van sterren. Deze 
logies vormen hebben automatisch één ster wanneer er voldaan wordt aan de bijkomende uitba-
tingsvoorwaarden van de specifieke benaming. Voor erkende hostels en camperterreinen is er 
momenteel geen comfortclassificatie (Toerisme Vlaanderen, 2017a; G. Martin, persoonlijke com-
municatie, 30 april 2018).

Meer informatie over het nieuwe logiesdecreet: http://www.toerismevlaanderen.be/vlaam-
se-logiesdecreet.

Wij zijn per Kunststad gaan kijken in hoeverre de hotelier reeds aangepast was aan het nieuwe 
logiesdecreet in 2017 en voor diegenen die nog werkten volgens het oude logiesdecreet, werd er 
gepolst wanneer zij de overgang zouden maken naar het nieuwe logiesdecreet.

Volgens de hotelenquête had 42,11% van de Antwerpse hotelrespondenten (n = 38) in 2017 een 
erkenning aangevraagd volgens het nieuwe logiesdecreet. Bijna 88% van hen heeft geopteerd 
voor een comfortclassificatie. Bijna 58% van de Antwerpse hotelrespondenten (n = 38) had nog 
geen aanvraag ingediend voor het nieuwe logiesdecreet in 2017. De helft van deze 58% zal zich 
in regel stellen in 2018, 13,64% in 2019 en ruim 36% weet nog niet wanneer ze dit zullen doen.

In Brugge had ruim 35% van de hotelrespondenten (n = 51) een aanvraag ingediend in 2017 om 
erkend te worden volgens het nieuwe logiesdecreet. Slechts één hotelrespondent die een aan-
passing had aangevraagd, heeft niet gekozen voor een comfortclassificatie. Alle overige hotelres-
pondenten gingen voor een comfortclassificatie. Bijna 65% van de respondenten heeft zich nog 
niet in regel gesteld in 2017 met het nieuwe logiesdecreet. Van deze 33 hotelrespondenten, zal er 
51,52% een aanvraag voor het nieuwe logiesdecreet indienen in 2018, 15,15% zal dit doen in 2019 
en één derde weet nog niet wanneer dit zal gebeuren.

Bijna 32% van de Gentse hotelrespondenten (n = 19) heeft in 2017 een erkenning aangevraagd vol-
gens het nieuwe logiesdecreet en al deze hotelrespondenten hebben gekozen voor een comfort-
classificatie. Ruim 68% van de respondenten had in 2017 nog geen aanvraag ingediend, daarvan 
gaat 46,15% dit doen in 2018, 23,08% in 2019 en 30,77% weet nog niet wanneer dit zal gebeuren.

Voor Leuven ging één vierde van de hotelrespondenten (n = 12) over tot een aanvraag in 2017 om 
te voldoen aan een erkenning volgens het nieuwe logiesdecreet en al deze 3 respondenten kozen 
voor een comfortclassificatie. Drie vierde van de hotelrespondenten deed nog geen aanvraag in 
2017, waarvan twee derde van deze hotelrespondenten dit zal doen in 2018 en één derde heeft 
geen idee wanneer dit zal plaatsvinden.

Tot slot in Mechelen had slechts één (11%) van de negen hotelrespondenten zich opgegeven voor 
een erkenning volgens het nieuwe logiesdecreet in 2017. Bijna 56% van de Mechelse hotelres-
pondenten (n = 9) zal een aanvraag richten in 2018, één hotelrespondent zal dit doen in 2019 en 
twee hotelrespondenten weten absoluut nog niet wanneer ze dit zullen doen.
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De impact van Airbnb

4.2.1 Algemene beschouwingen

De traditionele logiessector wordt steeds meer geconfronteerd met een alternatieve vorm van 
concurrentie. Reizigers gaan niet enkel op hotel, maar kunnen via virtuele platformen ook een 
verblijfsaccommodatie huren van een particulier. Deze trend is een paar jaar geleden ontstaan 
en onderdeel van een nieuw economisch model, de collaboratieve economie. Hierin hebben 
mensen zelf de macht in handen om te verkrijgen wat ze nodig hebben van elkaar. Men gaat 
elkaar opzoeken om fondsen te verkrijgen, om dingen te maken en om dingen te delen met el-
kaar (Owyang, 2014). Dit laatste wordt de deeleconomie genoemd. De deeleconomie is dus een 
onderdeel van de collaboratieve economie en is een model dat gebaseerd is op het delen (of ver-
huren) van activa die op het moment niet worden gebruikt, zoals een auto of een extra slaap-
kamer (Kellman Baxter, 2015). Met andere woorden, consumenten laten elkaar gebruikmaken 
van hun onbenutte consumptiegoederen, al dan niet tegen betaling (Meelen & Frenken, 2014). 
De principes van samenwerken en delen zijn niet nieuw. Wat echter veranderd is gedurende 
de laatste jaren zijn de sociale-maatschappelijke, economische en technologische context van 
delen. De veranderde technologie omvat mobiele apparaten, sociale netwerken en online beta-
lingssystemen. Enkele economische aspecten zijn de stijgende productiekosten, de wil om bron-
nen optimaal te gebruiken en de interesse van consumenten om nieuwe inkomstenbronnen te 
ontwikkelen. Op het sociale vlak zijn er verschillende aspecten die ervoor gezorgd hebben dat 
mensen vandaag meer interesse hebben in delen in plaats van bezitten. Men wil onder andere 
een onafhankelijke levensstijl, men wil bij een zogenaamde community horen en men is bezorgd 
over duurzaamheid (Owyang, 2014; Rick, 2013). De deeleconomie is innoverend en zorgt voor 
disruptie in verschillende sectoren.

