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I 

Woord vooraf  

 

 

“Iets bereiken lijkt verbonden te zijn aan handeling.  

Succesvolle mensen blijven in beweging. Ze maken fouten, maar geven niet op.” 

Conrad Hilton 

 

 

 

Graag zou ik in dit voorwoord een aantal mensen willen bedanken voor hun hulp en steun bij het 

maken van mijn scriptie.  
 

Te beginnen met mijn promotor Prof. dr. Heene A. en begeleider Dhr. Rasson G. voor alle nuttige 

informatie, tips, begeleiding en sturing en voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben. 
 

Vervolgens wil ik alle mensen uit de hotelsector bedanken voor de waardevolle informatie en 

gastvrijheid.  
 

Tenslotte mijn oprechte dank aan mijn ouders, broer Tom en vriend Daan die mij doorheen mijn 

studies, en vooral doorheen deze scriptie, bijzonder gesteund hebben en voor het meermaals 

nalezen van mijn scriptie.  
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INLEIDING 

 

Ketenhotels zijn vandaag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wanneer we denken aan 

ketenhotels rijzen onmiddellijk namen als Hilton, Novotel, Golden Tulip, Ibis, etc. Bij reservatie 

in één van deze hotels kan de gast aannemen dat hij een aangenaam verblijf tegemoet gaat. Men 

weet immers waaraan men zich kan verwachten omdat hotelketens wereldwijd dezelfde 

kwaliteitsgaranties bieden. Ketenhotels vindt men, in tegenstelling tot onafhankelijke hotels, vaak 

terug op strategische plaatsen, zoals in steden, langs autosnelwegen, bij luchthavens, etc. Wat ook 

opmerkelijk is, is dat meer en meer onafhankelijke hotels zich aansluiten bij een hotelgroep. Maar 

hoeveel hotelketens zijn nu actief in België, wie zijn ze, waar vinden we ze terug en waarom 

vinden we ze daar terug? En in welke mate is dit vergelijkbaar met andere EU-landen? Tot op 

heden was in de literatuur hierover weinig informatie beschikbaar. Daarom probeert deze scriptie 

een antwoord te formuleren op deze vragen. Dit kan waardevolle informatie opleveren voor de 

potentiële gast, maar ook voor de hotelgroepen die op deze manier een goed beeld zullen kunnen 

vormen van de ketenindustrie in België en een aantal andere EU-landen.   
 

Door het integreren van een aantal basisbegrippen in het eerste hoofdstuk werd gepoogd de 

eindverhandeling verstaanbaar te maken voor lezers zonder voorkennis. Eerst gaan we in op de 

Hospitality industrie als onderdeel van de dienstensector. Hierbij wordt eerst gedefinieerd wat een 

dienst is en welke basiseigenschappen een dienst heeft. Vervolgens wordt de betekenis van het 

woord ‘hospitality’ behandeld en wordt nagegaan wat de samenstelling van de Hospitality 

industrie is. We definiëren wat een hotel is, en we gaan kort in op het onderscheid tussen 

ketenhotels en onafhankelijke hotels. Tenslotte worden de basiseigenschappen van een dienst 

toegepast op een hotel om aan te tonen dat een hotel gezien kan worden als een 

dienstenonderneming.  
 

In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de ketenindustrie. Er wordt gedefinieerd wat een 

hotelketen is en er wordt nagegaan hoe ze zijn ontstaan. Vervolgens worden de vele voordelen 

besproken die ketenhotels hebben ten opzichte van onafhankelijke hotels. Uiteraard zijn ook een 

aantal nadelen verbonden aan het behoren tot een hotelketen. Een niet-limitatieve lijst van deze 

voor- en nadelen wordt weergegeven. Tenslotte behandelen we de vier soorten ketenhotels.  
 

In hoofdstuk drie bespreken we de Belgische hotelindustrie op basis van een aantal criteria. Op 

die manier krijgen we een beter beeld van de Belgische hotelmarkt per gewest en per provincie. 

Vervolgens wordt nagegaan hoe de Belgische ketenindustrie was samengesteld in 1987, en hoe 

deze was samengesteld in 2005. Daarbij wordt de top-10 van hotelgroepen en –merken in 2005 
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weergegeven. Dit wordt gevolgd door een overzicht van alle hotelgroepen die in België gevestigd 

zijn. Tenslotte worden een aantal relevante industriestatistieken behandeld en worden 

voorbeeldstatistieken gegeven van enkele ketenhotels.  
 

Aangezien in de literatuur niets terug te vinden is over de penetratiegraden van de Belgische 

ketenindustrie, wordt ook een empirisch onderzoek verricht. Dit onderzoek gebeurt op basis van 

een persoonlijk opgestelde databank van de Belgische hotelmarkt. Daarbij worden de 

verschillende penetratiegraden weergegeven op geografische kaarten. Voor het bespreken van de 

penetratiegraden in Nederland en het Groothertogdom Luxemburg wordt gebruik gemaakt van de 

databanken van de Nederlandse en Luxemburgse hotelmarkt. De onderzoeksvragen en 

methodologie van dit empirisch onderzoek worden besproken in het vierde hoofdstuk. 
 

In het vijfde hoofdstuk behandelen we de penetratiegraden van de ketenindustrie in België. Eerst 

voor België in haar geheel, vervolgens per arrondissement. Hierbij gaan we na wat de 

penetratiegraden zijn op het vlak van het aantal hotels, het aantal hotelkamers, en op het vlak van 

de segmenten. We onderzoeken ook het gemiddeld aantal kamers per hotel, de toeristische 

densiteit en de meetingcapaciteit voor de ketenindustrie, per arrondissement.  
 

In het zesde hoofdstuk worden de penetratiegraden van de ketenindustrie voor een aantal andere 

EU-landen behandeld, namelijk voor Nederland, voor het Groothertogdom Luxemburg, voor 

Frankrijk, voor Griekenland en voor Polen.  
 

In het zevende hoofdstuk tenslotte zoeken we naar enkele mogelijke oorzaken voor de 

discrepanties tussen de penetratiegraden van de ketenindustrie in de verschillende deelgebieden in 

België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Deze oorzaken worden bekomen door het 

zoeken naar patronen in de verschillende databanken. Tenslotte gaan we kort in op de 

discrepanties tussen de penetratiegraden van de onderzochte EU-landen. Dit laatste creëert echter 

ruimte voor verder en meer gedetailleerd onderzoek.  
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Deel 1:  Literatuurstudie 

 

1. DE HOSPITALITY INDUSTRIE 

 

In het eerste hoofdstuk zal ingegaan worden op de Hospitality industrie (hierna aangeduid met de 

afkorting H.I.). Eerst wordt verduidelijkt wat een dienst is en welke basiseigenschappen ze bezit, 

aangezien de H.I. een onderdeel vormt van de dienstensector. Daarna wordt uiteengezet wat de 

H.I. nu precies inhoudt en uit welke segmenten ze bestaat. Eveneens worden enkele definities 

gegeven van een hotel en wordt het verschil tussen een ketenhotel en een onafhankelijk hotel 

aangeduid. Tenslotte wordt aangetoond waarom de H.I. beschouwd kan worden als een onderdeel 

van de dienstensector, en in het bijzonder, waarom een hotel gezien kan worden als een 

dienstenonderneming.     

 

 

1.1. De dienstensector 

 

De dienstensector, die ook wel de tertiare sector of de service industrie wordt genoemd, kan 

omschreven worden als “de economische sector die alle productie omvat buiten die van industrie, 

land- en mijnbouw.” (“dienstensector” Microsoft® Encarta® Winkler Prins 2006 (CD), 

Microsoft Corporation, 2005). De diensten in deze sector kunnen erg uiteenlopend zijn, en kunnen 

enerzijds aangeboden worden aan een wijd publiek of anderzijds aan een selectieve groep.  

 

 

1.1.1. Definitie van een dienst  

 

Een dienst kan worden gedefinieerd als “Een activiteit of een reeks van activiteiten van een min of 

meer ontastbare aard. Deze activiteiten vinden normaal gezien, maar niet noodzakelijk, plaats in 

interacties tussen de klant en de dienstverlener(s), en worden geleverd als oplossingen voor 

klantenproblemen” (Grönroos C., 1990, blz.27).   

Men kan een dienst echter ook op een eenvoudige manier definiëren door net te zeggen wat het 

niet is: “Diensten zijn eigenlijk al die economische activiteiten waarbij de voornaamste output 

geen product is” (Van Looy B. et al., 2003, blz.10). 
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1.1.2. Basiseigenschappen van een dienst 

 

Voor de meeste diensten kunnen vier basiseigenschappen geïdentificeerd worden: 
 

- diensten zijn min of meer ontastbaar; 

- diensten zijn ten minste tot op zekere hoogte gelijktijdig geproduceerd en geconsumeerd; 

- diensten zijn niet stockeerbaar en 

- diensten zijn in zekere mate heterogeen. 
 

Een dienst is ontastbaar en kan men dus niet meenemen naar huis. Wat echter wel meegenomen 

kan worden is het effect van de dienst (Van Looy B. et al., 2003, blz.12). Bijgevolg is er dus ook 

geen overdracht van eigendom. Weinig diensten zijn echter 100,00 % ontastbaar, meestal bevat 

een dienst ook (een beperkt aantal) tastbare elementen. 
 

Gelijktijdigheid van productie en consumptie betekent dat de klant deelneemt aan het proces en 

dat de dienst al (ten dele) geconsumeerd wordt op het moment van productie. Dit impliceert dat 

er, gedurende het dienstverleningsproces, een persoonlijk contact is tussen de dienstverlener en de 

klant. De menselijke factor is bij diensten dus cruciaal. Hieruit volgt ook dat de klant aanwezig 

dient te zijn op de plaats waar de dienst wordt verleend. Inderdaad, diensten zijn immers niet 

verhandelbaar.   
 

Uit de eerste twee eigenschappen volgen dan de twee andere. Zo leidt het ontastbaar karakter van 

diensten tot vergankelijkheid. Diensten kan men immers niet eerst produceren en daarna 

stockeren, om ze pas te verkopen wanneer men dit het best schikt. Merk op dat dit ook niet 

mogelijk zou zijn aangezien de klant deelneemt aan het productieproces. Een gevolg van de 

vergankelijkheid van een dienst, is dat capaciteitsplanning heel belangrijk is: “Als de vraag naar 

diensten constant was zou er geen probleem zijn. De realiteit toont echter dat de vraag naar de 

meeste diensten eerder volatiel is en niet altijd voorspeld kan worden” (Van Looy B. et al., 2003, 

blz.16-17). 
 

Ten eerste zorgt de gelijktijdigheid van productie en consumptie er voor dat diensten heterogeen 

zijn. Het feit dat zowel de dienstverlener als de klant aanwezig zijn bij de productie van een dienst 

zorgt voor diversiteit. De klant, de dienstverlener, de omgeving en het tijdstip zijn allemaal 

bronnen van variatie. Elke klant zal de dienst immers op een andere wijze ervaren, en voor de 

dienstverlener is het onmogelijk om steeds perfect dezelfde handeling uit te voeren. (Van Looy B 

et al., 2003, blz.15-16) 
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Ten tweede zorgt de gelijktijdigheid van productie en consumptie er ook voor dat 

kwaliteitscontrole heel moeilijk wordt. De kwaliteit van een dienst kan namelijk niet 

gecontroleerd worden vooraleer de dienst wordt verkocht en geconsumeerd. (Grönroos C., 1990, 

blz.30-31) Vandaar dat het belangrijk is om standaardprocedures op te leggen. Op die manier 

probeert men er voor te zorgen dat steeds eenzelfde kwaliteitsniveau bereikt wordt.  
 

Tenslotte zijn dienstenondernemingen erg arbeidsintensief. Door de persoonlijke interacties 

tussen de klanten en de dienstverleners steunt de dienstensector immers hoofdzakelijk op mensen. 

(Angelo R.M. et al., 1991) 
 

Een typisch voorbeeld van een dienst is een kappersbeurt. Dit kan je niet meenemen naar huis, 

enkel het effect ervan, namelijk je geknipte haar. De dienst is vooral ontastbaar, maar bevat toch 

ook enkele tastbare elementen zoals bijvoorbeeld de shampoo waarmee het haar gewassen wordt. 

De klant dient uiteraard aanwezig te zijn om het haar te kunnen knippen en neemt dus deel aan het 

proces. De productie en consumptie gebeuren gelijktijdig. Dit heeft voor gevolg dat men deze 

dienst ook niet kan stockeren. Daarom zorgen kappers ervoor dat een duidelijke planning wordt 

opgesteld zodat de vraag gelijkmatig gespreid wordt. Tenslotte zal de kappersbeurt bij 

verschillende kappers niet volledig gelijk zijn. Iedere kapper zal immers op een eigen manier het 

haar knippen. Bovendien is het onmogelijk om steeds volledig dezelfde dienst te leveren en ook 

de aanwezigheid van andere klanten zorgt voor heterogeniteit.  
 

Om het belang van de dienstensector in de economie te verifiëren, kan gekeken worden naar de 

toegevoegde waarde van verschillende bedrijfstakken in procenten van het Bruto Binnenlands 

Product tegen werkelijke prijzen. De dienstensector vertegenwoordigde in 2004 66,00 % van het 

BBP, waarvan 53,70 % verhandelbare diensten en 12,30 % niet-verhandelbare diensten. De 

Industrie daarentegen representeerde slechts 17,70 % van het BBP.  

(<http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=430000024|910000082&Lang=

N/> 24/02/06) 
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1.2. De Hospitality Industrie 

 

1.2.1. Wat betekent hospitality? 

 

Het woord hospitality is afkomstig uit het Latijn. Het is afgeleid van het Latijnse woord hospitare, 

wat betekent: “ontvangen als een gast”. De oorsprong van heel wat andere woorden, zoals 

hospitaal en hotel, liggen in hetzelfde woord. Uiteindelijk komt het steeds op hetzelfde neer, 

namelijk een gastheer die mensen ontvangt en vermaakt terwijl ze tijdelijk weg zijn van huis. 

Hierbij dient de gastheer zo goed mogelijk aan de basisbehoeften van de gasten te voldoen. De 

basisbehoeften in deze omstandigheden zijn traditioneel voedsel, dranken en logies of onderdak. 

Eventueel kan hier ook nog een vorm van entertainment aan toegevoegd worden, hoewel heel wat 

gastheren dit element van hospitality beperkt of genegeerd hebben. (Dittmer P.R. et al., 1993, 

blz.4-5) 
 

Merk echter op dat er geen eenduidige definitie van hospitality bestaat. Enkele definities zijn: 

“Vriendelijkheid in het verwelkomen van vreemdelingen of gasten” (Collins Concise English 

Dictionary, 1989). “Vriendelijk gedrag tegenover bezoekers” (Longman Dictionary of 

Contemporary English, 2001). Een meer holistische definitie van hospitality is: “een harmonieuze 

mix van tastbare en ontastbare componenten – voedsel, dranken, bedden, sfeer en omgeving, en 

het gedrag van het personeel” (Cassee, 1983, blz. xiv). Hier gaat het dus niet enkel meer om 

vriendelijk en gastvrij gedrag, maar ook om tastbare componenten, zoals voedsel en dranken, en 

ontastbare componenten, zoals sfeer. Een meer moderne visie stelt dat hospitality vier kenmerken 

omvat (King, 1995, blz.220):  
 

- het wordt verleend door een gastheer aan een gast die weg is van huis; 

- het is interactief, en houdt het samenkomen in van verlener en ontvanger; 

- het is samengesteld uit een mix van tastbare en ontastbare factoren en 

- de gastheer zorgt voor de veiligheid van de gast en voor het psychologisch en fysiologisch 

comfort. 
 

Een definitie die alle essentiële elementen van hospitality combineert, is: “Een gelijktijdige, 

menselijke ruil, die vrijwillig wordt aangegaan, en die bedoeld is om het wederzijds welzijn 

van de partijen te verhogen door het aanbieden van accommodatie, voedsel en drank” 

(Brotherton B., 1999, p.168). Hierbij staat accommodatie niet enkel voor hotelkamers, maar 

voor elk type van accommodatie waar hospitality verleend wordt (Brotherton B., 1999, 

p.168). Onderstaande figuur geeft deze verschillende dimensies van hospitality weer.   
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Figuur 1.1: De verschillende dimensies van Hospitality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: eigen vertaling op basis van Brotherton B., 1999, blz.169) 

 

Om deze definitie van hospitality te verduidelijken, wordt het voorbeeld gegeven van een 

restaurantmaaltijd. Hier gebeurt een menselijke ruil die gebaseerd is op specifieke producten en 

diensten. De restaurantbezoeker krijgt namelijk voedsel en dranken aangeboden en betaalt in ruil 

hiervoor een bepaald bedrag. Deze betaling gebeurt voor, tijdens of na het beëindigen van de 

maaltijd. De ruil is dus (ongeveer) gelijktijdig. Ze is bovendien ook vrijwillig, want men gaat 

immers uit vrije wil een restaurant bezoeken. Tenslotte bezit de ruil ook een wederzijds voordelig 

karakter. De bezoeker gaat met een tevreden gevoel naar huis en het restaurant heeft zijn omzet 

verhoogd.  

 

 

1.2.2.  Hoe kan de Hospitality industrie omschreven worden? 

 

De H.I. vormt een onderdeel van een grotere industrie, namelijk de reis- en toerisme-industrie. 

“De reis- en toerisme-industrie bestaat uit ondernemingen die als gemeenschappelijk doel hebben 

de nodige en gewenste producten en diensten aan te bieden aan reizigers.” (Kasavana M.L. et al., 

1995, blz.3) Voorbeelden van ondernemingen die tot deze industrie behoren, zijn: reisbureaus, 

luchthavens en hotels. De H.I. bestaat dan uit alle ondernemingen die voedsel, dranken en/of 

onderdak aanbieden aan reizigers die tijdelijk weg zijn van huis. Hierbij denken we onder andere 

aan hotels, restaurants en cafés. Een aantal synoniemen voor de H.I. zijn de gastvrijheidsindustrie 

en de hospitaliteitsindustrie.  
 

Men kan twee belangrijke verschillen aanduiden die bestaan tussen ondernemingen uit de H.I. en 

andere dienstenondernemingen: Ten eerste verschaffen de ondernemingen uit de H.I. voedsel, 
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dranken, onderdak of een combinatie van deze drie, terwijl andere dienstenondernemingen dit 

slechts op een bijkomstige basis of zelfs niet aanbieden. Ten tweede bieden de ondernemingen uit 

de H.I. deze diensten in de eerste plaats aan aan reizigers in de brede betekenis van het woord. 

Andere dienstenondernemingen hebben eerder te maken met klanten die lokale inwoners zijn, en 

dus geen reizigers. (Dittmer P.R. et al., 1993, blz.5) 
 

De H.I. is in de laatste decennia enorm gegroeid. Een aantal redenen hiervoor zijn: een hogere 

levensstandaard, meer vrije tijd, verbeteringen in de geneeskunde waardoor de levensverwachting 

gestegen is, betere scholing, enzovoort. (Angelo R.M. et al., 1991, blz.32) Als gevolg hiervan 

kunnen mensen meer tijd en/of geld besteden aan de activiteiten uit de H.I.. Denk maar aan een 

lekker etentje in een restaurant of een overnachting aan de kust.  

 

 

1.2.3.  Waaruit is de Hospitality industrie samengesteld? 

 

De H.I. kan opgedeeld worden in twee grote segmenten, namelijk een Food & Beverage segment 

(voedsel en dranken) enerzijds en een Lodgingsegment (logies) anderzijds. Beide segmenten 

worden kort ontleed in de volgende paragrafen. Het Food & Beverage segment bestaat uit een 

reeks organisaties die voedsel en/of dranken aanbieden aan het publiek. Hierbij kan men denken 

aan elk type etablissement, gaande van een fast food restaurant tot een heel duur sterrenrestaurant 

waarin haute cuisine wordt aangeboden. Het Lodgingsegment bestaat uit die ondernemingen die 

onderdak aanbieden aan reizigers. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de hotels en motels 

die we zien in de stad, langs autosnelwegen en in de nabijheid van luchthavens. (Dittmer P.R. et 

al., 1993, blz.6-8) 

 

1.2.3.1. Het Food & Beverage segment 

 

Het Food segment bestaat uit ondernemingen die volledig bereide maaltijden aanbieden voor 

onmiddellijke consumptie, ongeacht of men hiervoor dient te betalen. Deze ondernemingen 

kunnen van elkaar onderscheiden worden aan de hand van verschillende elementen: menu, niveau 

van dienstverlening, inrichting, prijzen, enzovoort. (Dittmer P.R. et al., 1993, blz.123-138) 
 

Het Beverage segment kan omschreven worden als: alle ondernemingen die alcoholische en 

andere gerelateerde dranken aanbieden voor onmiddellijke consumptie. Vaak bieden dergelijke 

etablissementen echter ook voedsel aan. Zo behoort een restaurant zowel tot het Food segment als 

tot het Beverage segment. Men kan er immers zowel voedsel als dranken nuttigen. De 
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ondernemingen uit het Beverage segment kunnen ingedeeld worden op basis van wat ze te bieden 

hebben: dranken, entertainment en/of voedsel. (Dittmer P.R. et al., 1993, blz.138-141) 

 

1.2.3.2. Het Lodgingsegment 

 

Het Lodgingsegment wordt omschreven als “die ondernemingen die geld vragen voor het 

aanbieden van gemeubileerde slaapaccommodaties aan personen die tijdelijk weg zijn van huis. 

Deze accommodaties kunnen door hen beschouwd worden als een tijdelijke of permanente thuis” 

(Dittmer P.R. et al., 1993, blz.209). In heel wat van deze ondernemingen kan men echter ook 

voedsel en dranken nuttigen en kan men genieten van een hele reeks andere diensten. Deze 

diensten worden zowel aangeboden aan reizigers als aan niet-reizigers.  
 

Het Lodgingsegment omvat enerzijds de hotels, motels en hostels en anderzijds het 

accommodatieaspect van ziekenhuizen. Deze ondernemingen kunnen van elkaar onderscheiden 

worden aan de hand van verschillende elementen, zoals: de aangeboden diensten, de inrichting, de 

prijzen, het doelpubliek, het aantal kamers, de locatie of de meetingcapaciteit. (Dittmer P.R. et al., 

1993, blz.208-214) 

 

 

1.2.4. Het belang van de Hospitality industrie in de economie 

 

We geven nu enkele kerncijfers, die het belang van de H.I. in de economie kunnen aanduiden. 

Deze industrie (NACE-BEL code 55) telde 37 733 ondernemingen in 2004, wat ongeveer gelijk is 

aan 5,40 % van het totaal aantal BTW-plichtige ondernemingen in België.  

Wat locatie betreft, kan men stellen dat meer dan 60,00 % van de horecaondernemingen zich 

bevinden in het Vlaams Gewest en slechts 30,00 % in het Waals Gewest.  

Een opsplitsing naar segmenten toont aan dat iets minder dan 95,00 % van alle 

horecaondernemingen terug te vinden zijn in het Food & Beverage segment, en dus slechts       

5,00 % in het Lodgingsegment. Merk op dat de meeste ondernemingen uit het Lodgingsegment 

echter ook voedsel en dranken (Food & Beverage) aan hun gasten aanbieden. 

(<http://www.statbel.fgov.be/figures/home_nl.asp> 24/02/06)  

In hotels en restaurants zijn bovendien ongeveer 105 900 personen tewerkgesteld, wat 

overeenstemt met 3,30 % van de totale werkgelegenheid in België. De restaurantdiensten nemen 

86,00 % van deze werkgelegenheid voor hun rekening.  

(<http://www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/nl/Statistics/statistics_home.htm> 24/02/06) 
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Men kan dus afleiden dat het gemiddelde horecabedrijf vrij klein is. Figuur 1.2 toont het aantal 

BTW-plichtige horecaondernemingen per grootteklasse in België. Men ziet dat bijna 90,00 % van 

alle horecaondernemingen minder dan vijf werknemers telt. (Deguel V. et al., 2004) 

 

Figuur 1.2: Aantal BTW-plichtige horecaondernemingen per grootteklasse in 2003 

 

<1 werknemer; 
54,50%

1-4 werknemers; 

33,80%

10-19 werknemers; 

3,10%

20-49 werknemers; 
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0,30%
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(Bron: Deguel V. et al., 2004, blz.11) 

 

 

1.2.5. Wat is een hotel? 

 

De hotelsector vormt een belangrijk onderdeel van de H.I.. Daarom worden hier enkele definities 

gegeven van wat men onder een hotel, hotelbedrijf of hotelinrichting kan verstaan. 
 