De nieuwe disruptors (spelers van de deeleconomie) vallen de traditionele markten aan. Door 
hun producten (diensten) te verbinden aan de exponentiële groei en dalende kosten van de 
nieuwe technologie, kunnen ze een betere, goedkopere en op maat verleende dienstverlening 
aanbieden. Disruptors werken volgens een ongedisciplineerde strategie, kunnen genieten van 
een onbeperkte groei dankzij sociale netwerken en ongebreidelde informatie-uitwisseling tus-
sen klanten van allerlei segmenten en zorgen voor een onbelemmerde ontwikkeling (Downes & 
Nunes, 2014).

Bij de disruptors gebeurt het innovatieproces omgekeerd in vergelijking met andere innovatie-
processen. Er vindt een omgekeerde technologiebeoordeling plaats. Een traditionele technolo-
giebeoordeling houdt in dat een innovatie eerst wetenschappelijk onderzocht wordt, daarna 
vindt een publieke discussie plaats over de wenselijkheid van de innovatie, vervolgens komt het 
politieke debat met de daarbij horende regulering en pas na al deze fases komt de innovatie op de 
markt. Bij disruptors is dit proces volledig omgedraaid. Zij lanceren eerst een platform, daarna 
komt de normatieve discussie op gang en vervolgens het wetenschappelijk onderzoek. Disrup-
tors negeren vaak regels bij het lanceren van het platform, denk aan de belastingregels die door 
Airbnb niet werden nageleefd bij de start van het platform (Frenken, 2016).

De deeleconomie creëert nieuwe consumptiebelevenissen van hogere kwaliteit en met meer va-
riatie. Hotels leveren een waaier van accommodatiemogelijkheden. Nochtans zijn vele aspecten 
van een hotelbelevenis standaard: de hotelkamers zijn meestal gelegen in het hotelgebouw zelf 
en hebben een bed, een televisie en een private badkamer. In het merendeel van de hotelkamers 
kunnen er twee gasten logeren en hoe duurder het hotel, hoe meer voorzieningen (guest sup-
plies) er aanwezig zijn. Daarentegen kan bij P2P-platformen accommodatie al dan niet aanwezig 
zijn in het gebouw zelf (tenten en caravans zijn ook een optie). Zelfs een bed is geen verplich-
ting, het kan ook een luchtmatras (airbed) of een sofa zijn. Bovendien is de relatie tussen de prijs 

4.2
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en de voorzieningen meer variabel en de sites zijn ook divers. OneFineStay biedt luxehuizen 
aan, naast Airbnb zijn er ook HomeAway, FlipKey, Wimdu, 9flats.com en Micazu (Sundararajan, 
2016; Hoogendoorn, 2015).

In kader van het hotelrapport 2017 hebben wij ons enkel gefocust op Airbnb.

Airbnb is ontstaan vanuit het idee van twee jonge mannen die de huur van hun appartement 
niet meer konden betalen. Joe Gebbia stelde aan zijn huisgenoot Brian Cheskey voor om geld bij 
te verdienen door een slaapplaats aan te bieden aan jonge designers die naar de stad kwamen 
voor een designconferentie. Alle hotels waren namelijk volgeboekt. Zij boden hun gasten een 
luchtbed, ontbijt, wifi en een bureau aan. Ze ontwierpen de website Airbed and Breakfast. Ver-
volgens kwam Joe’s oude kamergenoot, Nate Blecharcyz, aan boord en werd een bedrijf opge-
start, het begin van Airbnb in 2008 (Airbnb, z.d.).

Een Airbnb-accommodatie moet duidelijk gedefinieerd worden. Individuele personen en enti-
teiten (instanties) die beslissen hun “Airbnb-unit” te verhuren via Airbnb worden Airbnb-
hosts (een individu of een onderneming die een accommodatie-eenheid verhuurt via Airbnb) 
genoemd. Zij komen voor op een listing (een listing is een onlineprofiel van de accommodatie-
éénheid (unit) die beschikbaar is voor verhuring). Vele Airbnb-hosts hebben slechts één Airbnb-
unit op een listing geplaatst. Deze Airbnb-hosts gebruiken het platform vaak om opportunistische 
redenen zoals een tijdelijk financieel tekort. Deze “Airbnb-units” vormen een minder belangrijke 
bedreiging voor hotels. Daarnaast kunnen er “multiple-hosts” of “hosts met een multiple-listing” 
zijn. Deze hosts plaatsen verschillende Airbnb-units online en beschikken over meerdere listings 
tegelijkertijd op het platform. Hosts die werken met multiple-listings genereren een serieuze 
omzet en zijn eigenlijk meer professionele verhuurders die een grotere dreiging vormen voor de 
hotel sector in vergelijking met de Airbnb-hosts die slechts met één listing werken. Gefortuneerde 
personen kunnen vaak met multiple-listings werken (Fingas, 2016; Hotrec Hospitality Europe, 
2015; Lane & Woodworth, 2016). 

Airbnb staat voor een grote economische efficiëntie. Mensen hebben een overnachtingsplaats 
die ze niet altijd gebruiken. Andere mensen hebben soms een slaapplaats nodig voor een korte 
periode. Een webgebaseerd platform verbindt beide groepen met elkaar (Sundararajan, 2016).

Algemeen wordt gesteld dat Airbnb negatief is voor hotels, maar goed voor het toerisme (Oskam 
& Boswijk, 2016). Airbnb stelt nochtans dat ze complementair is voor de traditionele hotelsector, 
daar 70% van hun aanbod gelegen is buiten de centrale hoteldistricten (Airbnb, 2013). Analisten 
van Merril Lynch daarentegen stellen dat een behoorlijk deel van de Airbnb-listings (43%-67%) 
in concurrentie treedt met de traditionele hotelsector (Huston, 2015). Airbnb concurreert met 
traditionele hotels op het vlak van prijs, meer bepaald met de twee- en driesterrenhotels in de 
markt van het recreatieve toerisme. Daarnaast is Airbnb ook aantrekkelijk geworden voor de 
zakenmarkt, in het bijzonder voor generatie Y (geboren tussen 1982 en 2001), waar er niet zo’n 
strikte scheiding is tussen werk en vrije tijd (Oskam & Boswijk, 2016). In de loop van 2015 bleek 
dat de vraag naar zakentoerisme bij Airbnb groter werd.

In de hotelenquête hebben wij gepolst naar een aantal aspecten van Airbnb die een invloed kun-
nen uitoefenen op de hotelsector in de vijf Vlaamse Kunststeden.
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4.2.2 Airbnb in de vijf Vlaamse Kunststeden

De Airbnb-website toont gelijkenissen met traditionele OTA-sites. Men zoekt een bestemming 
op, geeft reisdata in en vult het aantal personen in. Wanneer dit uitgevoerd is, zal de website een 
aantal beschikbare ruimtes laten zien die verfijnd kunnen worden door prijs, buurt en voorzie-
ningen. Bijkomend kunnen individuele listings geselecteerd worden om meer details te verkrij-
gen zoals een beschrijving, foto’s en reviews van vorige gasten. Om een boeking door te voeren 
is een Airbnb-profiel noodzakelijk (Guttentag, 2015).

De Airbnb-host mag tijdens het verblijf van de gasten aanwezig zijn, maar mag ook op vakantie 
zijn of afwezig zijn. De Airbnb-hosts kunnen ook een traditionele “Bed & Breakfast” plaatsen op 
Airbnb of kunnen zelfs permanent hun ruimte verhuren aan toeristen. Het is wel zo dat tradi-
tionele Bed & Breakfast-uitbatingen geen huizenblok van identieke kamers op Airbnb mogen 
plaatsen, maar slechts één enkele kamer binnen dit huizenblok (Guttentag, 2015; The Economist, 
2012). Ook hotels kunnen vermeld worden op Airbnb.

Wij zijn op basis van de hotelenquête nagegaan of de hotelrespondenten in de vijf Vlaamse 
Kunststeden vermeld waren op de website van Airbnb in 2017. 

Van de 129 hotelrespondenten van de vijf Vlaamse Kunststeden waren er slechts 3 hotelres-
pondenten die in 2017 vermeld waren op Airbnb. In Gent en Mechelen was er geen enkele ho-
telrespondent te bespeuren op Airbnb. In Antwerpen was er in 2017 één hotelrespondent die 
gedurende 80 dagen, 1 kamer op dagbasis had geplaatst op Airbnb en daaruit slechts 3 kamer-
overnachtingen realiseerde. Ook in Brugge was er één hotelrespondent die in 2017 werkte via 
Airbnb. Deze hotelier plaatste gedurende 360 dagen, 3 kamers op dagbasis op Airbnb en puurde 
hieruit 7 kamerovernachtingen in 2017. Ten slotte was er in Leuven eveneens één hotelrespon-
dent die gedurende het ganse jaar 2017 3 kamers op dagbasis plaatste op Airbnb. Deze hotelhou-
der genereerde hieruit 41 kamerovernachtingen in 2017. 

We peilden naar de redenen waarom de hoteliers geen kamers plaatsten op Airbnb in 2017.