Sinds 2004 hanteert het Nationaal Instituut voor de Statistiek een gewijzigde logiesindeling. Deze 

indeling is tegenwoordig gebaseerd op de decretale bepalingen die bestaan in Gewesten en 

Gemeenschappen rond logiesaccommodaties. Hierdoor zijn de definities voor hotelinrichtingen 

verschillend. “In Vlaanderen en Brussel (voor de Brusselse hotels die door Toerisme Vlaanderen 

worden vergund) zijn hotelinrichtingen alle inrichtingen met ten minste vier kamers of met 

accommodaties voor ten minste tien personen. Er wordt een hotelservice aangeboden en er wordt 

voor minstens één nacht logies verstrekt” (Toerisme Vlaanderen, 2004, blz.132). “In Wallonië en 

Brussel (voor de Brusselse hotels die door de Waalse overheid worden vergund) is een 

hotelinrichting elke logiesverstrekkende inrichting die voor een periode, die niet korter mag zijn 

dan een nachtverblijf, logies verstrekt onder de benaming ‘hôtel’ (hotel), ‘hostellerie’ (gasthof), 

‘motel’ (motel), ‘auberge’ (herberg), ‘pension’ (pension) of ‘relais’ (buitenherberg). Deze 

inrichting moet over minstens zes kamers beschikken die uitsluitend voor de klanten bestemd zijn. 
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In steden met meer dan 200 000 inwoners en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit 

minstens tien kamers” (Toerisme Vlaanderen, 2004, blz.132). “In Duitstalig België verstaat men 

onder hotelinrichtingen de inrichtingen die onder de naam ‘Hotel’, ‘Hostellerie’, ‘Apparthotel’, 

‘Motel’, ‘Gasthof’, ‘Pension’ of ‘Relais’ (buitenherberg) worden uitgebaat en die voor ten minste 

één nacht logies aanbieden” (Toerisme Vlaanderen, 2004, blz.132). 
 

Een meer algemene definitie van een hotel is: “Een hotel is een traditionele, commerciële 

logiesvorm waar men als toerist (in de ruime betekenis) onderdak kan vinden, al dan niet met de 

mogelijkheid om er dranken en maaltijden te nuttigen. Men maakt een onderscheid naar klasse 

(van eenvoudig tot luxe) en in functie van het cliënteel weerhoudt men meestal verblijf- en 

zakenhotels. Deze dienstverlenende ondernemingen moeten een minimum aan comfort bieden, 

alsmede hygiënisch verantwoord zijn, willen zij volgens de wettelijke bepalingen erkend 

worden.” (De Groote P., 1985, blz.104) Men ziet dat een hotel meer is dan enkel een plaats om te 

overnachten. 
 

In Tabel 1.1 ziet men hoe hotels in de NACE-BEL activiteitennomenclatuur worden 

onderverdeeld. Aan de hand van deze NACE-BEL activiteitennomenclatuur kan men een hotel 

onderscheiden van andere verblijfsaccommodaties. Zoals men kan afleiden uit de tabel wordt 

onder code 55.1 een onderscheid gemaakt tussen hotels en motels met of zonder restaurant. Onder 

code 55.2 vindt men dan de andere logiesverstrekkende bedrijven. 

 

Tabel 1.1: NACE-BEL code Sectie H – Hotels en Restaurants 

Code Betiteling 

55 Hotels en Restaurants 

55.1 Hotels 

55.11 Hotels en Motels, met restaurant 

55.12 Hotels en Motels, zonder restaurant 

55.2 Overige accommodaties voor kortstondig verblijf 

55.21 Jeugdherbergen en berghutten 

55.22 Kampeerterreinen 

55.23 Overige verblijfsaccommodaties 

(Bron: <http://www.statbel.fgov.be/products/nacebel_nl.asp/> 24/02/06) 
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1.2.6. Onafhankelijke hotels versus ketenhotels 

 

In de hotelsector kan een onderscheid gemaakt worden tussen onafhankelijke hotels enerzijds en 

ketenhotels anderzijds. Onafhankelijke hotels zijn hotels die zelf instaan voor hun management, 

niet verplicht zijn om aan bepaalde voorwaarden te voldoen en ook geen standaardprocedures 

dienen te volgen. Een typisch voorbeeld is een familiehotel: een hotel dat eigendom is van een 

familie en ook door hen bestuurd wordt. Het grootste voordeel van de onafhankelijke hotels zijn 

hun grote autonomie en persoonlijkheid. Ze zijn ook heel flexibel. Inderdaad, deze hotels kunnen 

immers snel hun aanbod aanpassen aan gewijzigde marktwensen. Een nadeel daarentegen is dat 

deze hotels bijvoorbeeld zelf de kosten moeten dragen van reclame. Wat de ketenhotels betreft, 

kan men een onderscheid maken tussen hotels die werken met een managementcontract, met een 

franchisecontract, hotels die behoren tot een referral keten en hotels die volledig in het bezit zijn 

van de hotelketen. Deze ketenhotels dienen te voldoen aan bepaalde minimumstandaarden en zijn 

verplicht om strikte regels te volgen. Er zijn echter ook veel voordelen verbonden aan het behoren 

tot een hotelketen. Deze hotels worden verder besproken in hoofdstuk 2. (Kasavana M.L. et al., 

1995, 19-23; Bardi J.A., 1990, blz.15-20) 

 

 

1.3. De Hospitality industrie is een onderdeel van de 

dienstensector 

 

De ondernemingen uit de H.I. kunnen gezien worden als dienstenondernemingen. Bij het Food & 

Beverage segment gaat het om het aanbieden van voedsel en dranken aan de klanten, terwijl de 

ondernemingen uit het Lodgingsegment onderdak verlenen aan de gasten. In dit deel wordt 

aangetoond dat een hotel beschouwd kan worden als een dienstenonderneming, en worden de 

verschillende niveaus van dienstverlening behandeld. 
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1.3.1. Een hotel is een dienstenonderneming  

 

Als men gaat kijken naar de basiseigenschappen van een dienst, dan ziet men dat deze ook 

toegepast kunnen worden op een hotel.  
 

- Ontastbaarheid: Men heeft het dikwijls over het ‘verkopen van kamers’, maar wat een 

hotel eigenlijk verkoopt is de ervaring om er te verblijven. De ervaring begint bij het 

moment van reservatie en eindigt pas wanneer het hotel verlaten wordt. (Angelo R.M. et 

al., 1991, blz.35-36) Deze ervaring is echter maar zo goed als de performantie van alle 

componenten samen. Dit is soms een probleem bij grote hotels waar te weinig aandacht 

wordt geschonken aan de individuele klant. (Hendrie J.R., 2005) Een hotelkamer kan ook 

gezien worden als een ‘luchtbox’ die aan reizigers verhuurd wordt voor een korte periode. 

Deze luchtboxen kunnen verschillende mensen aantrekken, ze kunnen anders ingericht 

zijn en ze kunnen zich op verschillende locaties bevinden, maar ze hebben toch 

grotendeels dezelfde eigenschappen. (International Encyclopedia of Hospitality 

Management, blz.310) Ook het verhuren van meetingrooms in een hotel kan in dit licht 

gezien worden. Het gaat hier immers ook om het verhuren van een ruimte, een luchtbox. 

(Rasson G., 2006) 
 

- Gelijktijdigheid van productie en consumptie: In een hotel worden de diensten 

aangekocht, geproduceerd, geleverd en geconsumeerd op dezelfde plaats. Dit impliceert 

een hoge interactie tussen de klant en het personeel, wat echter wel een grote druk legt op 

het hotelpersoneel. Het is immers belangrijk dat het hotel er schoon en aanlokkelijk uitziet 

en dat het personeel steeds vriendelijk en attent is. (Angelo R.M. et al., 1991, blz.36-37) 

Gasten verwachten een persoonlijke behandeling wanneer ze een hotel bezoeken. Een 

persoonlijke service van hoge kwaliteit is dus vereist. (Klomp L., 1996, blz.16)  
 

- Vergankelijkheid: Wanneer op een gegeven ogenblik niet alle hotelkamers ingenomen 

zijn, dan zijn de lege kamers verloren en kunnen ze later niet meer verkocht worden. 

(Dittmer P.R. et al., 1993, blz.13-14) Men kan immers geen voorraad aanleggen om deze 

later te verkopen. Dit legt een grote druk op de dienstverleners. Ze moeten er namelijk 

voor zorgen dat diensten gecreëerd kunnen worden op aanvraag en dat diensten geprijsd 

worden om te verkopen. Hoe langer een gast moet wachten op de dienst, hoe minder 

waarde het heeft. En een hotelkamer die te hoog geprijsd is om te verkopen, is niets meer 

waard. (Angelo R.M. et al., 1991) Daarom is het belangrijk om aan yield management te 

doen. (zie sectie 3.3.2., blz.46) Zo kan men bij een lage vraag de prijs doen dalen, 
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waardoor de hotelkamers toch allemaal geboekt zijn. Wanneer de vraag hoog is, kan men 

de prijs terug doen stijgen om op die manier een maximale opbrengst te realiseren. Een 

flexibel team van werknemers is echter essentieel om aan de vraagfluctuaties te kunnen 

voldoen. (Klomp L., 1996, blz.14) 
 

- Heterogeniteit: Door het feit dat elk hotel anders is vanwege de locatie, het personeel e.d.  

zullen de diensten die door de verschillende hotels aangeboden worden nooit volledig 

gelijk zijn. Ook de aanwezigheid van andere klanten zorgt ervoor dat de diensten op 

verschillende manieren ervaren kunnen worden. “Diensten hoeven echter niet steeds 

uniform te zijn, maar moeten aangepast zijn aan de specifieke behoeften van de 

individuele klant” (Dittmer P.R. et al., 1993, blz.13). Hotelketens zullen echter proberen 

om de diensten die aangeboden worden in de verschillende hotels te uniformiseren door 

het ontwikkelen van standaardprocedures. (Rasson, 2006) 

 

 

1.3.2. Classificatie van hotels op basis van het niveau van dienstverlening 

 

Hotels kunnen een verschillend niveau van dienstverlening aanbieden aan hun gasten. Men kan 

een onderscheid maken tussen drie niveaus, namelijk een eersteklas, gemiddelde en gelimiteerde 

dienstverlening. (Kasavana M.L. et al., 1995) Bij elk niveau wordt een voorbeeld gegeven van een 

hotel, in de stad Antwerpen, dat een dergelijke dienstverlening aanbiedt.  
 

- Eersteklas dienstverlening: Deze dienstverlening wordt ook wel luxe service genoemd. De 

diensten gaan van het aanbieden van superieure maaltijden in het restaurant van het hotel 

tot een persoonlijke conciërge. Deze laatste helpt de gasten bij het reserveren van tickets 

voor transport en entertainment, geeft informatie met betrekking tot de omgeving, 

enzovoort. De hotels zijn meestal vrij groot en hebben een dure uitrusting. Ook zijn er 

vaak kleine shops met juwelen, kledij en geschenken. Een voorbeeld is het 5-sterrenhotel 

Radisson SAS Park Lane dat zich in het centrum van de stad bevindt. 
 

- Gemiddelde dienstverlening: Deze mate van dienstverlening is bescheiden maar 

voldoende. Het merendeel van de hotels behoort tot deze groep. Er worden 

gestandaardiseerde diensten aangeboden aan de gasten evenals voedsel en dranken. Deze 

hotels zijn meestal goedkoper dan de hotels met een eersteklas dienstverlening. Vaak zijn 

er ook meetingrooms voor het organiseren van vergaderingen, banketten, enzovoort. Een 

voorbeeld is het 3-sterrenhotel Alfa Empire vlakbij het station Antwerpen-Centraal. 
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- Gelimiteerde dienstverlening: De diensten zijn hier beperkt tot de absoluut noodzakelijke. 

De hotels bieden comfortabele goedkope kamers aan. De Food & Beverage diensten zijn 

meestal beperkt tot een ontbijt, en soms is er een kleine meetingroom. Tot deze categorie 

behoren de zogenaamde budgethotels. Een voorbeeld is het 1-sterrenhotel Rubenshof.  
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2. KETENHOTELS 

 

In het eerste hoofdstuk werden enkele definities gegeven van een hotel en werd het onderscheid 

tussen onafhankelijke hotels en ketenhotels kort besproken. In dit hoofdstuk wordt verder 

ingegaan op deze ketenhotels. Er wordt gedefinieerd wat hotelketens zijn en weergegeven hoe ze 

zijn ontstaan. Vervolgens worden enkele voor- en nadelen aangehaald van een ketenhotel ten 

opzichte van een onafhankelijk hotel. Nadien volgt een bespreking van de vier verschillende 

soorten ketenhotels. 

 

 

2.1. Wat is een hotelketen? 

 

2.1.1. Definitie 

 

 “Men heeft het over een hotelketen wanneer twee of meer hotels zaken doen onder een 

gemeenschappelijke publieke identiteit” (Rasson G., 2004, blz.20). Een hotelketen kan echter ook 

gedefinieerd worden als: “een regionale, nationale of internationale groep van hotels met een 

zelfde naam, ongeacht het eigendomsrecht” (International Encyclopedia of Hospitality 

Management, 2005, blz.310). Een algemene trend in de H.I. is het toenemende belang van ketens. 

Deze trend zal zich op lange termijn nog verder doorzetten. Heel wat hotels behoren tot een 

hotelketen of hotelgroep. De bedoeling is om op die manier een competitief voordeel te realiseren 

ten opzichte van onafhankelijke hotels door het verwezenlijken van schaalvoordelen. (Rasson G., 

2005) 

 

 

2.1.2. Het ontstaan van hotelketens 

 

Het was de Zwitserse zakenman César Ritz die op het einde van de 19e eeuw begon met het 

uitbouwen van een hotelketen. Hij beheerde meerdere hotels, alle met dezelfde stijl en 

comfortkenmerken, en vormde daarmee de basis voor het hedendaagse Amerikaanse systeem van 

hotelketens. Een andere pionier was Conrad Hilton, die zijn eerste hotel oprichtte in 1919 in 

Texas. (De Groote P., 1987, blz.109) Vandaag behoren de Ritz hotels en de Hilton hotels tot de 
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meest luxueuze ter wereld en bestaat de Hiltona hotelketen uit meer dan 2700 hotels over de hele 

wereld. (<www.hiltongroup.com> 15/11/2005) Er ontstond dus een nieuw type hotels dat 

beantwoordde aan de nieuwe behoeften van de klant. Deze wou immers overal ter wereld 

eenzelfde hotel terugvinden. (De Groote P., 1987, blz.109). 

 

 

2.2. Voor- en nadelen van ketenhotels tegenover onafhankelijke 

hotels 

 

Het behoren tot een hotelketen brengt heel wat voordelen met zich mee. Een niet-exhaustieve lijst 

van voordelen wordt hier gegeven. 
 

- De naam of het merk dat het ketenhotel draagt laat het hotel toe om zich te onderscheiden 

van de concurrentie. 
 

- Het is een snelle manier om zich te identificeren en te differentiëren in de gedachten van 

de consument. Klanten zullen zich aan de hand van het merk een beeld vormen van wat ze 

kunnen verwachten. (Prasad K. et al., 2000) Hotelketens bieden aan de klanten immers 

een merkbelofte (a Brand Promise), een verzameling van klantenbeloften. (Rasson G., 

2006) Zo zullen klanten bijvoorbeeld andere verwachtingen hebben wanneer ze een kamer 

in een Formule 1 hotel boeken, dan wanneer ze in een Hilton hotel wensen te verblijven.  
 

- Hotelketens beschikken over enorme schaalvoordelen, die op hun beurt zorgen voor grote 

kostenreducties. Schaalvoordelen worden gerealiseerd door de gezamenlijke aankoop van 

investeringsgoederen en verbruiksgoederen, het gemeenschappelijk voeren van 

reclamecampagnes, centrale reservatiesystemen, enzovoort. (Mortier S., 2002) Ook in de 

onderhandelingen met reisoperatoren kunnen hotelketens enorme voordelen halen, dit 

tevens door het bieden van uniformiteitsgaranties. (Rasson G., 2006) 
 

- Trainings- en opleidingsprogramma’s voor de werknemers worden gecentraliseerd. 

(Klomp L., 1996) Zo worden seminaries georganiseerd en handleidingen uitgegeven. Aan 

de hand van hun ervaringen ontwikkelen hotelketens ook standaardprocedures die gevolgd 

dienen te worden. Hierdoor beschikken ketenhotels over gekwalificeerd hotelpersoneel en 

zijn ze minder onderhevig aan personeelsverloop. (Rasson G., 2006) 
 

                                                 
 
a De Hilton hotelketen is samengesteld uit Hilton International en Hilton Hotels Corporation 
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- Een hotelketen kan marktsegmentatie toepassen door verschillende merknamen te 

gebruiken. Zo biedt Accor een hele reeks merken aan, gaande van de 0-sterrenhotels 

Formule 1 tot de 4- of 5-sterrenhotels Sofitel. (Klomp L., 1996) Elk van deze hotels richt 

zich hierbij op een verschillende doelgroep.  
 

- Het ketenhotel profiteert mee van de kennis van de hotelketen met betrekking tot lokale, 

nationale en internationale wetten, regels en reguleringen enerzijds en lokale smaken en 

preferenties anderzijds. (Preble J.F., 2000, blz.339) 
 

- Een hotelketen beschikt over meer financiële slagkracht om zich te vestigen op 

toplocaties en om agressieve campagnes te voeren die de concurrentie buiten spel zetten. 

(gesprek met mevrouw De Zutter P., 09/03/06, Brussel) Bovendien kan een hotelketen 

meer financiële garanties bieden, zelfs bij een gewone exploitatie. (Rasson G., 2006) 
 

- Ketenhotels kunnen gebruik maken van bepaalde diensten en expertises die voor 

onafhankelijke hotels onbetaalbaar zijn. Zo maken ketenhotels gebruik van centrale 

reservatiesystemen en centrale opleidingscentra. (Mortier S., 2002) 
 

- Ketenhotels gaan klanten doorverwijzen naar andere leden van de hotelketen. (MacGuffie 

J., 1996) Indien klanten immers tevreden zijn over een bepaald hotel zullen ze sneller 

terug gaan naar een hotel van dezelfde keten. Hierdoor krijgt men ook klanten over de 

vloer die het hotel anders nooit zouden kennen.  
 

- Alle hotels die behoren tot een hotelketen kunnen genieten van de voordelen die 

voortvloeien uit het voortdurende marktonderzoek dat wordt uitgevoerd. (MacGuffie J., 

1996)  
 

- Het merk van het ketenhotel wordt door reizigers soms gezien als een teken van kwaliteit. 

Dit komt doordat er geen internationale standaard bestaat voor het beoordelen van hotels: 

een 5-sterrenhotel in het ene land is niet equivalent met een 5-sterrenhotel in een ander 

land. (Goff P., 2005) 

 

Naast voordelen zijn uiteraard ook nadelen verbonden aan het behoren tot een hotelketen. Een 

aantal nadelen worden hierna opgesomd.  
 

- Hotels die behoren tot een hotelketen zijn vaak verplicht tot het aankopen van goederen 

die door de hotelketen worden opgelegd. Ze hebben met andere woorden niet de 

mogelijkheid om voordeel te halen uit lokale promoties. 
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- Ketenhotels hebben meestal een groot aantal kamers. Het is voor de hoteluitbater dus 

onmogelijk om alle gasten persoonlijk te kennen. Hotelgasten die dit persoonlijk contact 

echter belangrijk vinden, zullen eerder kiezen voor een onafhankelijk hotel.  
 

- Ketenhotels zijn minder flexibel dan onafhankelijke hotels om in te spelen op gewijzigde 

(lokale) marktwensen. Ze dienen immers strikte regels te volgen die door de hotelketen 

worden opgelegd.  

 

 

2.3. Soorten ketenhotels 

 

Ketenhotels kunnen onderverdeeld worden in een aantal soorten. Hierna worden deze soorten 

behandeld, gaande van weinig tot maximale verwantschap. Ten eerste heeft men hotels die 

behoren tot een referral keten. Ten tweede zijn er hotels die tot een keten behoren via een 

franchisecontract of via een managementcontract. Tenslotte kan het voorkomen dat het hotel 

volledig eigendom is van de keten. Dergelijke hotels worden ook wel fully-owned hotels 

genoemd.  

 

 

2.3.1. Ketenhotels die behoren tot een referral keten 

 

In een referral keten gaat het eigenlijk om onafhankelijke hotels die samen onder één bepaalde 

identiteit naar buiten treden. De hotels blijven eigendom van de hoteleigenaar en ook het 

management blijft voor hun rekening. Een dergelijke keten kan ook een vrijwillige keten of 

consortium worden genoemd. Een consortium wordt gedefinieerd als: “een groep (van 

ondernemingen of merken) die gevormd wordt om de onderneming hogere voordelen en/of een 

hogere efficiëntie te bezorgen dan ze zou bereiken indien ze alleen zou werken” (Nykiel R.A. et 

al., 2005). Door zich te verenigen worden bepaalde voordelen en kostenbesparingen gerealiseerd. 

Voorbeelden hiervan zijn: een gemeenschappelijk reservatiesysteem, het uitgeven van 

gemeenschappelijke brochures, het delen van reclame-uitgaven, het realiseren van 

schaalvoordelen en het organiseren van gemeenschappelijke opleidingsprogramma’s voor 

werknemers. De hotels behouden echter wel steeds hun eigen persoonlijkheid. (Angelo R.M. et 

al., 1991; Interational Encyclopedia of Hospitality Management, 2005; Benhamou F., 2000) 
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De hotels die behoren tot een referral keten dienen aan weinig standaarden te voldoen. Ze hebben 

geen gemeenschappelijke inrichting of standaardfaciliteiten. Vaak zijn ze niet verplicht om een 

minimum aantal kamers te bezitten en moeten ze niet gelegen zijn in grote steden. Wat de ketens 

wel pogen te standaardiseren is de kwaliteit. Heel wat referral ketens hebben echter hun 

standaarden verscherpt, waardoor ze aan capaciteit verloren hebben. Niet alle leden voldeden 

immers aan deze nieuwe standaarden. Het merendeel van deze ketens zijn non-profit organisaties, 

hoewel er een trend bestaat om toch winstmakende bedrijven te worden. (Angelo R.M. et al., 

1991, blz.85; Marvel M.W., 2005)  
 

Een aantal voorbeelden van referral ketens zijn Best Western, Relais & Châteaux, Hampshire 

Hospitality & Leisure, Relais du Silence en Romantik Hotels.  

 

 

2.3.2. Ketenhotels met een franchisecontract 

 

“Een hotelfranchise is de machtiging die verleend wordt door een hotelketen aan een individueel 

hotel om het handelsmerk van de keten te gebruiken, evenals de besturingssystemen en het 

reservatiesysteem. In ruil hiervoor ontvangt de keten een percentage van de inkomsten en 

bepaalde andere contributies, zoals reclamecontributies” (Angelo R.M. et al., 1991, blz.85). De 

hotelketen is hierbij de franchisegever, het individueel hotel de franchisenemer. Aan deze 

franchisenemer wordt het recht verleend om zaken te doen, gebruik makende van de naam, het 

logo, de marketingtechnieken,… van de keten van de franchisegever. Hierbij blijft de 

franchisenemer het hotel bezitten en managen. Hij dient er echter wel voor te zorgen dat aan de 

standaarden, zoals opgelegd door de franchisegever, wordt voldaan. (Angelo R.M. et al., 1991, 

blz.345-346; MacGuffie J., 1996, blz. 40) 
 

Franchise is een vaak gebruikte methode in de H.I.. Het zorgt namelijk voor enige zekerheid op 

succes. Men koopt een formule die in het verleden zijn waarde al heeft bewezen, evenals de 

ervaring van de franchisegever. Zowel de franchisegever als de franchisenemer kunnen 

belangrijke voordelen halen uit het franchisecontract. Zo kunnen franchisegevers schaalvoordelen 

realiseren wanneer ze een groot aantal franchisenemers hebben. Bovendien leidt dit ook tot een 

hoger merkbewustzijn. Franchisenemers kunnen dan weer voordeel halen uit het centraal 

reservatiesysteem en de professionele opleidingshulp. Franchise is dus een snelle manier om 

marktaandeel te verwerven en om te kunnen concurreren tegen andere grote hotels in de markt. Er 

zijn echter ook nadelen aan verbonden. Ten eerste kan de reputatie van de keten in gevaar komen. 

Dit gebeurt wanneer de franchisenemers onvoldoende kwaliteitscontrole uitoefenen. Ten tweede 
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betekent het aangaan van een franchise voor de franchisenemer het verlies van haar persoonlijke 

identiteit. Tenslotte zijn de initiële investeringen (het hotel dient immers te worden aangepast aan 

de vereisten van de keten) en de contributiekosten (feekosten) vrij hoog. (Nykiel R.A., 2005, 

blz.61; Angelo R.M. et al., 1991, blz. 351-365; MacGuffie J., 1996, blz.40-42; Contractor F.J., 

1998, blz.331)  
 

Het franchisecontract is echter steeds meer in het voordeel van de franchisegever. Het risico 

waaraan hij wordt blootgesteld is immers kleiner dan het risico dat de franchisenemer neemt. 

Inderdaad, de franchisegever ontvangt jaarlijks zowel vaste als variabele contributies (fees). De 

variabele contributies zijn meestal afhankelijk van het aantal verkochte kamers en kunnen dus 

logischerwijze sterk variabel zijn. De vaste contributies zijn echter voldoende groot om het risico 

in evenwicht te houden. De opbrengst van de franchisenemer is daarentegen sterk afhankelijk van 

de gegenereerde kasstromen. (Chathoth P.K et al., 2003, blz.424)  
 

Voorbeelden van hotels die een franchisecontract hebben met een hotelketen zijn met name: 

Crowne Plaza Brussels Europa, Campanile Brugge, Golden Tulip Bero, Ibis Charleroi Airport. 

 
 

2.3.3. Ketenhotels met een managementcontract 

 

Een andere populaire vorm van ketenvorming is het gebruik van managementcontracten. “Een 

managementcontract is een overeenkomst tussen de hoteleigenaar en een managementbedrijf. 