De redenen die door de hotelrespondenten in de vijf Vlaamse Kunststeden het meest werden 
geciteerd, waren de volgende:

u voor de geïntegreerde ketenhotels is het niet toegestaan vanuit de hotelketen om kamers te 
plaatsen op Airbnb;

u een hotel is iets anders dan Airbnb;
u Airbnb-gasten zijn een totaal andere doelgroep dan hotelgasten.

Verschillende hotelrespondenten waren er niet van op de hoogte dat er een mogelijkheid be-
stond om hotelkamers via Airbnb te verhuren.

In de hotelenquête hebben we een aantal stellingen over Airbnb voorgelegd met betrekking tot 
Airbnb. In tabel 4.1 tot en met tabel 4.5 zijn de enquêteresultaten weergegeven.
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4.
1 Procentuele scores in verband met de uitspraken over Airbnb in Antwerpen (n = 38)

Uitspraken
Helemaal 

oneens
Oneens Eens

Helemaal 
eens

Geen 
mening 

Totaal

Airbnb zorgt voor een marktverstoring van de 

hotelmarkt in mijn stad.
5,26% 31,58% 34,21% 18,42% 10,53% 100,00%

De Airbnb-gast in mijn stad heeft een ander 

profiel dan mijn hotelgast.
2,63% 15,79% 28,95% 36,84% 15,79% 100,00%

De komst van Airbnb in mijn stad heeft ervoor 

gezorgd dat de marketingstrategie van mijn 

hotel gewijzigd is.

10,53% 68,42% 18,42% 0,00% 2,63% 100,00%

Airbnb zal in de komende twee jaren nog meer 

kamerovernachtingen realiseren in mijn stad.
2,63% 7,89% 47,37% 18,42% 23,68% 100,00%

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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4.
2 Procentuele scores in verband met de uitspraken over Airbnb in Brugge (n = 51)

Uitspraken
Helemaal 

oneens
Oneens Eens

Helemaal 
eens

Geen 
mening 

Totaal

Airbnb zorgt voor een marktverstoring van de 

hotelmarkt in mijn stad.
0,00% 7,84% 25,49% 50,98% 15,69% 100,00%

De Airbnb-gast in mijn stad heeft een ander 

profiel dan mijn hotelgast.
1,96% 21,57% 37,25% 27,45% 11,76% 100,00%

De komst van Airbnb in mijn stad heeft ervoor 

gezorgd dat de marketingstrategie van mijn 

hotel gewijzigd is.

21,57% 45,10% 11,76% 7,84% 13,73% 100,00%

Airbnb zal in de komende twee jaren nog meer 

kamerovernachtingen realiseren in mijn stad.
0,00% 7,84% 39,22% 29,41% 23,53% 100,00%

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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4.
3 Procentuele scores in verband met de uitspraken over Airbnb in Gent (n = 19)

Uitspraken
Helemaal 

oneens
Oneens Eens

Helemaal 
eens

Geen 
mening 

Totaal

Airbnb zorgt voor een marktverstoring van de 

hotelmarkt in mijn stad.
5,26% 10,53% 31,58% 47,37% 5,26% 100,00%

De Airbnb-gast in mijn stad heeft een ander 

profiel dan mijn hotelgast.
5,26% 21,05% 31,58% 26,32% 15,79% 100,00%

De komst van Airbnb in mijn stad heeft ervoor 

gezorgd dat de marketingstrategie van mijn 

hotel gewijzigd is.

5,26% 36,84% 21,05% 15,79% 21,05% 100,00%

Airbnb zal in de komende twee jaren nog meer 

kamerovernachtingen realiseren in mijn stad.
5,26% 5,26% 42,11% 26,32% 21,05% 100,00%

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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Over het feit dat Airbnb voor een marktverstoring heeft gezorgd van de hotelmarkt, is er geen 
eensgezindheid in de vijf Vlaamse Kunststeden. In Antwerpen is de meerderheid van de hotel-
respondenten het hiermee eens of helemaal eens. Dit is ook het geval voor de Brugse en Gentse 
respondenten, daar is zelfs minstens drie vierde van de respondenten het eens of helemaal eens 
met deze stelling. In Mechelen doet zich juist de omgekeerde situatie voor, daar is bijna 78% van 
de hotelrespondenten de mening toegedaan dat Airbnb de Mechelse hotelmarkt niet heeft ver-
stoord. In Leuven had de helft van de hotelrespondenten geen mening over de marktverstoring 
van Airbnb.

In Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven vindt een ruime meerderheid van de hotelrespondenten 
dat de Airbnb-gast een ander profiel heeft dan de hotelgast. In Mechelen zijn de meningen ver-
deeld omtrent deze uitspraak.

Voor alle vijf Vlaamse Kunststeden denken de hotelrespondenten dat Airbnb in de komende 
twee jaar nog meer kamerovernachtingen zal realiseren. 

Ta
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4.
4 Procentuele scores in verband met de uitspraken over Airbnb in Leuven (n = 12)

Uitspraken
Helemaal 

oneens
Oneens Eens

Helemaal 
eens

Geen 
mening 

Totaal

Airbnb zorgt voor een marktverstoring van de 

hotelmarkt in mijn stad.
0,00% 25,00% 16,67% 8,33% 50,00% 100,00%

De Airbnb-gast in mijn stad heeft een ander 

profiel dan mijn hotelgast.
0,00% 16,67% 41,67% 33,33% 8,33% 100,00%

De komst van Airbnb in mijn stad heeft ervoor 

gezorgd dat de marketingstrategie van mijn 

hotel gewijzigd is.

0,00% 75,00% 16,67% 0,00% 8,33% 100,00%

Airbnb zal in de komende twee jaren nog meer 

kamerovernachtingen realiseren in mijn stad.
0,00% 0,00% 50,00% 8,33% 41,67% 100,00%

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen 
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4.
5 Procentuele scores in verband met de uitspraken over Airbnb in Mechelen (n = 9)

Uitspraken
Helemaal 

oneens
Oneens Eens

Helemaal 
eens

Geen 
mening 

Totaal

Airbnb zorgt voor een marktverstoring van de 

hotelmarkt in mijn stad.
11,11% 66,67% 11,11% 0,00% 11,11% 100,00%

De Airbnb-gast in mijn stad heeft een ander 

profiel dan mijn hotelgast.
0,00% 44,44% 44,44% 0,00% 11,11% 100,00%

De komst van Airbnb in mijn stad heeft ervoor 

gezorgd dat de marketingstrategie van mijn 

hotel gewijzigd is.

22,22% 66,67% 11,11% 0,00% 0,00% 100,00%

Airbnb zal in de komende twee jaren nog meer 

kamerovernachtingen realiseren in mijn stad.
11,11% 22,22% 11,11% 44,44% 11,11% 100,00%

Bron: Hotelenquête 2018 – Eigen berekeningen
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Algemeen Besluit 

Het hotelrapport “Vlaamse Kunststeden” voor het jaar 2017 is een rapport, voor Antwerpen, 
Brugge, Gent, Leuven en Mechelen samen, dat een antwoord biedt op de vraag naar objectieve 
onderzoeksgegevens over de hotelsector.

Aan de hand van desk- en fieldresearch werd de hotelsector voor de vijf Vlaamse Kunststeden 
doorgelicht. De voornaamste onderzoeksbronnen waren de hotelenquête en het Basisregister 
Vlaams Logiesaanbod van Toerisme Vlaanderen. 

Antwerpen telde in 2017 63 officiële hotels, die samen 4.491 kamers hadden. De Antwerpse ho-
telmarkt bleef een uitgesproken drie- en viersterrenaangelegenheid in functie van het officiële 
kameraantal. Bijna 32% van de Antwerpse officiële hotels kon vier sterren voorleggen, goed voor 
bijna de helft van het officiële Antwerpse kameraanbod. Bijna 37% van de officiële hotels be-
schikte over drie sterren met een aandeel van ruim 35% van het officiële kameraanbod. 

De particuliere hotels hadden het grootste marktaandeel op het vlak van hotels, want bijna 62% 
van de officiële Antwerpse hotels werd door deze hotelcategorie uitgebaat. Wat het officiële ka-
meraanbod betreft, hadden ze ruim 29% van de officiële Antwerpse hotelkamers in handen. De 
geïntegreerde ketenhotels hadden het grootste kamermarktaandeel, namelijk ruim 65% van het 
officiële Antwerpse kameraanbod. 

In 2017 waren er in Brugge (zonder het gebied Lissewege, Zeebrugge en Zwankendamme) 95 offi-
ciële hotels met een aanbod van 3.313 officiële kamers. Bijna 45% van het officiële Brugse kamer-
bestand situeerde zich in de viersterrencategorie, op de tweede plaats stonden de driesterren-
hotels met ruim 34% van het officiële kamerbestand. De derde plaats werd ingenomen door de 
tweesterrenhotels met bijna 11% van het officiële kameraanbod in Brugge. De hotels met 1 ster 
hadden net geen 7% van het officiële kamerbestand. In 2017 was er één vijfsterrenhotel, name-
lijk Hotel Dukes’ Palace.

In Brugge (zonder het gebied Lissewege, Zeebrugge en Zwankendamme) werd tussen 12% en 
13% van de officiële hotelbedrijven uitgebaat door een geïntegreerde hotelketen en bijna 79% 
van het Brugse officiële hotelaanbod was in handen van particulieren. De geïntegreerde en vrije 
ketenhotels controleerden bijna 48% van het officiële Brugse kameraanbod. 

In Gent waren er in 2017 38 officiële hotels met een totaal officieel kameraantal van 2.055. De 
driesterrenhotels hadden het grootste marktaandeel op het vlak van officiële hotels. Ruim 42% 
van de Gentse hotels behoorde tot de driesterrencategorie en tussen 34% en 35% van de officiële 
Gentse kamers situeerde zich in de driesterrenmarkt. De viersterrenhotels hadden het grootste 
marktaandeel op het vlak van officiële kamers, 42% van het officiële kamerbestand.

Zowel de Gentse particuliere hotels als de geïntegreerde ketenhotels maakten 47% uit van het 
officiële hotelbestand. 