Hierbij stelt de eigenaar het managementbedrijf aan als een agent die de volledige 

verantwoordelijkheid op zich neemt voor het management van het hotel” (Angelo R.M. et al., 

1991, blz.375). In de hotelsector blijkt het managementcontract de meest voorkomende 

bestuursmethode te zijn. (Contractor F.J., 1998, blz.326) 
 

De hoteleigenaar zorgt voor de grond, het gebouw, de inrichting en het kapitaal, en betaalt alle 

bestuurs- en financiële uitgaven. Hij neemt daarenboven alle risico’s op zich. De bestuurder is dan 

de agent die zorgt voor het dagelijkse beheer van het hotel. Dit kan hij doen op de manier die hem 

het beste lijkt, zonder tussenkomst van de eigenaar. Het managementbedrijf wordt hiervoor 

betaald onder de vorm van een managementcontributie, die vast of variabel kan zijn. Bij een vaste 

managementcontributie biedt de eigenaar dus de garantie dat ze steeds zal worden betaald, ook 

indien de behaalde winst lager is dan verwacht. (gesprek met mevrouw De Zutter P., 09/03/06, 

Brussel) Bovendien dient het hotel dikwijls een kleine contributie te betalen voor elke reservatie 

die gebeurt via het centrale reservatiesysteem van het managementbedrijf. Men kan dus stellen: 
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“het managementbedrijf neemt de meeste beslissingen terwijl de hoteleigenaar ervoor betaalt” 

(Angelo R.M. et al., 1991, blz.376-377). (Angelo R.M. et al., 1991, blz.375-377; Teare R. et al., 

1991; Contractor F.J., 1998, blz.330) 
 

Managementcontracten hebben zowel voor- als nadelen, voor de beide partijen. Een voordeel voor 

de eigenaar is dat zijn hotel bestuurd wordt door een ervaren manager, met een goeie reputatie. 

Deze bestuurder zorgt dus voor de nodige expertise. Als nadeel geldt echter dat de eigenaar het 

volledige financiële risico draagt. Wanneer het hotel verlies maakt dan dient de eigenaar dit aan te 

vullen. Bovendien is het hoofdobjectief van de bestuurder het verdienen van een zo hoog 

mogelijke managementcontributie als een percentage van de inkomsten of de winst, terwijl de 

eigenaar zich vooral bekommert om de netto operationele kasstromen. Voor het 

managementbedrijf geldt het voordeel dat ze een groot aantal hotels kan controleren met een 

relatief beperkte investering en een laag risico. Het nadeel daarentegen is dat hun reputatie steeds 

op het spel staat. Wanneer de eigenaar te weinig kapitaal verschaft, kan dit leiden tot dalende 

performantie en dit kan bijgevolg schadelijk zijn voor de naam van het managementbedrijf. Ook 

kan de eigenaar steeds beslissen om het contract met het managementbedrijf stop te zetten of niet 

te verlengen na afloop van de contractsduur. (Angelo R.M. et al., 1991, blz.382-383; Chathoth 

P.K. et al., 2003, blz.425) 
 

Voorbeelden van hotels die werken met een managementcontract zijn met name: Courtyard by 

Marriott Brussels, Conrad Brussels, Corinthia Antwerp Hotel, Sofitel Gent Belfort, Sheraton Four 

Points en Radisson SAS Balmoral Hotel. 

 

 

2.3.4. Fully-owned ketenhotels 

 

Een fully-owned hotel is volledig in het bezit van en wordt geleid door één bedrijf. Het hotel is 

dus eigendom van de keten en ook het management van het hotel is voor hun rekening. Op die 

manier heeft de hotelketen een volledige controle over het hotel. Dit is echter wel de duurste vorm 

voor de hotelketen omdat ze moet instaan voor alle investeringen. Bovendien draagt de keten alle 

risico. (Preble J.F. et al., 2000, blz.328) De fully-owned hotels worden echter zeldzamer omwille 

van de heel hoge kapitaaleisen. (Rasson G., 2006) 
 

Een aantal voorbeelden van fully-owned hotels zijn: Sheraton Brussels Hotels & Towers, NH 

Gent Hotel, Novotel Leuven Centrum en AC Hotel Arlon. 
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3. HOTEL- EN KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 

In dit hoofdstuk worden de hotel- en ketenindustrie in België besproken. Hierbij wordt eerst de 

totale Belgische hotelindustrie bekeken. Dit gebeurt op basis van volgende criteria: het aantal 

hotels, het aantal hotelkamers, het aantal hotels volgens sterrenclassificatie en het gemiddeld 

aantal kamers per hotel. Vervolgens wordt de Belgische ketenindustrie besproken. Eerst wordt 

gekeken naar de samenstelling van deze industrie in 1987. Daarbij worden zowel de soorten als de 

belangrijkste hotelketens in België voorgesteld. Vervolgens wordt de ketenindustrie in 2005 

behandeld, waarbij zowel de belangrijkste hotelgroepen als de belangrijkste hotelmerken 

aangetoond worden. Ook wordt dieper ingegaan op de hotelgroepen in België. Tenslotte worden 

in het derde deel enkele relevante variabelen uit de hotelindustrie besproken voor de 

ketenindustrie, namelijk de RevPAR, de gemiddelde kamerprijs, de bezettingsgraad en de yield.  

 

 

3.1. Bespreking Belgische hotelindustrie 

 

3.1.1. Bespreking van het aantal hotels 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal hotels weer in België, alsook per gewest, voor 1980, 1985, 

1990, 1995, 2000 en 2004. Op die manier kan men de evolutie nagaan van het aantal hotels in de 

tijd. Opvallend hierbij is dat het aantal hotels tussen 1980 en 2004 in elk gewest is afgenomen. 

Het aantal hotelbedrijven in België is met bijna één vierde gedaald.  

 

Tabel 3.1: Het aantal hotelbedrijven in België van 1980 tot en met 2004 

Aantal hotelbedrijven       

Jaar 1980 1985 1990 1995 2000 2004 

Vlaams Gewest 1 351 1 249 1 202 1 076 1 072 1 080 

Waals Gewest 985 815 771 729 717 683 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 172 157 150 177 166 159 

België 2 508 2 221 2 123 1 977 1 955 1 922 

(Bron: eigen verwerking op basis van NIS en website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 16/02/06) 

 

In Tabel 3.2 wordt het aantal hotels in België in 2004 per provincie en per gewest weergegeven. 

In de laatste kolom ziet men de verhouding ten opzichte van het totaal aantal hotels in België, 
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uitgedrukt in percentage. Opvallend is dat meer dan 56,00 % van de hotels zich situeren in het 

Vlaams Gewest, waarbij zelfs 30,00 % zich bevindt in West-Vlaanderen. Deze hotels vindt men 

dan vooral terug in Brugge en aan de kust. In het Waals Gewest is slechts 35,00 % van het totaal 

aantal hotels gevestigd. Vooral in Waals-Brabant bevinden zich heel weinig hotels. In Luik en 

Luxemburg situeren zich daarentegen meer hotels dan in Antwerpen of Limburg. Deze cijfers 

dient men echter te relativeren aangezien het hier gaat om aantallen hotels en niet aantallen 

hotelkamers.  

 

Tabel 3.2: Het aantal hotelbedrijven in België in 2004, per provincie en gewest 

 Aantal hotelbedrijven Percentage in België 

Antwerpen 135 7,02 % 

Limburg 151 7,86 % 

Oost-Vlaanderen 121 6,30 % 

Vlaams-Brabant 91 4,73 % 

West-Vlaanderen 582 30,28 % 

Vlaams Gewest 1 080 56,19 % 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 159 8,27 % 

Henegouwen 78 4,06 % 

Luik 224 11,65 % 

Luxemburg 239 12,43 % 

Namen 117 6,09 % 

Waals-Brabant 25 1,30 % 

Waals Gewest 683 35,54 % 

België 1 922 100,00 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 16/02/06) 

 

 

3.1.2. Bespreking van het aantal hotelkamers 

 

In Tabel 3.3 vindt men het aantal kamers in hotelbedrijven terug, per provincie en per gewest, in 

2004. De verhouding ten opzichte van het totaal aantal kamers (in België), uitgedrukt in 

percentage, is weergegeven in de laatste kolom van de tabel. Opvallend is het groot aantal 

hotelkamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit aantal bedraagt zelfs meer dan het aantal 

kamers in het Waals Gewest, waar zich nochtans meer dan vier maal zoveel hotels bevinden (zie 

Tabel 3.2). Hieruit kunnen we dus afleiden dat de hotels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

gemiddeld groter zijn dan de hotels in het Waals Gewest. In het Vlaams Gewest situeert zich meer 

dan de helft van het totaal aantal hotelkamers. Een heel groot deel hiervan is terug te vinden in 
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West-Vlaanderen. Deze provincie telt zelfs meer hotelkamers dan heel het Waals Gewest en 

vertegenwoordigt iets minder dan 25,00 % van het totaal. In de provincie Antwerpen vindt men 

iets meer dan 11,00 % van de kamers terug terwijl dit percentage in Limburg slechts 4,41 % 

bedraagt.   

 

Tabel 3.3: Het aantal kamers in hotelbedrijven in België in 2004, per provincie en gewest 

 
Aantal kamers in 
hotelbedrijven 

Percentage in België 

Antwerpen 5 977 11,10 % 

Limburg 2 377 4,41 % 

Oost-Vlaanderen 2 719 5,05 % 

Vlaams-Brabant 4 047 7,51 % 

West-Vlaanderen 12 926 24,00 % 

Vlaams Gewest 28 046 52,08 % 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 543 27,00 % 

Henegouwen 1 412 2,62 % 

Luik 3 896 7,23 % 

Luxemburg 3 114 5,78 % 

Namen 1 774 3,29 % 

Waals-Brabant 1 069 1,98 % 

Waals Gewest 11 265 20,92 % 

België 53 854 100,00 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/>  16/02/06) 

 

Het aantal hotelkamers in het Waals Gewest bedraagt slechts 20,92 % van het totaal, namelijk    

11 265. Hiervan vindt men de meeste hotelkamers terug in Luik en Luxemburg. In Waals-Brabant 

en Henegouwen situeren zich daarentegen heel weinig hotelkamers. (In Waals-Brabant zelfs 

minder dan 2,00 % van het totaal aantal kamers in België.) 

 

 

3.1.3. Bespreking van het aantal hotels volgens sterrenclassificatie 

 

Voor de bespreking van de Belgische hotelindustrie op basis van het aantal sterren wordt gebruik 

gemaakt van de Benelux Hotelclassificatie. Deze classificatie geldt sinds 1 januari 2000 en dient 

ter vervanging van de Beneluxnormen. De meerwaarde van de Benelux Hotelclassificatie ten 

opzichte van de Beneluxnormen is dat men ook gaat kijken naar kwalitatieve aspecten, zoals de 

uitstraling van het hotel en de staat van onderhoud. De hotels worden op basis van een reeks 
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normen opgesplitst in 1-, 2-, 3-, 4- en 5-sterrenhotels. Deze sterren helpen om een structuur aan te 

brengen in het erg uiteenlopende aanbod. “Zij vormen een garantie voor een bepaald kwaliteits- 

en comfortniveau, en zijn een toetssteen bij de beoordeling van de voorgestelde prijs.” (Benelux 

Hotelclassificatie, 2000) In deze classificatie zijn de 0-sterrenhotels, die staan voor eenvoudige 

overnachtingsgelegenheden, niet langer opgenomen. In onderstaande tabellen worden ze voor de 

volledigheid toch vermeld.  
 

In Tabel 3.4 wordt het aantal hotelbedrijven weergegeven volgens sterrenclassificatie in 2004. 

Deze aantallen worden ook opgesplitst volgens gewesten en provincies.  
 

 

Tabel 3.4: Het aantal hotelbedrijven in België volgens sterrenclassificatie in 2004, per provincie en gewest 

 0 
sterren 

1 ster 
2 

sterren 
3 

sterren 
4 

sterren 
5 

sterren 
Totaal 

Antwerpen 42 14 14 38 26 1 135 

Limburg 43 27 32 38 11 0 151 

Oost-Vlaanderen 25 21 34 34 7 0 121 

Vlaams-Brabant 14 15 14 39 8 1 91 

West-Vlaanderen 110 89 123 195 65 0 582 

Vlaams Gewest 234 166 217 344 117 2 1 080 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17 12 25 47 41 17 159 

Henegouwen 19 7 20 27 5 0 78 

Luik 33 35 46 85 25 0 224 

Luxemburg 38 20 57 99 25 0 239 

Namen 13 27 23 47 7 0 117 

Waals-Brabant 2 2 3 14 3 1 25 

Waals Gewest 105 91 149 272 65 1 683 

België 356 269 391 663 223 20 1 922 

(Bron: Hotel, camping en toeristische verhuringen in België 2004 
<http://www.statbel.fgov.be/pub/d7/p730y2004_nl.pdf>  20/02/06) 

 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat het grootste deel van de hotels over 3 sterren beschikt. Meer dan 

de helft van de hotels behoren tot de 2- en 3-sterrensegmenten. Toch zijn de hotels in België sterk 

verspreid over de verschillende sterrenclassificaties, met uitzondering van het 5-sterrensegment 

dat slechts goed is voor 1,00 % (= 20/1922) van het totaal aantal hotels. Ongeveer 85,00 % (= 

17/20) van alle 5-sterrenhotels bevinden zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

Wat de provincies betreft, is het opmerkelijk dat ongeveer 20,00 % (= (26+1)/135) van de hotels 

in Antwerpen 4- of 5-sterrenhotels zijn. De reden hiervoor is dat heel wat van de hotels in deze 

provincie gericht zijn op zakenreizigers. Zakenhotels behoren vaak tot een hoger sterrensegment 
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dan hotels die zich eerder concentreren op vrijetijdstoeristen. Bij de andere provincies ligt dit 

percentage duidelijk lager. In Limburg en Namen bedraagt dit percentage bijvoorbeeld slechts 

6,00 %. In Namen beschikt bijna één vierde (= 27/117) van de hotels over 1 ster. In Waals-

Brabant behoort bijna 56,00 % (= 14/25) van de hotels tot het 3-sterrensegment terwijl slechts 

8,00 % (= 2/25) van de hotels 1 ster bezit.  
 

Figuur 3.1 toont de spreiding van de hotels over de verschillende sterrenclassificaties in het 

Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest in 2004. De percentages duiden het aantal 

hotels per sterrenclassificatie voor elk gewest aan. Men ziet dat meer dan de helft van de hotels in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 3 of 4 sterren beschikt. In het Vlaams en Waals gewest 

vindt men vooral 2- en 3-sterrenhotels terug. In het Waals Gewest behoren zelfs meer dan      

60,00 % (= 21,82% + 39,82%) van de hotels tot de 2- en 3-sterrensegmenten. In het Vlaams 

Gewest is het 0-sterrensegment ook sterk vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat slechts 0,15% van 

de hotels in het Waals Gewest en 0,19% van de hotels in het Vlaams Gewest behoren tot het        

5-sterrensegment. 

 

Figuur 3.1: De spreiding van de hotels over de verschillende sterrenclassificaties in de Belgische gewesten  
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(Bron: eigen verwerking in Excel op basis van<http://www.statbel.fgov.be/pub/d7/p730y2004_nl.pdf> 04/04/06) 

 

 

3.1.4. Bespreking van het gemiddeld aantal kamers per hotel 

 

Wanneer men het aantal hotelkamers deelt door het aantal hotelbedrijven bekomt men het 

gemiddeld aantal kamers per hotelbedrijf. Een overzicht van dit gemiddelde voor elke provincie 
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en elk gewest, vindt men terug in Tabel 3.5. Opvallend is dat het gemiddeld aantal kamers per 

hotelbedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel hoog is. Ten opzichte van het gemiddelde 

in België is dit meer dan drie maal hoger. Dit wijst erop dat zich in dit gewest heel wat grote 

hotels bevinden. Het gemiddeld aantal kamers per hotel is ook hoger in het Vlaams Gewest (25,97 

kamers) dan in het Waals Gewest (16,49 kamers). De hotels uit het Waals Gewest zijn dus 

gemiddeld kleiner dan de hotels uit het Vlaams Gewest. Toch zijn beide gemiddelden lager dan 

het globale gemiddelde van 28,02 kamers. Dit Belgisch gemiddelde wordt immers sterk beïnvloed 

door het hoog gemiddelde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

In het Vlaams Gewest vindt men vooral in Antwerpen en Vlaams-Brabant een hoog gemiddeld 

aantal kamers terug. In Limburg daarentegen is het gemiddeld aantal kamers per hotel eerder 

klein, deze provincie telt een vrij groot aantal hotels maar een klein aantal hotelkamers. Deze 

provincie telt dus een groot aantal kleine hotels. 

 

Tabel 3.5: Het gemiddeld aantal kamers per hotelbedrijf in België in 2004, per provincie en gewest 

 
Aantal kamers in 
hotelbedrijven  

Aantal 
hotelbedrijven  

Gemiddeld aantal 
kamers per 
hotelbedrijf 

Antwerpen 5 977 135 44,27 

Limburg 2 377 151 15,74 

Oost-Vlaanderen 2 719 121 22,47 

Vlaams-Brabant 4 047 91 44,47 

West-Vlaanderen 12 926 582 22,21 

Vlaams Gewest 28 046 1 080 25,97 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 543 159 91,47 

Henegouwen 1 412 78 18,10 

Luik 3 896 224 17,39 

Luxemburg 3 114 239 13,03 

Namen 1 774 117 15,16 

Waals-Brabant 1 069 25 42,76 

Waals Gewest 11 265 683 16,49 

België 53 854 1 922 28,02 

(Bron: eigen verwerking op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 16/02/06) 

 

In het Waals Gewest is het gemiddeld aantal kamers per hotel het hoogst in Waals-Brabant. De 

hotels in deze provincie blijken relatief groot te zijn. Het gemiddelde is hier bijna even hoog als in 

Antwerpen. Waals-Brabant telt echter heel weinig hotels. Alle andere provincies in dit gewest 

hebben een gemiddelde dat minder dan 20 kamers bedraagt.  
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Tabel 3.6 toont de correlatie tussen het gemiddeld aantal kamers per hotel en de 

sterrenclassificatie. Hoe dichter de waarde bij 1 (-1) gelegen is, hoe sterker het positief (negatief) 

verband tussen de variabelen. Is de waarde echter 0 dan is er geen verband tussen de variabelen. 

(De Pelsmacker P. et al., 2002) Voor het 5-sterrensegment is het verband tussen het gemiddeld 

aantal kamers per hotel en de sterrenclassificatie sterk positief. Dit betekent dat het gemiddeld 

aantal kamers per hotel hoger zal zijn naarmate er meer 5-sterrenhotels gevestigd zijn. De reden 

hiervoor is dat 5-sterrenhotels een groter aantal kamers tellen dan de hotels uit de andere 

segmenten. Ook voor de 3- en 4-sterrensegmenten ziet men een positieve correlatie. Dit is een 

verklaring voor het hoog gemiddeld aantal kamers per hotel in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Hier vindt men immers voornamelijk hotels uit de hogere sterrensegmenten terug. 

 

Tabel 3.6: De correlatie tussen het gemiddeld aantal kamers per hotel en de sterrenclassificatie 

 0 sterren 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 

Gemiddeld aantal kamers per hotel -0,015 -0,303 -0,807 0,330 0,580 0,703 

(Bron: eigen verwerking in Excel op basis van Tabellen 3.4 en 3.5) 

 

Het verband tussen het gemiddeld aantal kamers per hotel en de sterrenclassificatie is sterk 

negatief voor het 2-sterrensegment. Naarmate er meer 2-sterrenhotels gevestigd zijn, zal het 

gemiddeld aantal kamers per hotel dus lager zijn. Tussen het gemiddeld aantal kamers per hotel en 

het 0-sterrensegment is er weinig (of geen) verband. Het gemiddeld aantal kamers per hotel wordt 

dus niet beïnvloed door de hoeveelheid 0-sterrenhotels.  

 

 

3.2. Hotelketens in België 

 

3.2.1. Ketenindustrie in 1987 

 

3.2.1.1. Soorten hotelketens in 1987 

 

In 1987 werd slechts een onderscheid gemaakt tussen twee groepen hotelketens, namelijk de vrije 

en de geïntegreerde hotelketens. Bij de geïntegreerde hotelketens droegen de hotels allen dezelfde 

naam en werden ze gekenmerkt door dezelfde comfort- en uitbatingsaspecten. De Amerikaanse 

invloed was hierbij heel duidelijk, de hotels werden groter en zakelijker. Naast de geïntegreerde 

hotelketens waren er de vrije hotelketens, ook consortia genoemd. Hier had men eerder een losse 
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vorm van samenwerking, die vooral gericht was op een gezamenlijke promotie. In 1987 was Best 

Western de grootste vrije hotelketen met 3200 hotels en 245 567 kamers wereldwijd. Andere 

belangrijke vrije hotelketens waren Golden Tulip, Relais & Châteaux en Romantik Hotels. De 

meerderheid van deze hotelketens waren regionaal of nationaal gebonden en waren meestal vrij 

klein van omvang. In België had men onder meer de Westvlaamse Hotelselectie met 8 

aangesloten hotels in 1983, en de Brugge Belfort Hotels met 16 hotels in 1986. (De Groote P., 

1987, blz. 303-306)  

 

3.2.1.2. De belangrijkste hotelketens in België in 1987 

 

In 1987 waren 28 hotelketens aanwezig op de Belgische hotelmarkt, waartoe 69 hotels behoorden. 

De meeste ketenhotels waren terug te vinden in Brussel. 20 van de 28 hotelketens hadden hier 

immers hotelvestigingen (met in totaal 32 hotels). Andere concentratiepunten waren Antwerpen, 

Machelen-Diegem en Gent. In Wallonië waren daarentegen bijna geen ketenhotels te vinden, en 

ook aan de kust vond men ze weinig terug. De grootste Belgische hotelketen was Alfa, met haar 

hoofdzetel in Antwerpen. Deze werd opgericht in 1973 en bestond in 1987 uit 8 hotels. Best 

Western volgde op de tweede plaats samen met Golden Tulip Hotels, de Israël-Levy-groep en 

Novotel. Elk van deze hotelketens hadden 5 hotels in België. Hierbij was de Israël-Levy-groep de 

belangrijkste Brusselse hotelketen. Holiday Inn volgt met 4 hotels. Amigo, Climat de France, 

Crest Hotels en Sofitel beschikten elk over 3 hotels. De grote afwezigen waren Intercontinental en 

Le Méridien. (De Groote P., 1987, blz.298-310) 

 

 

3.2.2. Ketenindustrie in 2005 

 

Om na te gaan hoe de Belgische ketenindustrie is samengesteld, heb ik samen met medestudente 

Katrien Van Vlasselaer een databank van de Belgische hotelmarkt opgesteld. Op basis van deze 

databank kwamen we tot het besluit dat (op 31/12/05) 38 hotelgroepen en 36 hotelmerken 

aanwezig waren op de Belgische hotelmarkt. De exhaustieve lijsten van deze hotelgroepen en       

hotelmerken vindt men terug in Bijlage 1.   
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3.2.2.1. De belangrijkste hotelgroepen en hotelmerken in België 

 

3.2.2.1.1. De  belangrijkste hotelgroepen in België 

 

In Tabel 3.9 zien we de tien belangrijkste hotelgroepen in België. Deze tabel werd opgesteld op 

basis van de databank van de Belgische hotelmarkt. De hotelgroepen zijn gerangschikt volgens 

het aantal kamers, en er wordt eveneens een aanduiding gegeven van het aantal hotels, het 

gemiddeld aantal kamers per hotel en de sterrenclassificatie. 

 

Tabel 3.7: Top-10 van de belangrijkste hotelgroepen in België in 2005, gerangschikt volgens het aantal kamers 

 Hotelgroep 
Aantal 
kamers 

Aantal 
hotels 

Gemiddeld aantal 
kamers per hotel 

Sterrenclassificatie 

1 Accor 6 297 56 112,45 1 tot 4 

2 Intercontinental Hotel Group 3 130 19 164,74 3 tot 5 

3 Best Western 1 969 43 45,79 2 tot 4 

4 Hiltonb 1 685 8 210,63 4 tot 5 

5 Atel 1 220 21 58,10 2 tot 4 

6 Starwood Hotels & Resorts 1 174 4 293,50 4 tot 5 

7 Golden Tulip 1 132 8 141,50 3 tot 4 

8 NH Hoteles Group 1 116 8 139,50 3 tot 4 

9 Rezidor SAS 941 6 156,83 4 tot 5 

10 Louvre Hôtels 931 10 93,10 1 tot 5 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 
 

Accor is veruit de belangrijkste hotelgroep in België, met 56 hotels en 6297 kamers. 

Intercontinental Hotels Group volgt op de tweede plaats met slechts 19 hotels, maar 3130 kamers. 

Vervolgens vindt men de referral keten Best Western met 44 hotels. Ze is slechts op de derde 

plaats terug te vinden, aangezien de hotels van Best Western gemiddeld een kleiner aantal kamers 

hebben per hotel. Op de vierde plaats bevindt zich de hotelgroep Hilton die is samengesteld uit 

Hilton International en Hilton Hotels Corporation. Atel telt ook een groot aantal hotels, maar door 

het klein aantal kamers per hotel staat ze toch slechts op de vijfde plaats. Het grootste aantal 

kamers per hotel vinden we terug bij de luxehotelgroep Starwood Hotels & Resorts.  