In Leuven waren er in 2017 24 officiële hotels actief met een totaal kameraanbod van 1.121. Bijna 
42% van de Leuvense officiële hotels kon drie sterren voorleggen, goed voor bijna 38% van de 
officiële kamers. Opmerkelijk is dat 25% van de officiële hotels in het bezit was van één ster. De 
éénsterrenhotels controleerden bijna 20% van het officiële kamerbestand. De viersterrenhotels 
stonden op de derde plaats op het gebied van hotelvertegenwoordiging met bijna 17% van het 
totale aantal officiële hotels. Zij vertegenwoordigden echter ongeveer evenveel kamers als de 
driesterrenhotels. Er was slechts één tweesterrenhotel aanwezig in Leuven. Opmerkelijk is dat 
ruim 54% van de officiële hotels werd geëxploiteerd door particuliere hotels. De geïntegreerde 
ketenhotels hadden bijna 77% van het officiële kameraanbod in handen. 
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In 2017 waren er in Mechelen 15 officiële hotels met een kameraanbod van 608. Mechelen is 
geen budgetmarkt, er was geen enkel officieel hotel te bespeuren met één ster en slechts één 
hotel was in het bezit van twee sterren. De driesterrenhotels waren dominant aanwezig. Twee 
derde van de officiële Mechelse hotels had drie sterren op zak met een marktaandeel van 51% 
van de officiële kamers en 48% van de officiële kamers werd gerund door viersterrenhotels. Eén 
derde van de officiële Mechelse hotels waren geïntegreerde ketenhotels met bijna 61% van het 
officiële kamerbestand.

Op basis van de enquêteresultaten in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen hebben 
we de bruto kamerbezettingsgraad, voor de categorieën van de één- tot viersterrenhotels, be-
rekend per stad en voor de vijf Vlaamse Kunststeden samen. In 2017 bedroeg de totale bruto 
kamerbezettingsgraad voor de vijf Vlaamse Kunststeden samen 74,27% in de categorieën van 
één- tot viersterrenhotels. In Antwerpen werd voor deze hotelcategorieën een bruto kamer-
bezettingsgraad van 72,65% opgetekend in 2017, voor Brugge was dit 73,30%, in Gent kwam men 
op 80,67%. In Leuven haalde men een bruto kamerbezettingsgraad van 74,55% en in Mechelen 
69,91%.

Ook werd er gekeken naar de evolutie van de kamerbezettingsgraad in de periode 2016-2017. In 
alle vijf Vlaamse Kunststeden is hetzelfde patroon te ontdekken. Tussen 2016 en 2017 nam de 
kamerbezettingsgraad toe. 

Het zakentoerisme (individuele zakentoerisme en MICE opgeteld) had in Antwerpen in 2017 een 
iets groter marktaandeel dan het recreatieve toerisme (individuele recreatieve toerisme en re-
creatieve groepstoerisme opgeteld). De MICE-markt was goed voor bijna 9% van de gerealiseerde 
kamerovernachtingen in 2017. Het individuele zakentoerisme bedroeg 43% van de gerealiseerde 
kamerovernachtingen. Het individuele recreatieve toerisme nam ruim 41% van het aantal ka-
merovernachtingen in en het recreatieve groepstoerisme kende een aandeel van bijna 7%.

Het recreatieve toeristische cliënteel vormde de belangrijkste markt in Brugge-Stad zonder het 
regiogebied. In 2017 controleerde het recreatieve toeristische segment bijna 88% van het aantal 
gerealiseerde kamerovernachtingen in Brugge-Stad. Het individuele recreatieve toerisme was 
belangrijker dan het recreatieve groepstoerisme. Bijna 75% van het aantal gerealiseerde kamer-
overnachtingen in Brugge-Stad kwam op rekening van het segment van het individuele recrea-
tieve toerisme en ruim 13% werd opgetekend in het segment van het recreatieve groepstoerisme. 
Op de derde plaats kwam het individuele zakentoerisme met een marktaandeel van ruim 8% 
van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen in Brugge-Stad. De laatste plaats in Brug-
ge-Stad werd bekleed door het MICE-segment, met een aandeel van nog geen 4%.

Bijna 46% van de gerealiseerde Gentse kamerovernachtingen in 2017 kwam op rekening van het 
recreatieve toerisme (het individuele recreatieve toerisme 41,37% en het recreatieve groepstoe-
risme 4,47%). Op de tweede plaats stond het individuele zakentoerisme met een marktaandeel 
van bijna 43%. De MICE-sector vlagde af op bijna 12% van het aantal gerealiseerde kamerover-
nachtingen.

De Leuvense hotelsector leefde in 2017 hoofdzakelijk van het individuele zakentoerisme (iets 
meer dan de helft van de gerealiseerde kamerovernachtingen). De MICE-sector had een aan-
deel van 10%, de markt van het individuele recreatieve toerisme nam 31,83% in, het recreatieve 
groepstoerisme vormde 5% van het aantal gerealiseerde kamerovernachtingen.

In Mechelen waren de hotels gefocust op het individuele zakentoerisme. 46,30% van de gereali-
seerde kamerovernachtingen in 2017 deed zich voor in het segment van het individuele zaken-
toerisme. Het recreatieve toerisme nam bijna 35% van de kamerovernachtingen in en de MICE-
markt realiseerde een aandeel van ruim 19%.

De gemiddelde kamerprijs (excl. ontbijt, BTW en overnachtingstaks) voor de één- tot vierster-
renhotels in de vijf Vlaamse Kunststeden bedroeg in 2017 € 92,08. In Antwerpen haalden de 
één- tot viersterrenhotels in 2017 een gemiddelde kamerprijs van € 87,74. In Brugge kwam men 
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voor dezelfde hotelcategorieën op een gemiddelde kamerprijs van € 92,55 en in Gent werd een 
gemiddelde kamerprijs van € 101,36 gehaald. Leuven noteerde een gemiddelde kamerprijs van 
€ 89,07 en Mechelen had een gemiddelde kamerprijs van € 92,93.

In de evolutie (2016-2017) van de gemiddelde kamerprijs zijn gelijkaardige patronen te ontdek-
ken in de vijf Vlaamse Kunststeden. Tussen 2016 en 2017 steeg de gemiddelde kamerprijs in 
Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. In Mechelen bleef de gemiddelde kamerprijs tussen 2016 
en 2017 stabiel.

CRS, OTA’s en hotelwebsites zijn belangrijke distributiekanalen geworden voor de hotelsector. 
Het distributiekanaal van de OTA’s was het belangrijkste boekingskanaal voor de Brugse hotel-
sector. Bijna 48% van alle kamerovernachtingen in 2017 werd in Brugge gerealiseerd dankzij de 
OTA’s. In Gent vormden de OTA’s het tweede belangrijkste distributiekanaal met bijna 35% van 
de kamerovernachtingen. In Antwerpen haalden de OTA’s eveneens een aandeel van 35%, maar 
daar waren de directe reservaties nog belangrijker met een aandeel van ruim 39%. In Leuven 
waren de OTA’s goed voor ruim 31% van de kamerovernachtingen, in Mechelen was dit slechts 
26%. De directe reservaties zonder tussenschakels (telefoon, fax, e-mail, eigen hotelwebsite, enz.) 
waren in Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen nog altijd het belangrijkste distributiekanaal 
met aandelen tussen 31% en 47% van de gerealiseerde kamerovernachtingen. In Brugge daaren-
tegen waren de directe reservaties zonder tussenschakels teruggedrongen naar de tweede plaats 
(ruim 23% van alle gerealiseerde kamerovernachtingen in Brugge).

Airbnb is al een paar jaar actief in de vijf Vlaamse Kunststeden. Toch geldt er geen eensgezind-
heid bij de hoteliers in de vijf Vlaamse Kunststeden over het feit dat Airbnb gezorgd heeft voor 
een markt verstoring. In Antwerpen, Brugge en Gent is de meerderheid van de hotelresponden-
ten het hiermee eens of helemaal eens. In Mechelen doet zich juist de omgekeerde situatie voor, 
daar is bijna 78% van de hotelrespondenten de mening toegedaan dat Airbnb de hotelmarkt in 
Mechelen niet heeft verstoord. In Leuven had de helft van de respondenten geen mening hierover. 
Uit de vijf Vlaamse Kunststeden waren maar 3 hotelrespondenten van de 129 actief op Airbnb in 
2017 met een miniem aantal kamerovernachtingen op jaarbasis.

Tot slot levert ons onderzoek, per Kunststad, volgende cijfers op in verband met het aantal vol-
tijdse tewerkgestelde equivalenten (werknemers en zelfstandigen/familieleden) per beschikba-
re kamer in 2017:

u Antwerpen: 0,27 VTE per beschikbare kamer;
u Brugge: 0,29 VTE per beschikbare kamer;
u Gent: 0,33 VTE per beschikbare kamer;
u Leuven: 0,22 VTE per beschikbare kamer;
u Mechelen: 0,29 VTE per beschikbare kamer.
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Begrippenlijst

HFI (hotelfunctie-index): (aantal vergunde kamers gedeeld door het aantal inwoners per stad) 
x 100.

Geïntegreerde hotelketen: de hotels aangesloten bij een geïntegreerde keten dragen dezelfde 
naam als de hotelketen en beantwoorden aan de comfort- en uitbatingeisen van de keten, met 
andere woorden: ze moeten een beleid voeren op basis van uitgeschreven handleidingen van de 
hotelketens. Voorbeelden: Hilton Worldwide, AccorHotels (met o.a. Novotel Hotels & Resorts, 
Sofitel), IHG (met o.a. Crowne Plaza).

Vrije hotelketen: vrije hotelketens vertonen een lossere vorm van samenwerking, waarbij 
vooral ondersteunend wordt gewerkt op het vlak van promotie. Voorbeelden: Best Western 
Hotels & Resorts, Relais du Silence, enz.