 

 

 

                                                 
 
b De Hilton hotelgroep is samengesteld uit Hilton International en Hilton Hotels Corporation. 
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3.2.2.1.2. De belangrijkste hotelmerken in België 

 

Heel wat hotelgroepen doen aan marktsegmentatie en bezitten meerdere merken. Deze merken 

richten zich op verschillende doelgroepen en bevinden zich dus ook meestal in verschillende 

segmentenc. Het beste voorbeeld hiervan is de hotelgroep Accor. Het merk Sofitel bezit 4 of 5 

sterren en bevindt zich dus in het upscale segment. Novotel, Mercure en Ibis vertegenwoordigen 

het midscale segment, terwijl Etap en Formule 1 terug te vinden zijn in het budgetsegment.  
 

In Tabel 3.10 wordt een overzicht gegeven van de 10 belangrijkste hotelmerken in België. Ook 

deze tabel werd opgesteld op basis van de databank van de Belgische hotelmarkt. De hotelmerken 

zijn gerangschikt volgens het aantal kamers en er wordt eveneens een aanduiding gegeven van het 

aantal hotels, de sterrenclassificatie en de hotelgroep waartoe ze behoren. 

 

Tabel 3.8: Top-10 van de belangrijkste hotelmerken in België in 2005, gerangschikt volgens het aantal kamers 

  
Hotelmerk Hotelgroep 

Aantal 
Kamers 

Aantal 
Hotels 

Sterrenclassificatie 

1 Ibis Accor 2 135 20 2 tot 3 

2 Best Western Best Western 1 969 43 2 tot 4 

3 Novotel Accor 1 621 12 3 

4 Holiday Inn Intercontinental Hotels Group 1 476 10 3 tot 4 

5 Crowne Plaza Intercontinental Hotels Group 1 269 5 4 tot 5 

6 NH NH Hoteles Group 1 116 8 3 tot 4 

7 Hilton Hilton 992 4 4 tot 5 

8 Radisson SAS Rezidor SAS 941 6 4 tot 5 

9 Sheraton Starwood Hotels & Resorts 822 2 5 

10 Mercure Accor 745 6 3 tot 4 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

Opvallend in deze tabel is dat Accor met drie merken vertegenwoordigd is, waarvan twee in de 

top drie. Deze merken zijn Ibis en Novotel. Mercure bevindt zich op de tiende plaats. Hieruit 

blijkt dat Accor vooral het accent legt op het midscalesegment. Best Western vindt men terug op 

de tweede plaats, met slechts 166 kamers minder dan Ibis. Ook de Intercontinental Hotels Group 

doet het goed, met zowel Holiday Inn als Crowne Plaza in de top 5.  

 

                                                 
 
c Wat de segmenten betreft kan men een opdeling maken tussen het upscale, midscale en budgetsegment. Hierbij 
staat het upscale of luxesegment voor de 4- en 5-sterrenhotels, het midscale segment voor de 2- en  
3-sterrenhotels en het economy of budgetsegment voor de 0- en 1-sterrenhotels. 
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3.2.2.2. Welke hotelgroepen zijn gevestigd in België? 

 

A. Accor 

 

In 1967 richtten Paul Dubrule en Gérard Pélisson een bedrijf op dat in 1983 Accor werd. Het 

eerste hotel dat door hen werd opgericht was het Novotel in Rijsel (Frankrijk). Accor is één van 

de grootste hotelketens in de wereld, met 3973 hotels, goed voor 463 427 kamers in 90 landen in 

2004. De Accor hotelgroep staat hiermee op de vierde plaats in de top-10 van grootste 

hotelgroepen in de wereld. Bovendien is Accor de Europese leider. In 2004 waren 51,00 % van 

alle Accor-hotels gesitueerd in Europa, wat overeenstemt met 2133 hotels en 230 954 kamers. In 

België is Accor marktleider met een marktaandeel van 11,82 % in 2005. Dit stemt overeen met 56 

hotels en meer dan 6000 kamers. De hotels strekken zich uit over alle segmenten van de 

hotelmarkt, gaande van upscale tot economy. De merken van Accor zijn: Sofitel, Novotel, 

Mercure, Suitehotel, Ibis, Etap, Formule 1, Red Roof Inn, Motel 6 en Studio 6. Hiervan zijn Ibis 

en Etap de meest winstgevende. De Accor hotelgroep heeft ook een samenwerkingsverband met 

de Duitse Dorint Group. De upscale hotels zijn voornamelijk verbonden met Accor via een 

managementcontract. Ook heel wat midscale hotels maken gebruik van een managementcontract, 

maar ook franchise wordt veelvuldig toegepast. Bij de budgethotels tot slot zijn de meeste hotels 

geleased of volledig eigendom van Accor. (Accor Corporate Profile 2004-2005; Accor 

Presentation 2004 en <http://www.accor.com/> 04/12/05) 

 

 

B. Intercontinental Hotels Group 

 

De Intercontinental Hotels Group is de grootste hotelgroep ter wereld met bijna 3600 hotels, goed 

voor meer dan 539 000 kamers in 100 landen over de hele wereld. Hiervan zijn 608 hotels met 

105 750 kamers gesitueerd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De merken van de 

Intercontinental Hotels Group zijn: Intercontinental Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & 

Resorts, Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood 

Suites en Hotel Indigo. Hierbij zijn alle merken gesitueerd binnen het midscale of upscale 

segment. In België vindt men enkel de merken Crowne Plaza, Holiday Inn en Holiday Inn 

Express terug, samen goed voor 19 hotels en 3130 kamers. De meeste hotels werken met een 

franchisecontract, maar ook een vijfhonderdtal hotels zijn verbonden met de hotelgroep via een 

managementcontract, en een heel kleine groep hotels zijn fully-owned. De Intercontinental Hotels 

Group is in 2004 gestart met de verkoop van heel wat fully-owned hotels, waarbij het contract 
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geconverteerd werd in een management- of franchisecontract. Zo blijft de merkaanwezigheid 

gehandhaafd. Merk op dat de hotelgroep de eerste was die online reservatie toepaste. 

(<http://www.ihgplc.com/index.asp> 04/12/05) 

 

 

C. Best Western 

 

Best Western werd opgericht in 1946 in Californië, maar werd pas bekend in de jaren ‘60 toen 

Best Western synoniem stond voor een goede prijs-kwaliteitverhouding. In 1978 breidde de 

hotelgroep uit naar Europa. Vandaag is Best Western ‘The world’s largest hotel chain®’ en ‘The 

world’s local hotelier’, dat garant staat voor een hoge kwaliteit, service en waarde. Ze is de 

grootste hotelketen ter wereld die onder één merknaam werkt op basis van aantal hotels. Best 

Western is een referral keten, een associatie van onafhankelijke hoteliers, en mag zelf geen hotels 

bezitten. Dit zou immers aanleiding kunnen geven tot bevoorrechting ten opzichte van de andere 

hotels. In 2005 bestond de keten uit 4109 onafhankelijke hotels in 78 landen ter wereld, met 310 

421 kamers. Hiervan zijn 1244 hotels met 81 124 kamers gevestigd in Europa, en 43 hotels met 

1969 kamers in België. Ongeveer 80,00 % van de Europese Best Western hotels hebben 3 of 4 

sterren. In België zijn hotels verplicht over 3 of 4 sterren te beschikken om lid te kunnen worden 

van de keten. Ze dienen zich echter niet noodzakelijk in een belangrijke stad te bevinden. Een 

beperkte groep van de Best Western hotels kreeg de naam Best Western Premier. Deze hotels 

bieden een hoger niveau van voorzieningen en diensten aan dan de andere hotels. Ook België telt 

6 Premier-hotels. Best Western biedt zijn hotels het unieke voordeel om hun onafhankelijkheid te 

behouden en toch te kunnen genieten van de voordelen van een full-service hotelketen. Ze 

behouden enerzijds hun charme en genieten anderzijds van de merkherkenning, een 

gemeenschappelijk reservatiesysteem en globale marketing, reclame, aankopen, opleidingen en 

kwaliteitsstandaarden. Merk op dat Best Western een non-profit organisatie is. De hoteliers zijn 

zelf de aandeelhouders en bezitten stemrechten. Het is niet de bedoeling van Best Western om 

aandeelhouderswaarde te creëren, maar om de leden diensten te leveren aan zo laag mogelijke 

kosten. Hierbij stemmen de hoteliers samen op een democratische wijze over de goedkeuring van 

alle budgetten. (<http://www.bestwestern.be/> 04/12/05 en <http://www.bestwestern.com/> 

04/12/05 en gesprek met de heer Christophe E., 23/03/06, Ukkel)  
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D. Hilton  

 

Hilton Hotels Corporation en Hilton International bezitten, managen of franchisen samen  

ongeveer 2800 hotels wereldwijd met 475 000 kamers in ongeveer 80 landen. Hilton Hotels 

Corporation besliste eind 2005 om Hilton International over te nemen om samen onder één 

identiteit naar buiten te treden en de Hilton naam gezamenlijk te promoten. Hilton International 

bezit de rechten van de Hilton naam wereldwijd, met uitzondering van de Verenigde Staten. 

Hierbij is Hilton International de hoteldivisie van de Hilton Group plc. Hilton Hotels Corporation 

bezit dan de rechten van de Hilton naam in de Verenigde Staten en Mexico. De merken van Hilton 

Hotels Corporation zijn: Hilton, Doubletree, Embassy Suites Hotels, Hampton Inn, Hampton Inn 

& Suites, Hilton Garden Inn, Hilton Grand Vacations Club en Homewood Suites by Hilton. 

Hierbij komt ook het scandinavische Scandic via Hilton International. Hilton Hotels Corporation 

verwierf bij de acquisitie ook het luxueuze merk Conrad Hotels. Hilton is ‘s werelds meest 

bekende en gerespecteerde hotelmerk. In België vindt men 4 Hilton hotels, 1 Conrad hotel en 3 

Scandic hotels, goed voor samen 1685 kamers. (<http://www.hiltongroup.com/> 04/12/05 en 

<http://www.hiltonworldwide.com/> 04/12/05; Hilton Hotels to Buy Hilton Group Assets, 

30/12/05)  

 

 

E. Atel 

 

Atel Hotels Network vertegenwoordigt meer dan 400 onafhankelijke hotels en kleine ketens in 

meer dan 30 landen en biedt hen een centraal reservatiesysteem aan. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Parijs en het netwerk bestaat dan ook hoofdzakelijk uit Franse hotels. Maar ook 

hotels elders in Europa, het Midden-Oosten en de Caraïben behoren tot dit netwerk. De hotels 

hebben 2, 3 of 4 sterren, gaande van standaard- tot luxehotels. Ze worden vertegenwoordigd door 

Atel onder de voorwaarde dat ze een excellente waarde aanbieden aan de klant. Naast het 

reservatiesysteem zorgt Atel ook voor promotionele campagnes, een jaarlijkse directory, 

consortiumprogramma’s, consulting, deelname aan reisbeurzen, enzovoort. In België vindt men 

21 Atel-hotels terug met 1220 kamers. Deze bevinden zich bijna allemaal in Brussel. 

(<http://www.atel-hotels.com/> 17/02/06)   
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F. Starwood Hotels & Resorts 

 

Op 31 december 2004 bestond de portfolio van het Amerikaanse Starwood Hotels & Resorts uit 

733 hotels met ongeveer 231 000 kamers in 80 landen. Daarvan zijn 283 hotels verbonden met 

Starwood via een managementcontract, 310 via een franchisecontract en 140 via een 

leasingovereenkomst. 175 van de 733 hotels zijn gelegen in Europa, het Midden-Oosten en 

Afrika, goed voor ongeveer 43 000 kamers. De merken van Starwood Hotels & Resorts zijn: St. 

Regis, The Luxury Collection, Sheraton, Westin, W and Four Points by Sheraton. In November 

2005 verwierf Starwood het luxemerk Le Méridien. Le Méridien werd in 1972 opgericht door de 

Franse luchtvaartmaatschappij Air France. Door de overname werden ongeveer 130 hotels 

toegevoegd aan de portfolio van Starwood Hotels & Resorts. 43 van deze 130 hotels zijn 

gevestigd in Europa. In België vindt men 1 Four Points by Sheraton, 2 Sheraton hotels en 1 Le 

Méridien hotel terug, samen 1174 kamers tellend. Four Points by Sheraton staat hierbij voor 

middelmatig geprijsde full-service hotels met comfortabele kamers en meetingfaciliteiten. 

Sheraton is het grootste merk van de hotelgroep en staat voor upscale full-service hotels & resorts 

die zich zowel richten op toeristen als op zakenreizigers. In 2004 werd Starwood Hotels & Resorts 

voor de derde maal verkozen tot de "World's Leading Hotel Group'' op de World Travel Awards. 

(<http://www.starwoodhotels.com/> 04/12/05 en <http://www.lemeridien.com/> 04/12/05) 

 

 

G. Golden Tulip 

 

Golden Tulip Hotels, Inns en Resorts werd opgericht in 1962 in Nederland. De huidige portfolio 

bestaat uit 252 hotels met ongeveer 27 500 kamers in 37 landen. De merken van Golden Tulip 

zijn: Golden Tulip, Tulip Inn en Golden Tulip Resort. Hierbij staat Golden Tulip voor superieure 

eersteklashotels,  Tulip Inn voor comfortabele 3-sterrenhotels die gelegen zijn in het centrum van 

de stad of langs grote autosnelwegen en Golden Tulip Resort voor 4-sterrenhotels dicht bij het 

strand of op het platteland. Wereldwijd vindt men 170 Golden Tulip en Golden Tulip Resort 

hotels en 82 Tulip Inn hotels terug. In België staat de Golden Tulip groep op de zevende plaats in 

de top-10 met 6 Golden Tulip hotels en 2 Tulip Inn hotels, goed voor 1132 kamers. De hotelgroep 

maakt zowel gebruik van franchisecontracten als van managementcontracten. In België wordt 

echter enkel gebruik gemaakt van  de franchiseformule. Golden Tulip Hotels, Inns en Resorts 

heeft een samenwerkingscontract met TOP International. Sinds 2005 zijn ook B&B Hotels, 

Pacific International Hotels, Pensione en Plaza Hotels partners van de hotelgroep. Samen betekent 
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dit 535 hotels en 52 774 kamers in juni 2005. (Press Information Golden Tulip Hotels, Inns & 

Resorts en <http://www.goldentulip.com/> 04/12/05)  

 

 

H. NH Hoteles Group 

 

NH Hoteles werd opgericht in 1978 in Navarre, Spanje. De hotelgroep bestaat uit 256 hotels 

wereldwijd met 36 841 kamers in 19 landen. 20 nieuwe hotels zijn nog in aanbouw, en zullen 

4000 nieuwe kamers toevoegen aan de portfolio. De hotelgroep, die zich richt op zakenreizigers, 

zal hiermee de derde grootste stedelijke hotelgroep worden. België telt 8 NH hotels met 1117 

kamers en vertegenwoordigt hiermee 3,00 % van het totaal aantal kamers van de hotelgroep. 

60,00 % van de NH Hotels worden geleased, maar ook 30,00 % van de hotels zijn volledig 

eigendom van de groep, en bijna 11,00 % werkt met een managementcontract. Het motto van NH 

Hoteles is: ‘eye for detail’. Uitzonderlijke aandacht wordt besteed aan de inrichting van de hotels. 

Zo beschikt elke kamer over unieke voorzieningen zoals: eigen ontwikkelde badproducten en NH 

Short Stories (als bedlectuur). De hotels besteden ook veel aandacht aan kunst in de 

gemeenschappelijke ruimtes, die samen met de restaurants een prioriteit vormen. Merk op dat NH 

Hoteles de enige hotelketen is die in totaal 10 Michelinsterren bezit. (<http://www.nh-

hotels.com/> 04/12/05) 

 

 

I. Rezidor SAS 

 

Het bedrijf begon meer dan 40 jaar geleden met het besturen van fully-owned SAS hotels in 

Scandinavië. In lijn met hun strategie hebben ze zich ontdaan van hun vastgoed om zich te 

specialiseren in hospitality management. ”Vandaag managet Rezidor SAS merken, mensen, 

relaties en de eigendommen van anderen” (Rezidor SAS Annual Report 2004, blz.12). Eind 2004 

was de hotelgroep Rezidor SAS samengesteld uit 247 hotels in 47 landen met ongeveer 39 400 

kamers. Hierbij is 1 hotel volledig eigendom van de hotelgroep, 57 hotels worden geleased, 106 

hotels werken met een managementcontract en de overige hotels met een franchisecontract. 170 

van de 247 hotels bevinden zich in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De merken van Rezidor 

SAS zijn: Radisson SAS, Park Inn, Country Inn en Regent. Het nieuwe merk Missoni is een 

fashion lifestyle merk dat ontwikkeld wordt in Italië, in samenwerking met het modehuis Missoni. 

(gesprek met mevrouw De Zutter P., 09/03/06, Brussel) België telt 6 Radisson SAS hotels met 

941 kamers, en staat hiermee op de negende plaats in de Belgische top-10. Radisson SAS biedt 
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een 100% tevredenheidsgarantie aan hun gasten. Deze garantie geldt ook voor meetings en 

evenementen. Indien men over iets niet 100% tevreden is, en dit kan niet in orde gebracht worden, 

dient men niet te betalen. De meeste hotels van de groep bieden kamers aan die elk volgens een 

verschillende stijl zijn ingericht; er zijn meer dan 20 stijlen waaruit men kan kiezen. (Rezidor SAS 

Annual Report 2004 en Rezidor SAS Hotel Directory) 

 

 

J. Louvre Hôtels 

 

Louvre Hôtels ontstond in 2004 uit de samensmelting van de Envergure hotelgroep en Concorde 

Hotels & Resorts. De Franse hotelgroep bestaat uit bijna 900 hotels en restaurants met ongeveer 

66 000 kamers. De merken van Louvre Hôtels zijn: Concorde Hotels & Resorts, Bleu Marine, 

Kyriad, Campanile en Première Classe. De laatste drie bevinden zich in het midscale- en 

budgetsegment van de hotelmarkt, en zijn samen goed voor 52 000 kamers. Campanile is het 

leidende hotelmerk in Frankrijk (volgens het aantal hotels). Hun motto luidt: ‘wij zorgen ervoor 

dat u zich thuis voelt en dat is het verschil”. Merk op dat elk Campanile-hotel bestuurd wordt door 

een managementkoppel. Première Classe biedt het comfort aan van een traditionele hotelkamer 

maar tegen een heel lage prijs. Hun motto luidt dan ook: “Comfort voor minder”. Ze zijn 

gelokaliseerd aan de rand van de stad of in de omgeving van belangrijke autowegen, en hun 

cliënteel is heel gevarieerd: gaande van studenten tot zakenreizigers. De luxueuze Concorde 

Hotels & Resorts vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit, en hebben dus als prioriteit om 

voortdurend de kwaliteit van hun diensten te verhogen. De Belgische portfolio van Louvre Hôtels 

bestaat uit 2 Concorde Hotels, 7 Campanile hotels en 1 Première Classe hotel.  

(<http://www.louvrehotels.com/> 04/12/05, <http://www.envergure.fr/> 04/12/05,   

<http://www.concorde-hotels.com/>  04/12/05)   

 

 

L. Andere 

 

De andere hotelgroepen die men in België terugvindt, worden hier kort, en in alfabetische 

volgorde, besproken.  Deze informatie werd bekomen via internetonderzoek.  
 

AC Restaurants & Hotels: Deze groep bezit 12 hotels in de Benelux, waarvan 5 in België met 307 

kamers. Sinds 1998 maakt AC Restaurants & Hotels deel uit van de Autogrill groep.  Deze hotels 

vindt men terug langs grote autowegen en beschikken soms over een meetingroom. 

(<http://www.acrh.be> 05/12/05)  
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Barclay International Group: Deze groep biedt wereldwijd appartementen, villa’s en cottages aan 

reizigers aan, voor drie nachten of langer. In België vindt men echter enkel appartementen terug. 

(<http://www.barclayweb.com> 05/12/05)  
 

Carlson Hotels Worldwide: Carlson Hotels Worldwide is één van de grootste hotelbedrijven ter 

wereld, met 870 hotels in 67 steden. In België vindt men 1 hotel terug van het merk Park Plaza 

Hotels & Resorts met 229 kamers, namelijk in Antwerpen. (<http://www.parkplaza.com> 

05/12/05)  
 

Choice Hotels:  Deze hotelgroep bestaat uit 5000 hotels in meer dan 40 landen. Alle hotels van 

deze groep werken met een franchisecontract. In Brussel bevinden zich 2 hotels van het merk 

Comfort Inn met 175 kamers. (<http://www.choicehotels.com> 05/12/05)   
 

Corinthia Hotels International: CHI heeft franchise- of managementcontracten met 25 hotels in 8 

landen, waaronder 1 hotel in Antwerpen (met 213 kamers). (<http://www.corinthiahotels.com> 

05/12/05)  
 

Corsendonk Hotels: In Turnhout bevinden zich 2 Corsendonk hotels, samen goed voor 162 

kamers. Beide hotels hebben een groot aantal meetingrooms en richten zich dus vooral op 

zakenreizigers. (<http://www.corsendonk.be> 05/12/05)  
 

Dema Hotels International: Deze hotelgroep is een Belgisch managementbedrijf en één van de 

marktleiders in Antwerpen. De groep managet 5 hotels en 1 flathotel, allen in Antwerpen, met 411 

kamers in totaal. (<http://www.demahotels.be> 05/12/05)  
 

Erghot: Erghot is een hotelgroep met 21 hotels en 1073 kamers die ofwel fully-owned zijn, ofwel 

werken met een managementcontract. In België vindt men 1 hotel terug met 66 kamers van het 

merk New Hotel. Dit hotel is gelegen in Brussel. (<http://www.new-hotel.com> 05/12/05)  
 

Fletcher Hotel Group: Deze hotelgroep exploiteert 17 hotels in Nederland en België, allen met 

eigen speciale kenmerken. 2 hotels van deze groep zijn terug te vinden in Antwerpen, en zijn goed 

voor 104 kamers. (<http://www.fletcher.nl> 05/12/05)  
 

Gresham Hotel Group: Gresham Hotel Group was vroeger bekend onder de naam Ryan Hotels. 

Vandaag werkt ze met 2 merken, namelijk Gresham Hotels en Ryan Hotels. 1 Gresham hotel, met 

135 kamers, bevindt zich in Brussel. (<http://www.gresham-hotels.com> 05/12/05)  
 

Hampshire Hospitality & Leisure: Hampshire Hospitality & Leisure werd opgericht in 2001 en 

beschikt over 45 hotels. De groep opereert onder 3 merken, namelijk Hampshire Inn, Hampshire 
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Hotels en Hampshire Classic Hotel. In België vindt men 2 Hampshire Inn hotels terug en 1 

Hampshire Classic hotel, samen goed voor ongeveer 125 kamers.  

(<http://www.hampshirehotels.nl> 05/12/05)  
 

Hesperia Hoteles: Deze Spaanse hotelgroep bestaat uit 36 hotels in Spanje, 2 in België en 2 in 

Venezuela, met samen meer dan 6700 kamers. De 2 hotels in België, met 79 kamers, bevinden 

zich in Brussel. (<http://www.hoteles-hesperia.es> 06/12/05)  
 

Husa Hoteles: Ook deze hotelgroep is Spaans en beschikt over 170 hotels in 125 steden. Van die 

170 hotels zijn er 2 in Brussel gelegen, met samen 277 kamers. (<http://www.husa.es> 06/12/05)  
 

Jolly Hotels Group: Deze “Leading Italian Hotel Chain” bestaat uit 45 hotels, samen goed voor 

6700 kamers. De meeste van deze hotels zijn fully-owned of werken met een 

managementcontract. In Brussel bevindt zich 1 Jolly hotel met 193 kamers.  

(<http://www.jollyhotels.it> 06/12/05)  
 

Marriott International: In 2004 telde deze Amerikaanse hotelgroep 2677 hotels met 484 178 

kamers. Deze hotels zijn gelegen in de Verenigde Staten en in 65 andere landen. België telt 1 

Marriott Hotel, 1 Renaissance Hotel, 1 Courtyard by Marriott Hotel en 1 Marriott Executive 

Appartment, die samen 771 kamers tellen. Marriott staat, wat betreft het aantal kamers, op de 11de 

plaats van de hotelgroepen in België. (<http://www.marriott.com> 06/12/05) 
 

Martin’s Hotels: Deze Belgische hotelgroep bestaat uit 6 hotels met meer dan 300 kamers. Elk 

hotel staat onder een familiaal beheer en bevindt zich op een plek met een historische betekenis. 

Het Martin’s hotel Château du Lac bijvoorbeeld is gelegen aan het meer van Genval en is 

gevestigd in een kasteel dat in 1904 werd gebouwd door de Société Minerale des Eaux. Dit is 

bovendien het enige 5-sterrenhotel in het Waals Gewest. (<http://www.martins-hotels.com> 

06/12/05)  
 

Olav Thon Group: De naam van de hoteldivisie van deze groep is Thon Hotels (het vroegere 

Rainbow Hotels). Van de groep zijn 2 hotels in Brussel gevestigd, met 237 kamers in totaal. 