Particulier hotel: een hotel dat op zelfstandige basis wordt uitgebaat zonder beroep te doen op 
een vrije of geïntegreerde hotelketen.

Beschikbare kamers op maandbasis: een hotel met 10 kamers heeft een totaal aantal be-
schikbare kamers op maandbasis (bijvoorbeeld januari) van 10 x 31 dagen = 310 beschikbare ka-
mers. Hetzelfde hotel (oorspronkelijk 10 kamers) heeft op 1 november 5 extra kamers in gebruik 
genomen. Dan beschikt het hotel voor november over: 15 x 30 = 450 hotelkamers. (Hotelkamers 
die niet kunnen gebruikt worden door bijvoorbeeld verbouwingswerken, blijven opgenomen in 
het totale aantal beschikbare kamers op maandbasis).

Bruto kamerbezettingsgraad: (aantal verhuurde kamers op jaarbasis)/(aantal beschikbare 
kamers x aantal dagen in een jaar) x 100. 

Netto kamerbezettingsgraad: (aantal verhuurde kamers op jaarbasis)/(aantal beschikbare 
kamers x aantal openingsdagen in één jaar) x 100.

Dubbele bruto kamerbezettingsgraad: (aantal gasten – aantal verhuurde kamers)/(aantal 
verhuurde kamers) x 100. Met andere woorden het aantal gasten per verhuurde kamer. Onder-
stel dat er 130 kamergasten aanwezig zijn bij 100 verhuurde kamers, dit geeft een dubbele bruto 
kamerbezettingsgraad van 30%. Dit betekent dat 30% van de verhuurde kamers bezet wordt 
door meer dan één persoon of dat 1,3 gasten per bezette kamer aanwezig zijn. 

Penetratie-index: deze index wordt verkregen door het “actual market share” te delen door het 
“fair market share” en vervolgens dit resultaat te vermenigvuldigen met 100. Het “fair market 
share” wordt verkregen door het aantal beschikbare kamers van elk hotel te delen door het to-
tale aantal beschikbare kamers van alle hotels maal 100. Het percentage dat men verkrijgt, is het 
“fair market share” voor ieder hotel. Vervolgens kan men het “actual market share” berekenen 
door de bruto verhuurde kamers van ieder hotel te delen door het totale aantal bruto verhuurde 
kamers van alle hotels maal 100.

Individueel recreatief toerisme: klassiek leisuretoerisme op individuele basis (niet in groeps-
verband). Voorbeeld: directe reserveringen voor individuele recreatieve toeristen via fax, tele-
foon of per mail.

Recreatief groepstoerisme: leisuretoerisme op groepsbasis. Voorbeelden: bustoerisme, een 
vereniging die in groep aan leisuretoerisme doet, enz.

Individueel zakentoerisme: een individuele zakenreiziger. Voorbeeld: een gast via een bedrijf.

MICE: staat voor Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (Events). Voorbeeld: gasten 
die reserveren via een plaatselijk conventionbureau.
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Gemiddelde kamerprijs: kameromzet (excl. dienst, BTW, ontbijt en overnachtingstaksen) ge-
deeld door het aantal verhuurde kamers.

REVPAR: revenue per available room (kameromzet gedeeld door het aantal beschikbare ka-
mers).

REVPOR: revenue per occupied room (hotelomzet gedeeld door het aantal verhuurde kamers).

TREVPAR: total revenue per available room (hotelomzet gedeeld door het aantal beschikbare 
kamers).

CRS: “Central Reservation System”. Het centraal reserveringssysteem van ketenhotels.

GDS: “Global Distribution System”. GDS is het computersysteem dat reisagenten (reisbureaus) ge-
bruiken om vluchten, huurwagens, hotelkamers en reisdiensten te boeken. Voorbeelden: Sabre, 
Amadeus.

OTA (Online travel agent): voorbeelden: Expedia.com, Orbitz.com, Booking.com, enz.

VTE: voltijdse equivalenten.

Stel dat een hotelonderneming bij het begin van het boekjaar 20 voltijdse werknemers in dienst 
heeft. Op 1 mei wordt een deeltijdse werknemer aangeworven die de helft van een normale vol-
tijdse opdracht vervult. Op 30 juni loopt de arbeidsovereenkomst van één voltijdse werknemer 
af. Op 1 september wordt nogmaals een deeltijdse werknemer aangeworven die 80% van een 
voltijdse betrekking voor zijn rekening neemt.

Hoeveel bedraagt het aantal VTE?

u voltijdse werknemers: 
20 gedurende 6 maanden 
19 gedurende 6 maanden

Dit betekent: ((20 x 6) + (19 x 6))/12 = 19,5 VTE

u deeltijdse werknemers:
 1 à 50% gedurende 8 maanden
 1 à 80% gedurende 4 maanden

Dit betekent deeltijds omgezet in voltijds: ((0,5 x 8) + (0,8 x 4))/12 = 0,6 VTE

In totaal komt men op 19,5 VTE + 0,6 VTE = 20,1 VTE.
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