(<http://www.rainbow-hotels.no> 06/12/05)  
 

Relais & Châteaux: Deze referral keten bestaat uit 453 hotels en restaurants over de hele wereld. 

Hiervan bevinden zich 5 hotels in België, met 46 kamers. (<http://www.relaischateaux.com> 

06/12/05)   
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Relais du Silence: De referral hotelketen van Relais du Silence – Silencehotel werd opgericht in 

1968, en bestaat vandaag uit 262 hotels in Europa. In België vindt men van deze groep 9 hotels, 

goed voor 135 kamers, terug. (<http://www.silencehotel.com> 06/12/05) 
 

Rocco Forte Hotel: Deze luxehotelgroep bestaat uit 15 hotels in Europa die elk de hoogste 

standaarden aanbieden. In Brussel bevindt zich het luxueuze 5-sterrenhotel Amigo met 174 

kamers. (<http://www.roccofortehotels.com> 06/12/05)  
 

Romantik Hotels & Restaurants International: Opgericht in 1972, bestaat deze groep 

tegenwoordig uit 186 leden in 12 Europese landen. In België bevinden zich 5 hotels, met 75 

kamers in totaal. (<http://www.romantikhotels.com> 06/12/05) 
 

Silken Hoteles: De Spaanse hotelgroep Silken Hoteles, met dus hoofdzakelijk hotels in Spanje, 

bezit ook 1 hotel in Brussel met 212 kamers. (<http://www.hoteles-silken.com> 07/12/05)  
 

Sol Mélia Hotels & Resorts: Deze Spaanse hotelgroep bestaat uit 323 hotels (waarvan 236 in 

Europa met 55 068 kamers). De merken zijn: Sol, Mélia, Tryp, Paradisus Resorts en Hard Rock. 

In België bevindt zich 1 Mélia Boutique Hotel in Brussel met 80 kamers.  

(<http://www.solmelia.com> 07/12/05)  
 

TOP International: Deze referral keten bestaat uit ongeveer 150 hotels in Europa. Hiervan zijn 2 

hotels gesitueerd in België (met 213 kamers in totaal). Merk op dat deze hotelgroep een 

samenwerkingscontract heeft met de hotelgroep Golden Tulip. (<http://www.top-hotels.de> 

07/12/05)  
 

Torus Group: Deze Belgische hotelketen biedt 5 fully-owned hotels aan in Brussel en Brugge met 

samen 245 kamers. (<http://www.grouptorus.com> 07/12/05)  
 

Van der Valk: Het familieconcern Van der Valk bestaat uit meer dan 70 hotels en restaurants over 

de hele wereld. In België vindt men 6 hotels terug met 513 kamers; deze bevinden zich meestal bij 

grote autowegen. (<http://www.valk.nl> 07/12/05)  
 

VHV Hotels: Dit Belgisch managementbedrijf werd opgericht in 2003 en managet 3 hotels in 

Antwerpen en 1 hotel in Strombeek-Bever, goed voor 369 kamers in totaal. (<http://www.vhv-

hotels.be> 07/12/05)  
 

Warwick International Hotels: Deze hotelgroep bestaat wereldwijd uit 31 hotels met 4414 

kamers. In België vindt men 3 luxehotels terug in Brussel en Waterloo met 444 kamers. 

(<http://www.warwickhotels.com> 07/12/05)  
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3.3. Bespreking van de Belgische ketenindustrie aan de hand van 

enkele relevante variabelen 

 

3.3.1. Bespreking van de RevPAR, bezettingsgraad en gemiddelde 

kamerprijs 

 

In de hotelindustrie maakt men gebruik van enkele zogenaamde industriestatistieken, die als 

benchmark gebruikt worden. De statistieken worden ook berekend voor elk hotel afzonderlijk, en 

daarna vergeleken met de industriestatistieken, om op die manier een beter zicht te krijgen op de 

performantie van het hotel. Ook in de ketenindustrie worden dergelijke statistieken berekend. De 

drie meest gebruikte, zijn de bezettingsgraad, de gemiddelde kamerprijs en de RevPAR, en 

worden meestal voorgesteld als een gemiddelde. Toch blijkt dat men hiermee heel voorzichtig 

moet omspringen. Deze gemiddelden kunnen immers beïnvloed worden door extreme waarden 

waardoor ze niet meer representatief zijn voor de industrie in haar geheel. Daarom kan het beter 

zijn om ook gebruik te maken van de mediaan en de modus. Op die manier krijgt men namelijk 

een vollediger beeld van de centrale tendens in de hotelperformantie.  

De statistieken zijn verschillend naargelang het prijssegment. Zo zal de RevPAR hoger zijn en 

sterker schommelen in het luxesegment dan in het budgetsegment. De kamerprijs is hoger en de 

grotere variabiliteit heeft te maken met de mate waarin de verschillende prijssegmenten reageren 

op veranderingen in de economie. De luxesegmenten zijn veel gevoeliger voor dergelijke 

veranderingen waardoor de RevPAR sterk zal schommelen gaande van moeilijke naar betere 

economische tijden, of omgekeerd. Dit is een reden waarom de gemiddelde RevPAR in 

economische expansie overschat wordt, namelijk ten gevolge van scheeftrekking door de heel 

hoge waarden in het luxesegment.  

Maar ook wanneer men de statistieken van individuele hotels gaat analyseren moet men er 

rekening mee houden dat ze sterk beïnvloed kunnen worden. De RevPAR kan immers op 

verschillende manieren gemanipuleerd en kunstmatig hoog gehouden worden. (Ismail J.A. et al., 

2002; Slattery P., 2002; Cathy A. et al., 2002)  

 

3.3.1.1. De RevPAR (i.e. inkomsten per beschikbare kamer) 

 

De RevPAR is de meest gebruikte meting van de performantie in de H.I.. Deze verschilt van 

traditionele metingen, in die zin dat zowel rekening wordt gehouden met het aanbod als met de 
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vraag. De RevPAR wordt zelfs gezien als de meest effectieve maatstaf van de balans tussen het 

aanbod en de vraag naar hotelkamers. Zo kan de RevPAR op de eerste plaats berekend worden als 

de verhouding tussen inkomsten (afhankelijk van de vraag) en het aantal beschikbare kamers 

(afhankelijk van het aanbod). Bovendien wordt zowel gebruik gemaakt van de gemiddelde 

kamerprijs als van de bezettingsgraad om ze te berekenen. In traditionele analyses werden deze 

twee elementen afzonderlijk behandeld. Deze RevPAR moet echter, zoals hierboven al werd 

vermeld, met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Zeker wanneer men deze gaat 

gebruiken voor voorspellingen en voor het nemen van belangrijke beslissingen (zoals 

investeringsbeslissingen). (Ismail J.A. et al ,2002; Slattery P., 2002; Cathy A. et al, 2002) 

 

RevPAR = Revenue Per Available Room = Inkomsten per beschikbare kamer 

=  Inkomsten / Aantal beschikbare kamers 

= Gemiddelde kamerprijs  x  Bezettingsgraad   

 

3.3.1.2. De bezettingsgraad 

 

De bezettingsgraad van een hotel toont de efficiëntie van het kameraanbod, of de 

capaciteitsbenutting, aan en wordt uitgedrukt als een percentage. (Slattery P., 2002, blz.139) 

Aangezien een hotel gezien kan worden als een dienstenonderneming is deze meting van groot 

belang. Het is immers belangrijk dat de vraag en de capaciteit zoveel mogelijk met elkaar in 

evenwicht zijn om op die manier een maximale omzet te realiseren. Om de bezettingsgraad te 

verhogen kan men bijvoorbeeld de kamertarieven doen dalen. Dit zal namelijk de vraag 

stimuleren. Ook kan men zich zowel op zakentoeristen als op vrijetijdstoeristen richten zodat de 

bezettingsgraad gedurende de hele week hoog blijft.  
 

De bezettingsgraad wordt berekend op basis van twee factoren: het aantal beschikbare kamers en 

het aantal verkochte of bezette kamers over een bepaalde periode. Hierbij kan het aantal 

beschikbare kamers gedefinieerd worden als: “het aantal kamers in een hotel zonder die kamers 

die niet meegerekend worden voor een bepaalde periode en deze die buiten gebruik zijn.” 

(Uniform System…, 1996)  

  

Bezettingsgraad = (Aantal bezette kamers / aantal beschikbare kamers)  x  100  

 

Het gevaar met de bezettingsgraad is dat men ze (en dus ook de RevPAR) kunstmatig kan 

verhogen door een lager aantal beschikbare kamers te rapporteren. Zo sluiten bepaalde hotels een 
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deel van de kamers tijdens het laagseizoen en berekenen ze dan hun bezettingsgraad op basis van 

dit lager aantal beschikbare kamers. Ook gaan bepaalde hotels de kamers die gebruikt worden 

door werknemers of kamers die gerenoveerd worden niet opnemen in hun berekening waardoor 

opnieuw de bezettingsgraad wordt verhoogd. (Slattery P., 2002, blz.136-140) 

 

3.3.1.3. Gemiddelde Kamerprijs 

 

De gemiddelde kamerprijs representeert de vraag naar kamers. Ze wordt berekend door de 

kameromzet te delen door het aantal verkochte kamers gedurende een bepaalde periode. De 

kameromzet is hierbij de totale omzet die gegenereerd wordt door het verhuren van kamers, na 

aftrek van belastingen. (Slattery P., 2002, blz.140-145) 

 

Gemiddelde kamerprijs =  Gemiddeld aangerekende prijs voor alle verkochte  

     hotelkamers uit een bepaalde periode 

 

De moeilijkheid bij het berekenen van dit cijfer is dat heel wat kamers verkocht worden als een 

onderdeel van een pakket zoals bijvoorbeeld kamer met ontbijt. Daarom moet men de prijs van dit 

pakket gaan opsplitsen om zo de prijs van de kamer te bekomen. Dikwijls zijn deze pakketen ook 

laag geprijsd om de vraag op korte termijn te verhogen. Er bestaan echter geen regels over hoe 

deze pakketprijs moet opgesplitst worden, waardoor men opnieuw de gemiddelde kamerprijs hoog 

kan houden (en dus ook de RevPAR). (Slattery P., 2002, blz.136-140) 

 

3.3.1.4. Een aantal voorbeeldstatistieken van ketenhotels 

 

Tabel 3.11 geeft enkele voorbeelden weer van de hierboven besproken statistieken. Deze tabel 

werd opgesteld aan de hand van de databank van de Belgische hotelmarkt. Hierbij werden de 

gemiddelde kamerprijs en de bezettingsgraad verkregen via een vragenlijst aan de Belgische 

ketenhotels. De RevPAR werd dan op basis hiervan berekend. In de tabel worden deze statistieken 

ook weergegeven voor de Belgische ketenindustrie in haar geheel, in 2004. Zo ziet men 

bijvoorbeeld dat de RevPAR bij Ibis Waterloo vrij laag is terwijl de bezettingsgraad toch relatief 

hoog is. Aangezien het echter gaat om een 2-sterrenhotel, is dit een aanvaardbaar cijfer. De 

gemiddelde kamerprijs (en dus ook de RevPAR) is bij een 2-sterrenhotel logischerwijze lager dan 

in bijvoorbeeld een 4-sterrenhotel. Het hotel NH Molenvijver Genk heeft een heel lage RevPAR. 

De gemiddelde kamerprijs is hier ook vrij laag en ligt zelfs lager dan bij Ibis Waterloo, terwijl het 

hier toch om een 4-sterrenhotel gaat.  



3 
H
O
T
E
L
- 
E
N
 K
E
T
E
N
IN

D
U
S
T
R
IE
 I
N
 B
E
L
G
IË
 

 
45
 

T
ab
el
 3
.9
: 
O
ve
rz
ic
ht
 v
an
 e
nk
el
e 
ke
te
nh
ot
el
s 
m
et
 h
un
 R
ev
P
A
R
, b

ez
et
ti
ng
sg
ra
ad
, g
em

id
de
ld
e 
ka
m
er
pr
ij
s 
en
 y
ie
ld
 i
n 
20

05
 e
n 
de
 R
ev
P
A
R
, b

ez
et
ti
ng
sg
ra
ad
 e
n 
ge
m
id
de
ld
e 

ka
m
er
pr
ij
s 
vo
or
 d
e 
B
el
gi
sc
he
 k
et
en
in
du

st
ri
e 
in
 2
00

4 

H
ot
el
 

H
ot
el
gr
oe
p
 

P
la
at
s 

S
te
rr
en
-

cl
as
si
fi
ca
ti
e 

R
ev
P
A
R
 

B
ez
et
ti
n
gs
gr
aa

d
 

G
em

id
d
el
d
e 

k
am

er
p
ri
js
 

O
ff
ic
ië
le
 

p
ri
js
 

Y
ie
ld
 

Ib
is
 W

at
er
lo
o 

A
cc
or
 

W
at
er
lo
o 

2 
€ 
50

,4
2 

76
,3
9 
%
 

€ 
66

,0
0 

€ 
75

,0
0 

67
,2
2 
%
 

N
ov
ot
el
 L
eu
ve
n 
C
en
tr
um

 
A
cc
or
 

L
eu
ve
n 

3 
€ 
68

,6
0 

70
,0
0 
%
 

€ 
98

,0
0 

€ 
13

0,
00

 
52

,7
7 
%
 

B
es
t 
W
es
te
rn
 C
ou

nt
y 
H
ou

se
 H
ot
el
 

B
es
t 
W
es
te
rn
 

B
ru
ss
el
 

3 
€ 
52

,5
8 

60
,9
9 
%
 

€ 
86

,2
0 

€ 
16

5,
00

 
31

,8
7 
%
 

C
om

fo
rt
 I
nn
 E
ra
sm

e 
C
ho
ic
e 
H
ot
el
s 

B
ru
ss
el
 

3 
€ 
49

,7
1 

63
,9
0 
%
 

€ 
77

,8
0 

€ 
85

,0
0 

58
,4
9 
%
 

E
xp
re
ss
 b
y 
H
ol
id
ay
 I
nn
 M

ec
he
le
n 

In
te
rc
on
ti
ne
nt
al
 

M
ec
he
le
n 

3 
€ 
40

,3
0 

62
,0
0 
%
 

€ 
65

,0
0 

€ 
11

5,
00

 
35

,0
4 
%
 

C
am

pa
ni
le
 V
il
vo
or
de
 

L
ou

vr
e 
H
ot
el
s 

V
il
vo
or
de
 

3 
€ 
42

,4
9 
 

63
,4
2 
%
 

€ 
67

,0
0 

€ 
85

,0
0 

49
,9
9 
%
 

B
es
t 
W
es
te
rn
 A
m
ba
ss
ad
or
 

B
es
t 
W
es
te
rn
 

M
en
en
 

4 
€ 
42

,6
6 

56
,8
8 
%
 

€ 
75

,0
0 

€ 
90

,0
0 

47
,4
0 
%
 

S
of
it
el
 G
en
t 
B
el
fo
rt
 

A
cc
or
 

G
en
t 

4 
€ 
10

2,
40

 
80

,0
0 
%
 

€ 
12

8,
00

 
€ 
25

0,
00

 
40

,9
6 
%
 

N
H
 M

ol
en
vi
jv
er
 G
en
k 

N
H
 

G
en
k 

4 
€ 
35

,7
5 

65
,0
0 
%
 

€ 
55

,0
0 

€ 
11

5,
00

 
31

,0
9 
%
 

R
ad
is
so
n 
S
A
S
 B
al
m
or
al
 H
ot
el
 

R
ez
id
or
 S
A
S
 

S
pa
 

4 
€ 
67

,7
4 

61
,3
0 
%
 

€ 
11

0,
51

 
€ 
13

5,
00

 
50

,1
8 
%
 

B
ut
ge
nb
ac
he
r 
H
of
 A
G
 

R
el
ai
s 
du
 S
il
en
ce
 

B
ut
ge
nb
ac
h 

4 
€ 
28

,5
0 

30
,0
0 
%
 

€ 
95

,0
0 

€ 
12

5,
00

 
22

,8
0 
%
 

B
es
t 
W
es
te
rn
 H
ot
el
 G
ul
de
n 
A
nk
er
 

B
es
t 
W
es
te
rn
 

M
ec
he
le
n 

4 
€ 
46

,8
0 

60
,0
0 
%
 

€ 
78

,0
0 

€ 
12

5,
00

 
37

,4
4 
%
 

S
um

m
it
 S
ta
nh
op

e 
H
ot
el
 

T
ho
n 
H
ot
el
es
 

B
ru
ss
el
 

5 
€ 
93

,0
0 

62
,0
0 
%
 

€ 
15

0,
00

 
€ 
42

5,
00

 
21

,8
8 
%
 

C
on
ra
d 
B
ru
ss
el
s 

H
il
to
n 

B
ru
ss
el
 

5 
€ 
16

2,
50

 
65

,0
0 
%
 

€ 
25

0,
00

 
€ 
59

5,
00

 
27

,3
1 
%
 

B
el
g
is
ch
e 
k
et
en
in
d
u
st
ri
e 

 
 

 
€ 
57

,1
0 

64
,9
0 
%
 

€ 
88

,0
0 

 
 

(B
ro
n:
 e
ig
en
 v
er
w
er
ki
ng
 o
p 
ba
si
s 
va
n 
da
ta
ba
nk
 B
el
gi
ë 
en
 P
re
li
m
in
ar
y 
re
su
lt
s…

, 2
00

4)
 



3 HOTEL- EN KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 46 

De hoogste RevPAR in de tabel vindt men bij het 5-sterrenhotel Conrad Brussels. De gemiddelde 

kamerprijs ligt hier heel hoog en de bezettingsgraad is ongeveer gelijk aan het gemiddelde. De 

gemiddelde kamerprijs, en dus ook de RevPAR, van dit hotel bedragen ongeveer het driedubbele 

van het gemiddelde in de ketenindustrie. Wat de 3-sterrenhotels betreft is er maar één hotel 

waarvan de RevPAR boven het gemiddelde ligt, namelijk het Novotel Leuven Centrum. Zowel de 

bezettingsgraad als de gemiddelde kamerprijs liggen hier hoger dan bij de andere 3-sterrenhotels.  
 

Men kan dus concluderen dat een hoge of lage RevPAR verschillende oorzaken kan hebben. Deze 

kunnen zowel terug te vinden zijn in de bezettingsgraad als in de gemiddelde kamerprijs. Dit gaat 

echter nog verder, want ook bij deze factoren kan men op zoek gaan naar onderliggende oorzaken. 

Om de RevPAR dus te maximaliseren zal men met heel wat factoren tezelfdertijd rekening 

moeten houden.  

 

 

3.3.2. Bespreking van de yield 

 

Alle hotelbedrijven hebben hetzelfde probleem, namelijk dat ze beschikken over een vaste 

voorraad van vergankelijke ‘producten’. Wanneer ze er dus op een bepaald tijdstip niet in slagen 

om alle hotelkamers te verkopen, kan men deze kamers niet opslaan om ze later opnieuw te 

gebruiken. Dit betekent echter ook dat er geen enkele manier bestaat om de verloren inkomsten 

terug te winnen. Daarom gaat men in de hotelindustrie gebruik maken van yield management, een 

concept dat ontstond in de luchtvaartindustrie. Het doel van yield management is om inkomsten te 

maximaliseren door het verkopen van de juiste kamer aan de juiste klant op het juiste moment 

voor de juiste prijs. Men gaat hierbij de kamerprijzen op een zodanige wijze aanpassen dat de 

voordelen voor alle belanghebbenden (stakeholders) worden gemaximaliseerd. Het hotel haalt 

voordeel uit de hogere inkomsten terwijl de klant voordeel kan halen uit lagere kamerprijzen voor 

dezelfde dienst en dezelfde kwaliteit buiten de piekperioden. Vooral prijsgevoelige klanten zullen 

immers zoveel mogelijk op zoek gaan naar de laagst mogelijke prijs. (Kasavana M.L. et al., 1995, 

blz.340-351; Sanchez J.F. et al., 2005, blz.136-138; Cathy A., 2001, blz.2-5)  
 

Wanneer de vraag hoog is zullen enkel de hoge kamertarieven beschikbaar zijn en kan ook een 

beperking worden opgelegd aan de duur van het verblijf. Wanneer de vraag echter vrij laag is kan 

men een bredere reeks van tarieven gebruiken om zo toch nog inkomsten te genereren voor 

kamers die anders onbenut zouden blijven. Om dit te kunnen doen is het echter belangrijk dat de 

manager in staat is om de toekomstige pieken en dalen te voorspellen en de tarieven als dusdanig 

aan te passen. Hierbij moet men echter ook steeds rekening houden met onvoorspelbare factoren 
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en met het feit dat men nog steeds met mensen werkt. Men dient er immers voor te zorgen dat de 

klanten steeds tevreden blijven en zich niet benadeeld voelen wanneer hen een hoger tarief wordt 

aangerekend dan andere klanten. (Cathy A., 2001, blz.3-5; Jauncey S. et al, 1995, blz.23-25) 
 

De belangrijkste berekening in yield management is de yield statistiek. Deze wordt berekend als 

de verhouding tussen het werkelijk inkomen en het potentieel inkomen in een bepaalde periode, 

en wordt dus uitgedrukt als een percentage van het potentieel inkomen. Hierbij is het werkelijk 

inkomen het inkomen dat werd verkregen door het verkopen van hotelkamers. Het potentieel 

inkomen is het inkomen dat verdiend zou zijn indien alle hotelkamers aan de officiële prijs (rack 

rate) verkocht zouden zijn. Om de yield statistiek te berekenen maakt men gebruik van de 

gemiddelde kamerprijs en de bezettingsgraad en probeert men deze tezelfdertijd te optimaliseren. 

(Kasavana M.L. en et al., 1995, blz.340-351; Donaghy K. et al, 1995, blz.141-142) Men kan 

stellen dat yield management een strategie kan zijn om te streven naar een maximale gemiddelde 

kamerprijs wanneer de vraag hoger is dan het aanbod en naar een maximale bezettingsgraad als 

het aanbod groter is dan de vraag. (Jones P. et al, 1992) De yield meting laat toe om een 

vergelijking tussen hotels van verschillende standaarden en uit verschillende landen te maken. 

Hoe dichter deze gelegen is bij 100,00 %, hoe beter. De yield van een “typisch” hotel ligt normaal 

gezien rond de 60,00 %. (Rasson G., 2005) 

 

Yield  = Werkelijk inkomen  /  Potentieel inkomen 

 =  (Gemiddelde Kamerprijs  x  Bezettingsgraad  x  aantal kamers  x  aantal dagen) / 

  (Officiële prijs  x  aantal kamers  x  aantal dagen) 

 

In Tabel 3.11 worden enkele voorbeelden van de yield van ketenhotels weergegeven. Deze 

werden berekend op basis van de gemiddelde kamerprijs, bezettingsgraad en officiële prijs die 

werden bekomen uit de vragenlijst. Wat het aantal dagen betreft werd uitgegaan van een jaar van 

365 dagen. Opvallend in de tabel is dat de yield bij alle hotels relatief laag is. Slechts 1 hotel 

beschikt over een yield die hoger is dan 60,00 %, namelijk het 2-sterrenhotel Ibis Waterloo. De 

bezettingsgraad is in dit hotel vrij hoog en het verschil tussen de officiële prijs en de gemiddelde 

kamerprijs is relatief klein. In dergelijke budgethotels maakt men dikwijls gebruik van relatief 

vaste kamerprijzen en doet men dan ook minder aan yield management. (Sanchez J.F. et al., 2005, 

blz.138) De laagste yield vindt men terug bij het 5-sterrenhotel Summit Stanhope Hotel. Dit is 

hoofdzakelijk te wijten aan het groot verschil tussen de gemiddelde kamerprijs en de officiële 

prijs. Deze laatste is immers bijna drie maal zo hoog. 
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Deel 2:  Empirisch onderzoek 

 

4. DE ONDERZOEKSVRAGEN EN DE 

METHODOLOGIE VAN HET EMPIRISCH 

ONDERZOEK  

 

 

4.1. Onderzoeksvragen 

 

Het doel van het empirisch onderzoek is na te gaan wat de penetratiegraden van de ketenindustrie 

zijn in België en een aantal andere EU-landen. Voor België worden deze penetratiegraden ook 

onderzocht per arrondissement, voor Nederland per provincie en voor Luxemburg per kanton. 

Vervolgens wordt gezocht naar een verklaring van oorzaken van discrepanties tussen de 

penetratiegraden van verschillende geografische gebieden, door ze toe te passen op België, 

Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.  

 

 

4.2. Onderzoeksmethode 

 

Voor het berekenen van de penetratiegraden werd gebruik gemaakt van een aantal 

hoteldatabanken, namelijk van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse hotelmarkt. In deze 

databanken wordt een onderscheid gemaakt tussen ketenhotels en onafhankelijke hotels. Ze 

werden afgesloten op 31/12/05.  
 

De ketenindustrie wordt steeds vergeleken met de totale hotelindustrie. De penetratiegraden 

worden hierbij weergegeven als een percentage. (ketenhotels / totaal aantal hotels)  
 

Op basis van de databanken werden tabellen en/of geografische kaarten opgesteld voor België, 

Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. De geografische kaarten werden gemaakt met 

behulp van het programma Mapinfo in samenwerking met mijn begeleider Dhr. Rasson.  
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4.3. Methode van informatieverzameling 

 

Het opstellen van de databanken gebeurde in samenwerking met medestudenten Katrien Van 

Vlasselaer en Natacha Braz en er werd gebruik gemaakt van verschillende bronnen.  
 

Voor de Belgische databank zijn we gestart met een basisdatabank van Belgische hotels van Dhr. 

Rasson. Aan de hand van toeristische brochures, logiesgidsen, brochures van hotelketens en een 

internetonderzoek werd deze databank hotel per hotel onderzocht en up-to-date gemaakt. Ook 

brachten we een bezoek aan de European Meeting Industry Fair in Brussel op 16 februari 2005. 

Hier hebben we met een aantal mensen uit de ketenindustrie gepraat en kregen we heel wat 

nuttige informatie mee met betrekking tot de ketenhotels. Op basis van dit onderzoek maakten we 

ook een opsplitsing tussen de ketenhotels en de onafhankelijke hotels. Vervolgens werd een korte 

vragenlijst opgestuurd naar de hotels die deel uitmaken van een hotelketen om de databank aan te 

vullen (zie Bijlage 2). Voor de ketenhotels werd een hele reeks gegevens opgenomen in de 

databank, voor de onafhankelijk hotels enkel de naam, het adres, het aantal sterren en het aantal 

kamers. Tenslotte heb ik een aantal interviews afgenomen, namelijk met de PR-manager van 

Rezidor SAS Benelux en met de President Best Western België.  
 

Voor de Nederlandse en Luxemburgse hoteldatabanken werd een gelijkaardige methode gebruikt. 

Aan de hand van toeristische brochures, brochures van hotelketens en een internetonderzoek 

werden de databanken opgesteld en werden de hotels opgesplitst in ketenhotels en onafhankelijke 

hotels.
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5. DE PENETRATIEGRADEN VAN DE 

KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 

In dit hoofdstuk worden de penetratiegraden van de ketenindustrie in België behandeld. De 

Belgische ketenindustrie wordt steeds vergeleken met de totale Belgische hotelindustrie, die is 

opgebouwd uit ketenhotels en onafhankelijke hotels. In het eerste deel gaan we na wat de 

penetratiegraden zijn voor België en voor enkele voorbeeldsteden. In het tweede deel bekijken we 

de penetratiegraden per arrondissement. Hierbij bespreken we de penetratiegraden aan de hand 

van een aantal criteria: het aantal hotels, het aantal hotelkamers en de segmenten. Daarnaast 

worden ook het gemiddeld aantal kamers per hotel, de toeristische densiteit en de 

meetingcapaciteit behandeld. 

 

 

5.1. Penetratiegraden van de ketenindustrie in België 

 

5.1.1. De penetratiegraad op het vlak van het aantal hotels 

 

In Tabel 5.1 zien we de penetratiegraden van de ketenhotels en de onafhankelijke hotels in België, 

gemeten op basis van het aantal hotels. Iets meer dan 15,00 % van de hotels behoort tot een 

hotelketen, wat overeenstemt met 264 ketenhotels. De meerderheid van de hotels in België is dus 

nog steeds onafhankelijk. Het percentage ketenhotels zal in de komende jaren echter toenemen. 

De trend tot ketenvorming zal zich immers verder doorzetten.  

 

Tabel 5.1: De penetratiegraden op basis van het aantal hotels, voor de ketenhotels en de onafhankelijke hotels in 

België 

 Aantal hotels Penetratiegraad 

Ketenhotels 264 15,11 % 

Onafhankelijke hotels 1 483 84,89 % 

Totale Belgische hotelindustrie 1 747 100,00 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

Kaart 5.1 toont alle hotels in België (verspreid over de arrondissementen). Kaart 5.2 geeft alle 

ketenhotels in België weer. Op deze laatste kaart worden ook alle autosnelwegen aangeduid.  

 



5  DE PENETRATIEGRADEN VAN DE KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 51 

Kaart 5.1: De hotels in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Kaart 5.2: De ketenhotels in België samen met de autosnelwegen 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank) 
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Kaart 5.1 toont ons dat de hotels duidelijk geconcentreerd zijn in Brussel, aan de kust, in grote 

steden en aan de nationale luchthaven (Machelen-Diegem). De overige hotels zijn vrij goed 

verspreid over het hele land, met uitzondering van een aantal arrondissementen waar slechts 

enkele hotels terug te vinden zijn. 
 

Op Kaart 5.2 met de ketenhotels valt onmiddellijk op dat heel wat van deze hotels langs en rond 

autosnelwegen gelegen zijn. Op die manier zijn ze immers gemakkelijk bereikbaar voor de 

reiziger. Vooral in het Vlaams Gewest blijkt dit zo te zijn. In het Waals Gewest zijn de meeste 

ketenhotels iets verder van de autosnelwegen verwijderd. Men vindt ketenhotels ook vaak terug in 

en rond bedrijventerreinen, waarbij deze hotels zich dan vooral richten op zakenlui. Tenslotte ziet 

men dat ketenhotels ook vaak geconcentreerd zijn in grote steden zoals Brussel, Antwerpen, Luik, 

Gent en Brugge en aan de nationale luchthaven.  

 

 

5.1.2. De penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers 

 

Tabel 5.2 geeft de penetratiegraden weer van de ketenhotels en de onafhankelijke hotels in België, 

op het vlak van het aantal hotelkamers. Wanneer men het heeft over dé penetratiegraad dan gaat 

het meestal om de penetratiegraad op basis van het aantal kamers. Uit onderstaande tabel blijkt dat 

de penetratiegraad voor de ketenhotels gelijk is aan 49,26 % of dus ongeveer de helft. Dit cijfer 

ligt heel wat hoger dan de penetratiegraad op basis van het aantal hotels, wat erop wijst dat de 

ketenhotels gemiddeld een groter aantal kamers tellen dan de onafhankelijke hotels.  

 

Tabel 5.2: De penetratiegraden op basis van het aantal hotelkamers, voor de ketenhotels 

en de onafhankelijke hotels in België 

 Aantal hotelkamers Penetratiegraad 

Ketenhotels 26 251 49,26 % 

Onafhankelijke hotels 27 040 50,74 % 

Totale Belgische hotelindustrie 53 291 100,00 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

Figuur 5.1 toont het maximum en minimum aantal kamers en het eerste en derde kwartiel; zowel 

voor de ketenhotels als voor de onafhankelijke hotels in België. Tabel 5.3 geeft het gemiddeld 

aantal kamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel weer. Het maximum aantal kamers in een 

ketenhotel (Sheraton Brussels Hotel & Towers) is 528. Dit aantal is hoog voor België maar op 

wereldvlak is dit behoorlijk laag. Het Relais & Châteaux hotel Shamrock telt het minimum aantal 



5  DE PENETRATIEGRADEN VAN DE KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 54 

kamers, namelijk 5. Dit is een heel laag cijfer als men ziet dat het gemiddeld aantal kamers per 

ketenhotel gelijk is aan 99,44. Het derde kwartiel is gelijk aan 126. Dit betekent dat 75 % van de 

ketenhotels een aantal kamers telt dat kleiner of gelijk is dan 126. Het eerste kwartiel bedraagt 

46,5 waaruit men kan afleiden dat 25 % van de ketenhotels 46,5 kamers of minder heeft. 
 

Wanneer men gaat kijken naar de cijfers voor de onafhankelijke hotels, valt op dat deze duidelijk 

lager zijn dan de cijfers voor de ketenhotels. Het minimum aantal kamers is ongeveer gelijk, maar 

het maximum bedraagt minder dan één vijfde van dat van de ketenhotels. Ook het eerste en derde 

kwartiel, die respectievelijk gelijk zijn aan 10 en 24, liggen heel wat lager. Het gemiddeld aantal 

kamers per onafhankelijk hotel is gelijk aan 18,23. 

 

Figuur 5.1: Het aantal hotelkamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel in België 
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(Bron: eigen verwerking in Excel op basis van databank België) 

 

Tabel 5.3: Het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel in België 

 Aantal hotelkamers Aantal hotels 
Gemiddeld aantal 
kamers per hotel 

Ketenhotels 26 251 264 99,44 

Onafhankelijke hotels 27 040 1 483 18,23 

Totale Belgische hotelindustrie 53 291 1 747 30,50 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 
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5.1.3. De penetratiegraden op het vlak van de segmenten 

 

De Benelux Hotelclassificatie (zie sectie 3.1.3., blz.25) splitst de hotels in België op in een aantal 

segmenten door het toekennen van sterren. Tabellen 5.4 en 5.5 tonen de penetratiegraden van de 

ketenhotels op basis van deze segmenten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het 1-,  

2-, 3-, 4- en 5-sterrensegment. De penetratiegraden werden zowel berekend op basis van het 

aantal hotels, als op basis van het aantal hotelkamers.  
 

Opvallend in deze tabellen is dat de penetratiegraden van de ketenindustrie heel hoog zijn in het 

5-sterrensegment. Meer dan 90,00 % van de hotelkamers en meer dan 80,00 % van de hotels in dit 

segment behoren tot een hotelketen. De penetratiegraden blijken vooral hoog te zijn in het 4- en 5-

sterrensegment, en in mindere mate in het 3-sterrensegment. De ketenindustrie is dus vooral in 

deze segmenten sterk aanwezig. In het 1-sterrensegment bedraagt de penetratiegraad op basis van 

het aantal hotelkamers voor de ketenindustrie slechts iets meer dan 10,00 %, terwijl de 

penetratiegraad op basis van het aantal hotels zelfs geen 2,00 % bereikt. In tabellen 5.4 en 5.5 zien 

we dat de penetratiegraden voor de ketenindustrie stijgen naarmate men gaat van het 0-

sterrensegment naar het 5-sterrensegment. Logischerwijze dalen dus de penetratiegraden van de 

onafhankelijke hotels.  

 

Tabel 5.4: De penetratiegraden op het vlak van de segmenten volgens de Benelux Hotelclassificatie, op basis van 

het aantal hotels, voor de ketenhotels en de onafhankelijke hotels in België 

 Aantal 
Ketenhotels 

Penetratiegraad 
Ketenindustrie 

Aantal 
Onafhankelijke 

hotels 

Penetratiegraad 
Onafhankelijke 

hotels 

1 ster 4 1,62 % 243 98,38 % 

2 sterren 19 4,47 % 406 95,53 % 

3 sterren 113 15,44 % 619 84,56 % 

4 sterren 99 39,60 % 151 60,40 % 

5 sterren 20 83,33 % 4 16,67 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

De penetratiegraden op basis van het aantal hotelkamers zijn steeds hoger dan de penetratiegraden 

op basis van het aantal hotels. Hieruit volgt dat het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel hoger 

is dan bij de onafhankelijke hotels, en dit voor alle segmenten. Dit zien we ook in Figuur 5.2. 

Deze grafiek toont het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel voor elk 

segment volgens de Benelux Hotelclassificatie. Vooral bij de 1- en 5-sterrenhotels is het 

gemiddeld aantal kamers per hotel voor de ketenhotels veel hoger dan voor de onafhankelijke 
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hotels. Opmerkelijk is dat het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel hoger is voor het 1-

sterrensegment dan voor het 2- en 3-sterrensegment.  

 

Tabel 5.5: De penetratiegraden op het vlak van de segmenten volgens de Benelux Hotelclassificatie, op basis van 

het aantal hotelkamers, voor de ketenhotels en de onafhankelijke hotels in België 

 Aantal kamers in 
Ketenhotels 

Penetratiegraad 
Ketenindustrie 

Aantal kamers in 
Onafhankelijke 

hotels 

Penetratiegraad 
Onafhankelijke 

hotels 

1 ster 385 10,51 % 3 279 89,49 % 

2 sterren 1 352 18,60 % 5 915 81,40 % 

3 sterren 9 277 44,57 % 11 536 55,43 % 

4 sterren 10 150 66,20 % 5 183 33,80 % 

5 sterren 4 457 90,68 % 458 9,32 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

Figuur 5.2: Het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel in België voor elk segment 

volgens de Benelux Hotelclassificatie 
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(Bron: eigen verwerking in Excel op basis van databank België) 

 

 

5.1.4. De toeristische densiteit 

 

In Tabel 5.6 wordt de toeristische densiteit voor de ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels 

weergegeven. De toeristische densiteit wordt hierbij gedefinieerd als het aantal hotelkamers per 

duizend inwoners. In 1970 bedroeg de toeristische densiteit in België 4,5 kamers; in 1986 slechts 

3,3 kamers. (De Groote P., 1986, blz.158) Op 1 juli 2005 bestond de Belgische bevolking uit            

10 472 842 inwoners. (<http://www.statbel.fgov.be/downloads/pop200507com.xls> 26/02/06) 
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Aangezien België 53 291 hotelkamers telde in 2005, kunnen we stellen dat de globale toeristische 

densiteit 5,09 bedroeg. De toename sinds 1986 is vooral het gevolg van het toegenomen aantal 

hotelkamers. Het bevolkingsaantal is immers slechts met 6 % aangegroeid. Voor de ketenhotels 

geldt een toeristische densiteit van 2,51 en voor de onafhankelijke hotels bedraagt ze 2,58.  

 

Tabel 5.6: De toeristische densiteit voor de ketenhotels en de onafhankelijke hotels in België 

 Aantal hotelkamers Toeristische densiteit 

Ketenhotels 26 251 2,51 

Onafhankelijke hotels 27 040 2,58 

Totale Belgische hotelindustrie 53 291 5,09 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België en 
<http://www.statbel.fgov.be/downloads/pop200507com.xls> 26/02/06) 

 

 

5.1.5. De penetratiegraden in enkele voorbeeldsteden in België 

 

Tabel 5.7 toont voor enkele voorbeeldsteden de penetratiegraden van de ketenindustrie op het vlak 

van het aantal hotels en het aantal hotelkamers, evenals het gemiddeld aantal kamers per 

ketenhotel en de toeristische densiteit voor de ketenindustrie. 
 

Wat opvalt in Tabel 5.7 is dat de penetratiegraden in Brugge en vooral in Oostende vrij laag zijn. 

Inderdaad, de meeste hotels in deze steden zijn onafhankelijk. In Brussel en Antwerpen 

daarentegen behoren meer dan drie vierde van de hotelkamers (en meer dan de helft van de hotels) 

tot een hotelketen. De steden uit het Waals Gewest (Luik en Namen) vertonen lagere 

penetratiegraden. In Namen vindt men slechts 8 hotels terug waarvan 2 ketenhotels.  

 

Tabel 5.7: De penetratiegraden van de ketenindustrie in een aantal voorbeeldsteden in België 

 Brussel Antwerpen Oostende Brugge Luik Namen 

Aantal ketenhotels 80 23 3 17 7 2 

Penetratiegraad ketenhotels 50,31 % 50,00 % 5,26 % 15,45 % 35,00 % 25,00 % 

Aantal ketenhotelkamers 11 660 2 709 222 1 340 633 164 

Penetratiegraad 
ketenhotelkamers 

77,60 % 75,84 % 9,64 % 39,85 % 60,57 % 49,55 % 

Gemiddeld aantal kamers 
per ketenhotel 145,75 117,78 74,00 78,82 90,43 82,00 

Inwoners 1 012 258 460 319 68 739 117 172 186 196 106 954 

Toeristische densiteit 11,52 5,89 3,23 11,44 3,40 1,53 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België en 
<http://www.statbel.fgov.be/downloads/pop200507com.xls> 26/02/06) 
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Wat het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel betreft, zien we dat deze heel hoog is in Brussel. 

In Oostende bedraagt ze slechts de helft. De ketenhotels zijn hier gemiddeld kleiner dan in de 

andere voorbeeldsteden. 
 

Grootsteden blijken vaak een lagere toeristische densiteit te hebben dan kuststeden. Dit komt 

enerzijds doordat grootsteden hogere bevolkingsaantallen tellen, en anderzijds doordat kuststeden, 

in vergelijking met hun bevolkingsaantallen, grote aantallen hotels tellen. De toeristische densiteit 

van de ketenhotels ligt aan de kust echter heel wat lager dan de globale toeristische densiteit 

omdat de meerderheid van de hotels hier onafhankelijk is. Dit is ook het geval voor Oostende 

waar slechts 3,23 ketenhotelkamers per duizend inwoners terug te vinden zijn. 
 

De toeristische densiteit voor de ketenhotels blijkt in de aangegeven steden sterk verschillend te 

zijn. Dit kan diverse oorzaken hebben. Zo is de toeristische densiteit in Brussel ongeveer dubbel 

zo hoog als in Antwerpen. Dit is zowel het gevolg van het aantal ketenhotelkamers dat meer dan 

vier maal zo hoog is, als van het inwonersaantal dat dubbel zo hoog is. Ook het verschil tussen de 

toeristische densiteit van Brugge en Namen blijkt hoog te zijn. Hier is het bevolkingsaantal 

ongeveer gelijk maar bedraagt het aantal ketenhotelkamers in Namen slechts één achtste van het 

aantal in Brugge.  
 

In Tabel 5.8 zien we de penetratiegraden voor de ketenhotels op het vlak van de segmenten voor 

deze voorbeeldsteden. Opvallend in de tabel is dat de penetratiegraden van de 3- tot 5-

sterrensegmenten relatief hoog zijn in Brussel en Antwerpen. Hierbij behoort het enige 5-sterrenhotel 

in Antwerpen tot een hotelketen, namelijk het Radisson SAS Park Lane hotel. In Oostende en Namen 

zijn enkel 3-sterrenhotels gevestigd die deel uitmaken van een hotelketen. In Namen vindt men echter 

ook nog een Formule 1 hotel terug die geen sterren bezit. Bovendien blijken enkel in Luik ketenhotels 

te zijn die behoren tot het 1-sterrensegment.  

 

Tabel 5.8: De penetratiegraden van de ketenindustrie op het vlak van de segmenten volgens de Benelux 

Hotelclassificatie, op basis van het aantal kamers, in een aantal voorbeeldsteden in België 

 Brussel Antwerpen Oostende Brugge Luik Namen 

1 ster 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 58,15 % 0,00 % 

2 sterren 35,70 % 72,19 % 0,00 % 26,89 % 0,00 % 0,00 % 

3 sterren 68,83 % 66,01 % 17,52 % 33,05 % 64,62 % 70,70 % 

4 sterren 78,59 % 88,04 % 0,00 % 52,11 % 68,37 % 0,00 % 

5 sterren 84,30 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 
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5.2. Penetratiegraden van de ketenindustrie in België per 

arrondissement 

 

5.2.1. Overzicht van de arrondissementen in België 

 

Onderstaande tabel toont een overzicht van de 43 arrondissementen in België, opgesplitst volgens 

gewesten en provincies. Kaart 5.3 geeft deze arrondissementen geografisch weer. 

 

Tabel 5.9: De arrondissementen in België 

 Arrondissementen  Arrondissementen 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Bruxelles-Capitale   

Vlaams Gewest  Waals Gewest  

Antwerpen Antwerpen Henegouwen Ath 

 Mechelen  Charleroi 

 Turnhout  Mons 

Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde  Mouscron 

 Leuven  Soignies 

Limburg Hasselt  Thuin 

 Maaseik  Tournai 

 Tongeren Luik Huy 

Oost-Vlaanderen Aalst  Liège 

 Dendermonde  Verviers 

 Eeklo  Waremme 

 Gent Luxemburg Arlon 

 Oudenaarde  Bastogne 

 Sint-Niklaas  Marche-en-Famenne 

West-Vlaanderen Brugge  Neufchâteau 

 Diksmuide  Virton 

 Ieper Namen Dinant 

 Kortrijk  Namur 

 Oostende  Philippeville 

 Roeselare Waals-Brabant Nivelles 

 Tielt   

 Veurne   

(Bron: eigen verwerking op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 08/03/06) 

 



5  DE PENETRATIEGRADEN VAN DE KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 60 

Kaart 5.3: De arrondissementen in België 

 

(Bron: verwerking op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 08/03/06) 
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5.2.2. De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels  

 

Na het bespreken van de globale penetratiegraden van de ketenindustrie tonen we hier aan wat de 

penetratiegraden zijn voor elk arrondissement in België. Kaart 5.4 geeft voor elk arrondissement 

het aantal ketenhotels weer.  
 

Uit Kaart 5.4 blijkt dat de meeste ketenhotels zich bevinden in de arrondissementen Bruxelles-

Capitale, Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Brugge en Gent. In Bruxelles-Capitale, dat samenvalt met 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is meer dan 30,00 % (= 81/264) van het totaal aantal 

ketenhotels gevestigd. Vervolgens zijn er twaalf arrondissementen waar zich geen ketenhotels 

bevinden. Zeven hiervan zijn terug te vinden in het Waals Gewest. Achttien arrondissementen 

tellen minder dan vijf  ketenhotels (maar minstens één). Merk op dat het Vlaams Gewest ongeveer 

dubbel zoveel ketenhotels telt als het Waals Gewest. 
 

Op Kaart 5.5 worden de penetratiegraden op basis van het aantal hotels weergegeven voor de 

ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels. De grootte van de cirkel is representatief voor het 

totaal aantal hotels dat in het arrondissement gelegen is. Het gedeelte dat rood (groen) gekleurd is, 

geeft het percentage onafhankelijke hotels (ketenhotels) weer. Uit de kaart blijkt duidelijk dat het 

arrondissement Brugge het grootste aantal hotels telt. Na Brugge volgen Bruxelles-Capitale, 

Verviers en Oostende. De arrondissementen met het kleinste aantal hotels zijn Mouscron, 

Waremme, Tielt, Ath en Dendermonde. Opmerkelijk is het groot aantal hotels aan de kust (de 

arrondissementen Brugge, Oostende en Veurne). 
 

Enkel in het arrondissement Bruxelles-Capitale blijkt het percentage ketenhotels groter te zijn dan 

50,00 %. Hierna volgen Charleroi met 46,67 %, Antwerpen met 44,44 %, Halle-Vilvoorde met 

43,48 % en Gent met 27,66 %. In alle andere arrondissementen ligt dit percentage onder de   

25,00 %. Opmerkelijk is de lage penetratiegraad aan de kust, gezien het groot aantal hotels dat er 

gevestigd is. De penetratiegraad bedraagt 12,46 % in het Vlaams Gewest en 9,97 % in het Waals 

Gewest. Nochtans zijn in het Vlaams Gewest dubbel zoveel ketenhotels terug te vinden als in het 

Waals Gewest. Het Waals Gewest telt dus een kleiner totaal aantal hotels.  
 

 

Conclusies: 

 

- Vooral de arrondissementen Bruxelles-Capitale en Antwerpen worden gekenmerkt door 

een groot aantal ketenhotels en een hoge penetratiegraad van ketenhotels.  

- Aan de kust (de arrondissementen Brugge, Oostende en Veurne) bevinden zich veel hotels 

maar weinig ketenhotels. De penetratiegraad van de ketenindustrie is dus laag. 
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Kaart 5.4: Het aantal ketenhotels per arrondissement in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 



5  DE PENETRATIEGRADEN VAN DE KETENINDUSTRIE IN BELGIË 

 63 

Kaart 5.5: De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels per arrondissement in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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5.2.3. De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers  

 

Op Kaart 5.6 zien we voor elk arrondissement in België het aantal ketenhotelkamers. De kaart 

toont aan dat de meeste ketenhotelkamers zich bevinden in de arrondissementen Bruxelles-

Capitale, Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Brugge en Gent. (Het arrondissement Bruxelles-Capitale 

telt bijna 45 % van alle ketenhotelkamers in België.) Logischerwijze worden uit deze kaart 

gelijkaardige conclusies getrokken als uit Kaart 5.4, die het aantal ketenhotels weergeeft die in de 

verschillende arrondissementen gelegen zijn. Zo ziet men dat in twaalf arrondissementen geen 

ketenhotelkamers terug te vinden zijn. Dertig arrondissementen tellen minder dan 200 

ketenhotelkamers. Merk op dat het Vlaams Gewest drie maal zoveel ketenhotelkamers telt als het 

Waals Gewest.  
 

Op Kaart 5.7 worden de penetratiegraden op basis van het aantal hotelkamers weergegeven voor 

de ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels. De grootte van de cirkel is representatief voor het 

totaal aantal hotelkamers dat in het arrondissement gelegen is. Het gedeelte dat rood (groen) 

gekleurd is, geeft het percentage onafhankelijke hotelkamers (ketenhotelkamers) weer. Wat 

onmiddellijk opvalt op Kaart 5.7 is het groot aantal hotelkamers in het arrondissement Bruxelles-

Capitale. Ook aan de kust (de arrondissementen Oostende, Veurne en Brugge) en in de 

arrondissementen Antwerpen, Gent en Verviers zijn een groot aantal hotelkamers gevestigd. De 

arrondissementen met het kleinste aantal hotelkamers zijn Mouscron, Waremme, Tielt, Ath en 

Dendermonde.  
 

De hoogste penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers vinden we terug in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde. Meer dan 80,00 % van de hotelkamers behoren hier tot een 

hotelketen. Na Halle-Vilvoorde volgen Bruxelles-Capitale met 77,72 %, Nivelles met 74,83 %, 

Charleroi met 73,65 %, Antwerpen met 73,61 %, en Gent met 63,06 %. In alle overige 

arrondissementen bedraagt de penetratiegraad minder dan 60,00 %. In vijftien arrondissementen 

zelfs minder dan 25,00 %. De penetratiegraden op het vlak van het aantal kamers liggen duidelijk 

hoger dan de penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels. Enkel in de arrondissementen 

Eeklo en Oudenaarde geldt dit niet. Hier tellen de onafhankelijke hotels dus gemiddeld een groter 

aantal kamers dan de ketenhotels. 
 

Wat de gewesten betreft, bedraagt de penetratiegraad op het vlak van het aantal kamers 39,83 % 

in het Vlaams Gewest en 33,19 % in het Waals Gewest. Beiden liggen onder de penetratiegraad 

op nationaal niveau, namelijk 49,25 %. Dit nationaal cijfer wordt immers beïnvloed door de hoge 

penetratiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gelijk is aan 77,72 %.  
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Kaart 5.6: Het aantal ketenhotelkamers per arrondissement in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Kaart 5.7: De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers per arrondissement in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Conclusies:  

 

- Vooral de arrondissementen Bruxelles-Capitale en Brugge tellen een groot aantal 

hotelkamers. De arrondissementen Halle-Vilvoorde en Bruxelles-Capitale worden 

gekenmerkt door een hoge penetratiegraad van ketenhotelkamers.  

- Aan de kust (de arrondissementen Oostende,  Verviers en Brugge) vindt men veel 

hotelkamers terug, maar weinig ketenhotelkamers. 

- De penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers ligt in bijna elk arrondissement 

hoger dan de penetratiegraad op het vlak van het aantal hotels. 

 

 

5.2.4. Het gemiddeld aantal kamers per hotel en ketenhotel 

 

Op Kaart 5.8 zien we het gemiddeld aantal kamers per hotel per arrondissement in België. De 

kaart toont dat het arrondissement Bruxelles-Capitale duidelijk het hoogste gemiddeld aantal 

kamers per hotel heeft. Na Bruxelles-Capitale, met 94,42 kamers, volgen Antwerpen, Halle-

Vilvoorde, Charleroi en Gent. In alle andere arrondissementen bedraagt dit gemiddelde minder 

dan 40 kamers. De laagste gemiddelden vindt men terug in Dendermonde, Thuin, Oudenaarde, 

Philippeville en Eeklo.  
 

Op Kaart 5.9 zien we het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel per arrondissement in België. 

Deze kaart bekomt men door Kaart 5.4 en Kaart 5.6 te combineren. De witgekleurde delen duiden 

de arrondissementen aan waar zich geen ketenhotels bevinden en waar dus logischerwijze ook 

geen gemiddelde berekend kan worden. Het hoogste gemiddelde vindt men terug in Bruxelles-

Capitale, namelijk 144,95 kamers, gevolgd door Halle-Vilvoorde met 130,20 kamers en 

Antwerpen met 113,86 kamers. Het laagste gemiddelde vindt men terug in Oudenaarde en 

bedraagt 5 kamers. Indien we vervolgens kijken naar de gewesten, geldt dat het gemiddelde in het 

Vlaams Gewest (87,38 kamers) hoger ligt dan in het Waals Gewest (61,25 kamers). Inderdaad, het 

Waals Gewest telt slechts de helft van het aantal ketenhotels en één derde van het aantal 

ketenhotelkamers van het Vlaams Gewest. Het Vlaams en Waals gemiddelde liggen onder het 

nationaal gemiddelde van 99,44 kamers. Dit nationaal gemiddelde wordt immers beïnvloed door 

het hoog gemiddeld aantal kamers per ketenhotel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (144,95 

kamers).  
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Kaart 5.8: Het gemiddeld aantal kamers per hotel per arrondissement in België 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Kaart 5.9: Het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel per arrondissement in België 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Wanneer we Kaart 5.8 met Kaart 5.9 vergelijken, valt op dat het gemiddeld aantal kamers per 

ketenhotel in een aantal arrondissementen opmerkelijk veel hoger ligt dan het gemiddeld aantal 

kamers per hotel (zie arrondissementen Brugge, Turnhout, Dinant, Hasselt en Liège). De reden 

hiervoor is een klein gemiddeld aantal kamers per onafhankelijk hotel in vergelijking met het 

gemiddeld aantal kamers per ketenhotel. In bijna alle arrondissementen bedraagt het gemiddeld 

aantal kamers per ketenhotel meer dan het gemiddeld aantal kamers per hotel, behalve in de 

arrondissementen Kortrijk, Eeklo en Oudenaarde. 
 

 

Conclusies:  

 

- Vooral de arrondissementen Bruxelles-Capitale, Halle-Vilvoorde en Antwerpen vertonen 

een groot gemiddeld aantal kamers per hotel en per ketenhotel.  

- Het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel bedraagt in bijna alle arrondissementen meer 

dan het gemiddeld aantal kamers per hotel.  

 

 

5.2.5. De penetratiegraden op het vlak van de segmenten 

 

Kaart 5.10 toont, voor elk arrondissement, het kameraanbod van de ketenindustrie per segment. 

De Benelux Hotelclassificatie verdeelt de hotels onder in een 1-, 2-, 3-, 4- en 5-sterrensegment 

(zie sectie 3.1.3., blz.25). Het 0-sterrensegment wordt, voor de volledigheid, ook weergegeven. 

Elk staafje stemt in deze kaart overeen met een segment, en de hoogte van elk staafje 

karakteriseert het totaal aantal ketenhotelkamers in dat segment.  
 

Opmerkelijk is het groot aantal ketenhotelkamers in de 3-, 4- en 5-sterrensegmenten in het 

arrondissement Bruxelles-Capitale. In Antwerpen is het kameraanbod in het 3- en 4-

sterrensegment ook relatief hoog. In de meeste arrondissementen is het aantal ketenhotelkamers 

het hoogst in het 3- of 4-sterrensegment. Het kameraanbod van het 0- en 1-sterrensegment is het 

laagst. Slechts in twee arrondissementen bevinden zich 1-sterrenhotelkamers die behoren tot een 

hotelketen, namelijk in Halle-Vilvoorde en Liège. Merk op dat we enkel in Halle-Vilvoorde 

ketenhotelkamers uit alle segmenten terugvinden.  
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Kaart 5.10: Het kameraanbod van de ketenindustrie per segment volgens de Benelux Hotelclassificatie, per 

arrondissement in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Tabel 5.10 geeft de penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers weer voor de 

ketenindustrie, per arrondissement. Deze penetratiegraden worden gegeven per sterrensegment. 

Indien er zich in een arrondissement geen hotels bevinden die behoren tot een bepaald 

sterrensegment, kan logischerwijze geen penetratiegraad worden berekend en is de cel leeg. Zijn 

in een arrondissement geen ketenhotels gevestigd die behoren tot een bepaald sterrensegment, 

doch wel onafhankelijke hotels, dan is de penetratiegraad gelijk aan 0,00 %.  
 

In Tabel 5.10 zien we bij het 1-sterrensegment dat de penetratiegraad van de ketenindustrie, op 

het vlak van het aantal kamers, heel hoog is in Halle-Vilvoorde, namelijk 90,68 %. Dit betekent 

dat 90,68 % van alle 1-sterrenhotels die zich bevinden in het arrondissement Halle-Vilvoorde 

behoren tot een hotelketen. De penetratiegraad van ketenhotelkamers in het 2-sterrensegment is 

het hoogst in het arrondissement Leuven (72,00 %). Na Leuven volgen Charleroi met 68,02 % en 

Nivelles met 63,84%. In alle andere arrondissementen in het Waals Gewest zijn geen                   

2-sterrenhotels gevestigd die aangesloten zijn bij een hotelketen.  

 

Tabel 5.10: De penetratiegraden van de ketenindustrie op het vlak van de segmenten volgens de Benelux 

Hotelclassificatie, op basis van het aantal hotelkamers, per arrondissement in België  

Arrondissementen 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest      

Bruxelles-Capitale 0,00 % 24,36 % 74,19 % 86,49 % 88,58 % 

Vlaams Gewest      

Antwerpen  0,00 % 56,02 % 65,36 % 87,34 % 100,00 % 

Mechelen 0,00 % 0,00 % 65,00 % 45,95 %  

Turnhout 0,00 % 0,00 % 21,61 % 35,44 %  

Halle-Vilvoorde 90,68 % 67,82 % 66,63 % 92,07 % 100,00 % 

Leuven 0,00 % 72,00 % 54,97 % 26,35 %  

Hasselt 0,00 % 0,00 % 39,69 % 94,63 %  

Maaseik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Tongeren 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Aalst  53,52 % 0,00 % 100,00 %  

Dendermonde 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Eeklo 0,00 % 0,00 % 14,06 %   

Gent 0,00 % 53,45 % 65,59 % 78,27 %  

Oudenaarde 0,00 % 5,32 % 0,00 %   

Sint-Niklaas 0,00 % 0,00 % 71,65 % 100,00 %  

Brugge 0,00 % 11,95 % 19,34 % 38,41 %  
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Arrondissementen 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 

Diksmuide 0,00 % 0,00 % 0,00 % 71,15 %  

Ieper 0,00 % 0,00 % 57,09 % 10,67 %  

Kortrijk 0,00 % 0,00 % 21,79 % 13,31 %  

Oostende 0,00 % 0,00 % 14,46 % 0,00 %  

Roeselare 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Tielt   0,00 %   

Veurne 0,00 % 0,00 % 6,74 % 0,00 %  

Waals Gewest      

Nivelles 0,00 % 63,84 % 75,09 % 85,20 % 100,00 % 

Ath  0,00 % 0,00 %   

Charleroi  68,02 % 83,86 % 0,00 %  

Mons 0,00 % 0,00 % 55,38 % 100,00 %  

Mouscron 0,00 %     

Soignies  0,00 % 0,00 % 79,57 %  

Thuin  0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Tournai 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Huy  0,00 % 21,31 % 100,00 %  

Liège 46,81 % 0,00 % 57,92 % 69,65 %  

Verviers 0,00 % 0,00 % 4,78 % 51,95 %  

Waremme 0,00 % 0,00 % 0,00 %   

Arlon 0,00 % 0,00 % 84,30 % 0,00 %  

Bastogne 0,00 % 0,00 % 0,00 % 36,96 %  

Marche-en-Famenne 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Neufchâteau 0,00 % 0,00 % 4,58 % 27,51 %  

Virton 0,00 % 0,00 % 6,17 % 0,00 %  

Dinant 0,00 % 0,00 % 23,13 % 0,00 %  

Namur 0,00 % 0,00 % 59,68 % 37,82 %  

Philippeville 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

Wat het 3-sterrensegment betreft, zien we dat de penetratiegraden heel uiteenlopend zijn. Zo 

bedraagt deze 83,86 % in Charleroi en 14,06 % in Eeklo. Aan de kust (de arrondissementen 

Oostende en Veurne) zijn de penetratiegraden voor het 3-sterrensegment vrij klein. Alle overige 

penetratiegraden in deze arrondissementen zijn echter gelijk aan nul, wat erop wijst dat aan de 

kust enkel 3-sterrenhotels gevestigd zijn die behoren tot een hotelketen. De penetratiegraad voor 
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het 4-sterrensegment is in heel wat arrondissementen relatief hoog. In de arrondissementen Aalst, 

Sint-Niklaas, Mons en Huy is ze zelfs gelijk aan 100,00 %. In één vierde van de arrondissementen 

bedraagt de penetratiegraad meer dan 70,00 %. Hieruit blijkt dat relatief veel 4-sterrenhotelkamers 

behoren tot een hotelketen. Voor het 5-sterrensegment ziet men tenslotte dat de penetratiegraden 

slechts in vier arrondissementen berekend kunnen worden. In drie arrondissementen bedraagt deze      

100,00 %, namelijk in Antwerpen, Halle-Vilvoorde en Nivelles. In Bruxelles-Capitale is de 

penetratiegraad gelijk aan 88,58 %. Enkel in dit arrondissement zijn dus 5-sterrenhotels gevestigd 

die niet behoren tot een hotelketen. 
 

 

Conclusies: 

 

- Het kameraanbod is het hoogst in Bruxelles-Capitale, vooral in het 3-, 4- en 5-

sterrensegment. In deze segmenten zijn de penetratiegraden ook heel hoog. 

- Weinig 1-sterrenhotels behoren tot een hotelketen. Slechts in twee arrondissementen is de 

penetratiegraad in dit segment verschillend van nul. 

- De penetratiegraad van de ketenhotelkamers is in de meeste arrondissementen het hoogst 

in het 3- of 4-sterrensegment.  

- De penetratiegraad in het 5-sterrensegment is in drie arrondissementen gelijk aan     

100,00 %, in Bruxelles-Capitale gelijk aan 88,58 %, en in alle andere arrondissementen 

gelijk aan nul. Bijna alle 5-sterrenhotels behoren dus tot een hotelketen.  

 

 

5.2.6. De toeristische densiteit  

 

Kaart 5.11 toont, per arrondissement, de toeristische densiteit voor alle hotels in België. De 

cijfers werden berekend op basis van de bevolkingsaantallen, per arrondissement, op 1 juli 

2005. Een overzicht van deze bevolkingsaantallen vindt men terug in Bijlage 3. Zoals vermeld 

in sectie 5.1.4 kan de toeristische densiteit gedefinieerd worden als het aantal hotelkamers per 

duizend inwoners. Dit cijfer moet men echter met de nodige omzichtigheid interpreteren. De 

waarde zal immers zowel hoog zijn voor arrondissementen met een groot aantal hotelkamers, 

als voor weinig bevolkte arrondissementen waar een relatief groot aantal kamers aanwezig is 

ten opzichte van de bevolking. (De Groote P., 1987) Op Kaart 5.11 zien we dat de hoogste 

toeristische densiteit teruggevonden wordt aan de kust (de arrondissementen Oostende en 

Veurne). Het arrondissement Veurne bijvoorbeeld telt 23,44 hotelkamers per duizend 

inwoners.  
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Kaart 5.11: De globale toeristische densiteit per arrondissement in België 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Kaart 5.12: De toeristische densiteit voor de ketenhotels per arrondissement in België 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Dit hoog cijfer is het gevolg van een groot aantal hotelkamers ten opzichte van een laag 

bevolkingsaantal. Ook in Bruxelles-Capitale en in het zuiden van België ziet men relatief 

hoge cijfers. Neufchâteau telt bijvoorbeeld 16,42 hotelkamers per duizend inwoners. Ook dit is 

een arrondissement met een laag inwonersaantal. Toch zijn de cijfers aan de kust (de 

arrondissementen Veurne en Oostende) en in de arrondissementen Brugge, Neufchâteau en 

Marche-en-Famenne hoger dan in het arrondissement Bruxelles-Capitale. De hotelsector blijkt in 

deze arrondissementen dus heel belangrijk te zijn. Op die manier ziet men goed waar de 

belangrijkste toeristische streken gelegen zijn. 
 

Kaart 5.12 geeft de toeristische densiteit weer voor de Belgische ketenhotels per arrondissement. 

Opmerkelijk op deze kaart is de erg hoge toeristische densiteit in Bruxelles-Capitale, namelijk 

11,60 kamers. Ook in Brugge en Halle-Vilvoorde is de toeristische densiteit voor ketenhotels 

relatief hoog. In alle andere arrondissementen bedraagt het cijfer minder dan 3,60. Aan de kust (de 

arrondissementen Oostende en Veurne) is de toeristische densiteit voor ketenhotels heel laag. In 

Veurne vindt men slechts 0,44 ketenhotelkamers per duizend inwoners terug. Het inwonersaantal 

is er laag, en er is maar één ketenhotel gevestigd.  
 

Als we Kaart 5.11 vergelijken met Kaart 5.12, zien we dat vooral de cijfers aan de kust sterk 

verschillen. Hieruit blijkt dat aan de kust veel hotelkamers terug te vinden zijn, maar weinig 

ketenhotelkamers. Het bevolkingsaantal is er laag waardoor de globale toeristische densiteit er 

hoog is. Ook in het zuiden van België merkt men grote verschillen op. Zo bedraagt de toeristische 

densiteit in Marche-en-Famenne 16,08; maar kan geen toeristische densiteit voor de ketenhotels 

worden berekend omdat er geen ketenhotels gevestigd zijn.   
 

 

Conclusies: 

 

- Aan de kust (de arrondissementen Oostende en Veurne) vindt men de hoogste toeristische 

densiteit terug, door het lage bevolkingsaantal en het groot aantal hotelkamers. De 

toeristische densiteit is echter laag voor de ketenhotels aangezien er heel weinig 

ketenhotels gevestigd zijn. 

- De arrondissementen in het zuiden van België vertonen een hoge globale toeristische 

densiteit door het laag inwonersaantal, maar de toeristische densiteit voor de ketenhotels is 

er laag.  

- De hoogste toeristische densiteit voor de ketenhotels vindt men in Bruxelles-Capitale. In 

de overige arrondissementen ligt dit cijfer heel wat lager.  
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5.2.7. De meetingcapaciteit in theaterstijl in ketenhotels 

 

Heel wat ketenhotels beschikken over meetingrooms waar men vergaderingen, banketten, 

congressen,… kan organiseren. De meetingcapaciteit is in België echter vrij beperkt. Op Kaart 

5.13 zien we de meetingcapaciteit in ketenhotels in België, per arrondissement, en uitgedrukt in 

aantal personen. Deze meetingcapaciteit is de maximale meetingcapaciteit in theaterstijl4. De 

cijfers werden bekomen door de maximale meetingcapaciteit (in theaterstijl) te sommeren over 

alle ketenhotels. In de arrondissementen waar zich geen ketenhotels bevinden is de 

meetingcapaciteit in ketenhotels logischerwijze gelijk aan nul.  
 

Opvallend is de hoge meetingcapaciteit in het arrondissement Bruxelles-Capitale (11 691 

personen). Na Bruxelles-Capitale volgen Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Nivelles, Brugge, Gent en 

Hasselt. In alle andere arrondissementen bedraagt de meetingcapaciteit minder dan 1000 

personen. In de arrondissementen Oostende en Veurne is de meetingcapaciteit in ketenhotels 

klein. In het arrondissement Veurne bijvoorbeeld bedraagt deze capaciteit slechts 40 personen. 

Wat de gewesten betreft, zien we dat de meetingcapaciteit duidelijk hoger is in het Vlaams 

Gewest dan in het Waals Gewest, en dat ze het hoogst is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

 

Conclusies: 

 

- De meetingcapaciteit (in theaterstijl) in ketenhotels is het hoogst in het arrondissement 

Bruxelles-Capitale. 

- Aan de kust is de meetingcapaciteit in ketenhotels vrij beperkt. 

 

 

5.2.8. Conclusie 

 

Wanneer we de penetratiegraden op het vlak van verschillende criteria bekijken, komen we vaak 

tot dezelfde conclusies voor de ketenindustrie. Opmerkelijk is de rol van het arrondissement 

Bruxelles-Capitale in België. Men vindt er de hoogste penetratiegraad op het vlak van het aantal 

hotels, de tweede hoogste penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers, het hoogste 

gemiddeld aantal kamers per ketenhotel en het hoogste kameraanbod in de 3-, 4- en 5-

sterrensegmenten. 

                                                 
 
4 Bij theaterstijl wordt de meetingroom op een zodanige wijze opgesteld dat een groep personen één of meerdere 
sprekers vooraan de zaal kan volgen. Hierbij bevinden zich tussen de rijen geen tafels. 
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Kaart 5.13: De totale meetingcapaciteit in theaterstijl in ketenhotels per arrondissement 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank België) 
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Bovendien vindt men er de hoogste toeristische densiteit en de hoogste meetingcapaciteit in 

theaterstijl, voor de ketenindustrie terug. Na Bruxelles-Capitale beschikt Antwerpen over de 

hoogste penetratiegraden. Aan de kust zien we dat de cijfers heel laag liggen. Inderdaad, heel 

weinig ketenhotels zijn gevestigd in de arrondissementen Veurne en Oostende. Het 

arrondissement Brugge telt wel een relatief groot aantal ketenhotels, maar we vinden er ook het 

grootste totaal aantal hotels terug. Hierdoor zijn de penetratiegraden in dit arrondissement dus ook 

vrij laag.  
 

De penetratiegraad op het vlak van het aantal hotels ligt in bijna elk arrondissement lager dan de 

penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers. Dit wijst erop dat een ketenhotel 

gemiddeld gezien een groter aantal kamers telt dan een onafhankelijk hotel. Inderdaad, het 

gemiddeld aantal kamers per ketenhotel is in bijna elk arrondissement hoger dan het gemiddeld 

aantal kamers per hotel.  
 

Wat de segmenten betreft, zien we dat weinig 1-sterrenhotels behoren tot een hotelketen. Slechts 

in twee arrondissementen is de penetratiegraad in dit segment verschillend van nul. In de meeste 

arrondissementen is de penetratiegraad (op basis van het aantal hotelkamers) voor de 

ketenindustrie het hoogst in het 3- of 4-sterrensegment. Hieruit kunnen we dus afleiden dat een 

groot deel van de hotels die drie of vier sterren bezitten, aangesloten zijn bij een hotelketen. Wat 

het 5-sterrensegment betreft zien we dat de penetratiegraad slechts in vier arrondissementen 

verschillend is van nul. Bij drie arrondissementen is ze zelfs gelijk aan 100 %. Bijna alle 5-

sterrenhotels behoren dus tot een hotelketen.  
 

De toeristische densiteit wordt gedefinieerd als het aantal hotelkamers per duizend inwoners. 

Deze kan om twee verschillende redenen hoog (of laag) zijn, namelijk door een laag (hoog) 

bevolkingsaantal of door een groot (klein) aantal hotelkamers. De toeristische densiteit voor de 

ketenhotels is enkel hoog in het arrondissement Bruxelles-Capitale. In alle andere 

arrondissementen is ze heel wat lager.  
 

De meetingindustrie is in België vrij beperkt. Vooral Bruxelles-Capitale, de arrondissementen 

rond Bruxelles-Capitale en de arrondissementen waarin grote steden gelegen zijn, vertonen een 

relatief hoge meetingcapaciteit in ketenhotels. 
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6. DE PENETRATIEGRADEN VAN DE 

KETENINDUSTRIE IN EEN AANTAL EU-LANDEN  

 

In hoofdstuk 5 werden de penetratiegraden van de ketenindustrie besproken voor België. In dit 

hoofdstuk bestuderen we de penetratiegraden voor een aantal andere landen uit de Europese Unie: 

Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Polen. 

Nederland en het Groothertogdom Luxemburg worden uitgebreid besproken, de andere landen 

kort.  

 

 

6.1. Penetratiegraden van de ketenindustrie in de EU 

 

In Tabel 6.1 worden de penetratiegraden van de ketenindustrie weergegeven voor de Europese 

Unie, die bestaat uit 25 landen. Deze penetratiegraden werden berekend op basis van het aantal 

ketenhotels en ketenhotelkamers op 1 februari 2005. De cijfers met betrekking tot het totaal aantal 

hotels en hotelkamers, evenals het bevolkingsaantal, dateren echter van 2003. De berekende 

cijfers dient men dus met de nodige omzichtigheid te interpreteren. 

 

Tabel 6.1: Overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie in de Europese Unie (25 landen) 

 Ketenindustrie 
Totale 

hotelindustrie 
Penetratiegraad 
ketenindustrie 

Aantal hotels 10 298 200 603 5,13 % 

Aantal hotelkamers 1 184 182 5 354 484 22,12 % 

Gemiddeld aantal kamers per hotel 114,99 26,69  

Toeristische densiteit 2,60 11,77  

(Bron: eigen verwerking op basis Corporate-operated chain…, 2005 en website Eurostat 
<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 28/03/06) 

 

Ondanks de sterke expansie van hotelketens, wordt de hotelsector in de Europese Unie nog steeds 

gedomineerd door onafhankelijke hotels. Slechts 5,13 % van alle hotels, goed voor 22,12 % van 

alle hotelkamers, zijn aangesloten bij een hotelketen. Deze percentages zijn heel laag in 

vergelijking met de percentages voor Noord-Amerika en Azië, waar ongeveer 75,00 % van alle 

hotelkamers een hotelmerk draagt. (PricewaterhouseCoopers…, 2002) In de tabel zien we ook dat 

het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel meer dan vier maal hoger is dan het gemiddeld aantal 
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kamers per hotel. De onafhankelijke hotels zijn dus gemiddeld heel wat kleiner dan de 

ketenhotels. Het bevolkingsaantal in de EU was in 2003 gelijk aan 454 930 924 inwoners. 

(<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 28/03/06) Hieruit kunnen we een toeristische densiteit 

voor de ketenindustrie afleiden van 2,60 kamers, wat betekent dat we per duizend inwoners 2,60 

ketenhotelkamers terug vinden.  
 

Binnen de Europese Unie verschillen de penetratiegraden sterk van land tot land. Globaal gezien 

kan men stellen dat de landen met grote nationale hotelketens, zoals Frankrijk, Spanje, Duitsland 

en Ierland, hogere penetratiegraden hebben dan landen die slechts kleine tot middelgrote nationale 

hotelketens bezitten, zoals Italië en Zwitserland. Zo is de penetratiegraad op het vlak van het 

aantal hotelkamers in Spanje gelijk aan 34,00 %, terwijl deze in Italië slechts 4,40 % bedraagt. 

(Marvel M.W., 2005) 

 

 

6.2. Penetratiegraden van de ketenindustrie in Nederland 

 

6.2.1. Overzicht van de provincies in Nederland 

 

Tabel 6.2 toont een overzicht van de 12 provincies in Nederland; in Noord-, Oost-, West- en   

Zuid-Nederland. Kaart 6.1 geeft deze provincies geografisch weer. 

 

Tabel 6.2: De provincies in Nederland 

 Provincies  Provincies 

Noord-Nederland Drenthe West-Nederland Noord-Holland 

 Friesland  Utrecht 

 Groningen  Zeeland 

Oost-Nederland Flevoland  Zuid-Holland 

 Gelderland Zuid-Nederland Limburg 

 Overijssel  Noord-Brabant 

(Bron: eigen verwerking op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 17/03/06) 
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Kaart 6.1: De provincies in Nederland 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/>  10/03/06) 

 

 

6.2.2. De globale penetratiegraden in Nederland 

 

In Tabel 6.3 zien we de penetratiegraden van de ketenindustrie in Nederland op het vlak van het 

aantal hotels en het aantal hotelkamers, evenals het gemiddeld aantal kamers per hotel en de 

toeristische densiteit. 
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Tabel 6.3: Overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie in Nederland 

 
Ketenindustrie 

Totale 
hotelindustrie 

Penetratiegraad 
ketenindustrie 

Aantal hotels 469 2 323 20,19 % 

Aantal hotelkamers 46 945 86 829 54,07 % 

Gemiddeld aantal kamers per hotel 100,10 37,38  

Toeristische densiteit 2,88 5,33  

(Bron: eigen verwerking op basis van databank Nederland en 
<http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=Search/Search> 27/02/06) 

 

In Oktober 2003 waren in Nederland 38 hotelketens actief. (Slapen in de Nederlandse Horeca, 

2004) Ongeveer één op vijf hotels en één op twee hotelkamers behoren tot een hotelketen. De 

penetratiegraad op basis van het aantal hotelkamers is hoger dan de penetratiegraad op basis van 

het aantal hotels. Hieruit kunnen we afleiden dat het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel 

hoger is dan het gemiddeld aantal kamers per hotel. Inderdaad, het gemiddeld aantal kamers per 

hotel is voor de ketenindustrie bijna drie maal hoger dan voor de totale hotelindustrie.  
 

In 2005 telde Nederland 16 305 526 inwoners. (<http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp= 

Search/Search> 27/02/06) De toeristische densiteit, het aantal hotelkamers per duizend inwoners, 

bedraagt 2,88 kamers voor de ketenindustrie en 5,33 kamers voor de totale hotelindustrie.  

 

 

6.2.3. De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels per provincie 

 

Kaart 6.2 toont de spreiding van de ketenhotels over de verschillende provincies in Nederland. We 

zien duidelijk dat in elke provincie ketenhotels gevestigd zijn. De provincie Noord-Holland, 

waarin de hoofdstad Amsterdam gelegen is, telt het grootste aantal ketenhotels (132). Na Noord-

Holland volgen Zuid-Holland (80), Noord-Brabant (51), Gelderland (50) en Limburg (42). In alle 

andere provincies vindt men minder dan 30 ketenhotels terug. Het kleinste aantal ketenhotels 

vinden we in Flevoland.  
 

Op Kaart 6.3 worden de penetratiegraden op basis van het aantal hotels weergegeven, voor de 

ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels. De grootte van de cirkel is representatief voor het 

totaal aantal hotels dat in de provincie gelegen is. Het gedeelte dat rood (groen) gekleurd is, geeft 

het percentage onafhankelijke hotels (ketenhotels) weer. Het bijgevoegde percentage tenslotte, 

representeert de penetratiegraad van de ketenindustrie. 

 



6 DE PENETRATIEGRADEN VAN DE KETENINDUSTRIE IN EEN AANTAL EU-LANDEN  

 85 

Kaart 6.2: Het aantal ketenhotels per provincie in Nederland 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Nederland) 

 

De provincie Flevoland blijkt de hoogste penetratiegraad te vertonen (41,18 %), gevolgd door 

Utrecht (37,84 %) en Zuid-Holland (25,56 %). In de provincie Flevoland zijn echter maar zeven 

ketenhotels gevestigd. De laagste penetratiegraad vinden we terug in Zeeland (7,88 %). Het 

grootste aantal hotels vinden we in Noord-Holland. De penetratiegraad van ketenhotels bedraagt 

hier echter slechts 24,44 %. Hier blijken dus nog relatief veel onafhankelijke hotels te zijn.  
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Kaart 6.3: De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels per provincie in Nederland 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Nederland) 

 

 

6.2.4. De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers per 

provincie 

 

Op Kaart 6.4 zien we voor elke provincie in Nederland het aantal ketenhotelkamers. Op deze 

kaart zien we dat ongeveer 18 819 ketenhotelkamers, wat ongeveer gelijk is aan 40,00 % van het 

totaal aantal ketenhotelkamers, zich bevinden in de provincie Noord-Holland. De provincie Zuid-

Holland volgt met 8527 kamers en Noord-Brabant met 4341 kamers. Alle overige provincies 

tellen minder dan 4000 ketenhotelkamers. Het kleinste aantal vindt men terug in Flevoland (494).  
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Kaart 6.4: Het aantal ketenhotelkamers per provincie in Nederland 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Nederland) 

 

Op Kaart 6.5 worden de penetratiegraden op basis van het aantal hotelkamers weergegeven, voor 

de ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels. De grootte van de cirkel is representatief voor het 

totaal aantal hotelkamers dat in de provincie gelegen is. Het gedeelte dat rood (groen) gekleurd is, 

geeft het percentage onafhankelijke hotelkamers (ketenhotelkamers) weer. Op de kaart zien we 

dat de provincie Noord-Holland duidelijk het grootste aantal hotelkamers telt, gevolgd door Zuid-

Holland en Limburg. Het kleinste aantal vinden we in Flevoland.  
 

Opvallend op Kaart 6.5 is de hoge penetratiegraad van de ketenindustrie in Flevoland. 72,43 % 

van alle hotelkamers in deze provincie behoren tot een hotelketen. Na Flevoland volgen Utrecht, 
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met 66,86 %, en Noord-Holland, met 65,57 %. Alle provincies, met uitzondering van de provincie 

Zeeland, hebben een penetratiegraad voor de ketenindustrie die hoger is dan 30,00 %. Voor de 

helft van de provincies bedraagt de penetratiegraad zelfs meer dan 50,00 %. Hier blijken dus meer 

dan de helft van de hotelkamers te behoren tot een hotelketen. 

 

Kaart 6.5: De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers per provincie in Nederland 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Nederland) 

 

De penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers blijkt voor elke provincie hoger te zijn 

dan de penetratiegraad op het vlak van het aantal hotels. Dit wijst erop dat een ketenhotel 

gemiddeld gezien een groter aantal kamers telt dan een onafhankelijk hotel, en dit in elke 

provincie.  
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6.2.5. Het aantal kamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel 

 

In Figuur 6.1 zien we het maximum en minimum aantal kamers en het eerste en derde kwartiel, 

zowel voor de ketenhotels als voor de onafhankelijke hotels in Nederland. Het maximum aantal 

kamers in een ketenhotel is gelijk aan 644, en vindt men in het Ibis Amsterdam Airport hotel. Dit 

is een heel hoog cijfer in vergelijking met het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel, zijnde 

100,10 kamers (zie Tabel 6.3, blz.84). Het minimum aantal kamers is slechts gelijk aan 12, 

namelijk in het Van der Valk hotel Kinderdijk. Het derde kwartiel bedraagt 116, het eerste 

kwartiel 47. Dit betekent dat 75,00 % (25,00 %) van alle ketenhotels een aantal kamers telt dat 

kleiner of gelijk is aan 116 kamers (47 kamers). 
 

Bij de onafhankelijke hotels bedraagt het maximum 386 kamers. Ook dit is een hoog cijfer in 

vergelijking met het gemiddeld aantal kamers per onafhankelijk hotel, dat gelijk is aan 37,38 

kamers (zie Tabel 6.3, blz.84). Het minimum aantal kamers en het eerste en derde kwartiel liggen 

een stuk lager. Bovendien liggen alle cijfers voor de onafhankelijke hotels lager dan de cijfers 

voor de ketenhotels.  

 

Figuur 6.1: Het aantal hotelkamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel in Nederland 
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(Bron: eigen verwerking in Excel op basis van databank Nederland) 
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6.2.6. De penetratiegraden op het vlak van de segmenten per provincie 

 

Sinds 1 juli 2003 maakt men in Nederland gebruik van de Nederlandse Hotel Classificatie, ter 

vervanging van de Benelux Hotelclassificatie. Deze classificatie verdeelt de hotels onder in 

sterrensegmenten. Net zoals bij de Benelux Hotelclassificatie wordt een onderscheid gemaakt 

tussen een 1-, 2-, 3-, 4- en 5-sterrensegment. (Slapen in de Nederlandse Horeca, 2004) In Tabel 

6.4 zien we de penetratiegraden, op het vlak van het aantal kamers, voor de verschillende 

sterrenclassificaties per provincie in Nederland.  

 

Tabel 6.4: De penetratiegraden van de ketenindustrie op het vlak van de segmenten volgens de Nederlandse 

Hotel Classificatie, op basis van het aantal hotelkamers, per provincie in Nederland  

Provincies 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 

Drenthe 0,00% 0,00% 31,11% 78,69%  

Friesland 0,00% 4,44% 19,85% 82,51%  

Groningen 0,00% 0,00% 34,56% 98,91%  

Flevoland 0,00% 0,00% 65,45% 100,00%  

Gelderland 0,00% 0,00% 20,00% 79,75%  

Overijssel 0,00% 0,00% 21,01% 64,61% 0,00% 

Noord-Holland 4,58% 7,94% 51,58% 85,74% 97,91% 

Utrecht 0,00% 0,00% 51,04% 88,25% 0,00% 

Zeeland 0,00% 0,00% 19,41% 47,49%  

Zuid-Holland 0,00% 1,23% 46,44% 81,74% 48,31% 

Limburg 10,66% 0,00% 19,09% 73,14% 100,00% 

Noord-Brabant 12,72% 22,66% 44,06% 74,35%  

(Bron: eigen verwerking op basis van databank Nederland) 

 

In Tabel 6.4 stellen we vast dat de penetratiegraden in het 1- en 2-sterrensegment heel laag zijn 

(en vaak zelfs nul). De hoogste penetratiegraden in deze segmenten gelden voor Noord-Brabant. 

Weinig 1- en 2-sterrenhotels blijken dus te behoren tot een hotelketen. In het 3- en                        

4-sterrensegment zijn alle penetratiegraden verschillend van nul. De penetratiegraad voor het       

4-sterrensegment is echter wel steeds hoger dan voor het 3-sterrensegment. Met uitzondering van 

één provincie, ligt de penetratiegraad voor het 4-sterrensegment in elke provincie boven de     

60,00 %. In acht provincies is deze zelfs hoger dan 75,00 %. De meerderheid van de                    

4-sterrenhotelkamers behoort dus tot een hotelketen. Hetzelfde kunnen we concluderen voor de   

5-sterrenhotels. Slechts in drie provincies is de penetratiegraad voor dit segment hoger dan nul. In 

Overijssel en Utrecht bevindt zich bovendien telkens slechts één 5-sterrenhotel. We kunnen dus 
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concluderen dat de meerderheid van de 5-sterrenhotelkamers aangesloten zijn bij een hotelketen. 

Merk op dat Noord-Holland de enige provincie is waar de penetratiegraad voor elk 

sterrensegment verschillend is van nul.  

 

 

6.2.7. De toeristische densiteit per provincie 

 

In Tabel 6.5 zien we het bevolkingsaantal, de toeristische densiteit voor de ketenindustrie en de 

globale toeristische densiteit, per provincie. 

 

Tabel 6.5: De toeristische densiteit voor de ketenhotels en de globale toeristische densiteit, per provincie in 

Nederland 

Provincies Inwoners 
Toeristische 
densiteit 

Ketenhotels 

Globale 
Toeristische 
densiteit 

Drenthe 482 415 1,67 4,38 

Friesland 642 066 1,64 5,48 

Groningen 574 384 1,56 3,06 

Flevoland 359 904 1,37 1,35 

Gelderland 1 966 929 1,90 3,97 

Overijssel 1 105 512 1,11 3,47 

Noord-Holland 2 587 265 7,27 11,16 

Utrecht 1 162 258 2,23 3,33 

Zeeland 379 028 2,28 9,71 

Zuid-Holland 3 451 942 2,47 4,20 

Limburg 1 139 335 2,93 7,86 

Noord-Brabant 2 406 994 1,80 3,09 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank Nederland en website Eurostat 
<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 20/03/06) 

 

Opmerkelijk in de tabel zijn de hoge cijfers voor de provincie Noord-Holland. In deze provincie 

zijn 11,16 hotelkamers, waarvan 7,27 ketenhotelkamers, per duizend inwoners gevestigd. De 

reden voor de hoge toeristische densiteit is het groot aantal hotelkamers (en ketenhotelkamers) ten 

opzichte van het aantal inwoners. De laagste toeristische densiteit zien we in Flevoland: een klein 

aantal hotelkamers (en ketenhotelkamers) ten opzichte van het bevolkingsaantal. Het verschil 

tussen de globale toeristische densiteit en de toeristische densiteit voor de ketenhotels is het 

grootst in Zeeland. Hier zijn 9,71 hotelkamers per duizend inwoners gevestigd, maar slechts 2,28 

ketenhotelkamers. Inderdaad, zoals eerder gezien zijn de penetratiegraden van de ketenindustrie 
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op het vlak van het aantal hotels en het aantal hotelkamers in deze provincie het laagst. (zie Kaart 

6.3 en Kaart 6.5) 

 

 

6.2.8. Conclusie 

 

Wanneer we de verschillende penetratiegraden voor Nederland bekijken, zien we dat de provincie 

Noord-Holland een grote rol speelt in de ketenindustrie. Ten eerste vindt men er 132 ketenhotels 

terug, goed voor 40,00 % van alle Nederlandse ketenhotelkamers. Ten tweede heeft Noord-

Holland de derde grootste penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers. Ten derde 

bevinden zich enkel in deze provincie ketenhotels uit elk sterrensegment. En tenslotte is de 

toeristische densiteit er ook het hoogst en dit zowel voor de ketenindustrie als voor de totale 

hotelindustrie. Aan de andere kant hebben we de provincie Flevoland. Men vindt er het kleinste 

aantal ketenhotels en ketenhotelkamers. Toch zien we er de hoogste penetratiegraad op het vlak 

van het aantal hotels en het aantal hotelkamers ten gevolge van een groot aantal ketenhotels in 

verhouding met het totaal aantal hotels. In Zeeland vinden we de laagste penetratiegraden terug.  
 

De penetratiegraad op het vlak van het aantal hotels ligt in elke provincie lager dan de 

penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers. Het gemiddeld aantal kamers per 

ketenhotel is dus voor elke provincie hoger dan het gemiddeld aantal kamers per hotel. 
 

Wat de segmenten betreft, zien we dat weinig 1- en 2-sterrenhotels behoren tot een hotelketen. In 

het 3- en 4-sterrensegment zijn de penetratiegraden daarentegen steeds verschillend van nul, 

waarbij ze echter steeds het hoogst zijn voor de 4-sterrenhotels. Slechts in drie provincies 

bevinden zich 5-sterrenketenhotels. De meerderheid van de 4- en 5-sterrenhotelkamers zijn 

aangesloten bij een hotelketen.  
 

De toeristische densiteit voor de ketenhotels is het hoogst in Noord-Holland en het laagst in 

Flevoland. Het verschil tussen de globale toeristische densiteit en de toeristische densiteit voor de 

ketenindustrie is het grootst in Zeeland.  
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6.3. Penetratiegraden van de ketenindustrie in het 

Groothertogdom Luxemburg 

 

6.3.1. Overzicht van de kantons in Groothertogdom Luxemburg 

 

Een overzicht van de kantons in het Groothertogdom Luxemburg per administratief district vindt 

men in Tabel 6.6. De geografische ligging van deze kantons wordt weergegeven op Kaart 6.6. 

 

Tabel 6.6: De kantons in het Groothertogdom Luxemburg 

 Kantons  Kantons 

Diekirch Clervaux Grevenmacher Echternach 

 Diekirch  Grevenmacher 

 Redange  Remich 

 Vianden Luxemburg Capellen 

 Wiltz  Esch-sur-Alzette 

   Luxembourg 

   Mersch 

(Bron: eigen verwerking op basis van <http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Luxemburgse_districten> 
21/03/06) 

 

 

6.3.2. De globale penetratiegraden in het Groothertogdom Luxemburg 

 

Tabel 6.7 toont de penetratiegraden van de ketenindustrie op het vlak van het aantal hotels en het 

aantal hotelkamers voor het Groothertogdom Luxemburg, evenals het gemiddeld aantal kamers 

per hotel en de toeristische densiteit.  
 

In de tabel zien we dat 20 hotels in het Groothertogdom Luxemburg behoren tot een hotelketen. 

Dit stemt overeen met een penetratiegraad van 8,13 %, of één ketenhotel per twaalf hotels. Op het 

vlak van het aantal hotelkamers is de penetratiegraad gelijk aan 27,23 %. Dit betekent dat men iets 

meer dan zevenentwintig ketenhotelkamers per honderd hotelkamers vindt. 
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Kaart 6.6: De kantons in het Groothertogdom Luxemburg 

 
(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 10/03/06) 

 

Tabel 6.7: Overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie in het Groothertogdom Luxemburg 

 Ketenindustrie 
Totale 

hotelindustrie 
Penetratiegraad 
ketenindustrie 

Aantal hotels 20 246 8,13 % 

Aantal hotelkamers 1 923 7 062 27,23 % 

Gemiddeld aantal kamers per hotel 96,15 28,82  

Toeristische densiteit 4,23 15,52  

(Bron: eigen verwerking op basis van databank Groothertogdom Luxemburg; 
<http://www.statistiques.public.lu/fr/population/index.html> 27/02/06) 

 

Ook hier is de penetratiegraad op basis van het aantal kamers hoger dan de penetratiegraad op 

basis van het aantal hotels. Het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel (96,15 kamers) is meer 

dan drie maal hoger dan het gemiddeld aantal kamers per hotel (28,82 kamers). Aangezien het 

bevolkingsaantal in 2005 gelijk was aan 455 000 inwoners (<http://www.statistiques.public.lu/fr/ 
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population/index.html> 27/02/06),  is de toeristische densiteit voor de ketenindustrie gelijk aan 

4,23 kamers en voor de totale hotelindustrie gelijk aan 15,52 kamers.  

 

 

6.3.3. De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels per kanton 

 

Kaart 6.7 toont het aantal ketenhotels dat in elk kanton gevestigd is. Op deze kaart zien we dat in 

slechts vijf kantons ketenhotels terug te vinden zijn, namelijk in Mersch, Luxembourg, Esch-sur-

Alzette, Diekirch en Remich. De hoofdstad Luxemburg bevindt zich in het kanton Luxembourg. 

Dit verklaart waarom 75,00 % (= 15/20) van alle ketenhotels in dit kanton terug te vinden zijn. In 

alle overige kantons zijn maximum twee ketenhotels gevestigd.  

 

Kaart 6.7: Het aantal ketenhotels per kanton in het Groothertogdom Luxemburg 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 
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Op Kaart 6.8 worden de penetratiegraden op basis van het aantal hotels weergegeven, voor de 

ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels. De grootte van de cirkel is representatief voor het 

totaal aantal hotels dat in het kanton gelegen is. Het gedeelte dat rood (groen) is gekleurd geeft het 

percentage onafhankelijke hotels (ketenhotels) weer. Op de kaart zien we dat het kanton 

Luxembourg het grootste aantal hotels telt. Na Luxembourg volgen Echternach en Diekirch. (In 

Echternach zijn echter geen ketenhotels gevestigd.) In alle overige kantons zijn minder dan 

twintig hotels terug te vinden. Het kanton met het kleinste aantal hotels is Redange.  

 

Kaart 6.8: De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotels per kanton in het Groothertogdom Luxemburg 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 

 

Kaart 6.8 toont ook aan dat de penetratiegraad van de ketenindustrie in slechts vijf kantons 

verschillend is van nul. Dit is logisch, aangezien in slechts vijf kantons ketenhotels terug te vinden 

zijn (zie vorige subsectie). De penetratiegraden zijn echter steeds kleiner dan 25,00 %. De 

penetratiegraad is het hoogst in het kanton Luxembourg, maar bedraagt slechts 23,08 %, 
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aangezien in dit kanton een groot aantal onafhankelijke hotels gevestigd is. De overige 

penetratiegraden zijn kleiner dan of gelijk aan 12,50 %.  

 

 

6.3.4. De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers per 

kanton 

 

Op Kaart 6.9 zien we het aantal ketenhotelkamers dat in elk kanton terug te vinden is. 

Opmerkelijk op Kaart 6.9 is het groot aantal ketenhotelkamers dat zich bevindt in het kanton 

Luxembourg. Meer dan 85,00 % (= 1664/1923) van alle ketenhotelkamers zijn in dit kanton 

gevestigd. In alle overige kantons bedraagt het aantal ketenhotelkamers 116 of minder.  

 

Kaart 6.9: Het aantal ketenhotelkamers per kanton in het Groothertogdom Luxemburg 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 
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Op Kaart 6.10 worden de penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers weergegeven, 

voor de ketenhotels en voor de onafhankelijke hotels. De grootte van de cirkel is representatief 

voor het totaal aantal hotelkamers dat in het kanton terug te vinden is. Het gedeelte dat rood 

(groen) is gekleurd geeft het percentage onafhankelijke hotelkamers (ketenhotelkamers) weer. Het 

aangeduide percentage is gelijk aan de penetratiegraad van de ketenindustrie. We zien op deze 

kaart onmiddellijk het groot aantal hotelkamers dat in het kanton Luxembourg is gevestigd. 

Bovendien bedraagt de penetratiegraad enkel in dit kanton meer dan 50,00 %. In Diekirch 

bedraagt de penetratiegraad slechts 7,84 %.  

 

Kaart 6.10: De penetratiegraden op het vlak van het aantal hotelkamers per kanton in het Groothertogdom 

Luxemburg 

 

(Bron: verwerking in Mapinfo op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 
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6.3.5. Het aantal kamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel 

 

Figuur 6.2 geeft het maximum en minimum aantal kamers weer per ketenhotel en per 

onafhankelijk hotel, evenals het eerste en het derde kwartiel.  
 

Wat de ketenhotels betreft, toont de grafiek ons dat het maximum aantal kamers in een hotel 

gelijk is aan 337. Dit maximum aantal wordt geteld in het Hilton hotel Luxembourg. Het 

minimum aantal kamers is slechts gelijk aan 10 kamers, en komt voor in het Parc Beaux Arts.  Het 

eerste kwartiel bedraagt 50 kamers, het derde kwartiel 111,5 kamers.  
 

Bij de onafhankelijke hotels zien we dat het maximum aantal kamers gelijk is aan 340. Dit 

maximum ligt iets hoger dan bij de ketenhotels. Het minimum aantal kamers is gelijk aan 4 en is 

dus wel lager dan bij de ketenhotels. Ook het eerste en derde kwartiel, die respectievelijk gelijk 

zijn aan 10 en 26 kamers, liggen lager dan bij de ketenhotels.  

 

Figuur 6.2: Het aantal hotelkamers per ketenhotel en per onafhankelijk hotel in het Groothertogdom Luxemburg 
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(Bron: eigen verwerking in Excel op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 

 

 

6.3.6. De penetratiegraden op het vlak van de segmenten per kanton 

 

Aangezien slechts in vijf kantons ketenhotels terug te vinden zijn, wordt Tabel 6.8 beperkt tot 

deze kantons. In de tabel zien we de penetratiegraden van de ketenindustrie, op het vlak van het 

aantal hotelkamers, voor de verschillende sterrensegmenten. Er werd gebruik gemaakt van de 

Benelux Hotelclassificatie voor het opsplitsen van de hotels in segmenten.  
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Tabel 6.8: De penetratiegraden van de ketenindustrie op het vlak van de segmenten volgens de Benelux 

Hotelclassificatie, op basis van het aantal hotelkamers, per kanton in het Groothertogdom Luxemburg  

Kantons 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren 

Mersch   46,84% 0,00%  

Luxembourg  65,22% 53,06% 49,17% 67,74% 

Esch-sur-Alzette   36,94% 0,00%  

Diekirch   0,00% 22,70%  

Remich  0,00% 0,00% 19,42%  

(Bron: eigen verwerking op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 

 

Opvallend in Tabel 6.8 is dat in deze vijf kantons geen penetratiegraden berekend kunnen worden 

voor het 1-sterrensegment. De reden hiervoor is dat in deze kantons geen 1-sterrenhotels 

gevestigd zijn. Enkel in het kanton Luxembourg vinden we ketenhotels terug in alle overige 

segmenten. De penetratiegraad is hier in bijna elk segment hoger dan 50,00 %. In de vier overige 

kantons is telkens slechts één penetratiegraad verschillend van nul, namelijk in het 3- of              

4-sterrensegment.  

 

 

6.3.7. De toeristische densiteit per kanton 

 

Tabel 6.9 geeft het bevolkingsaantal per kanton weer, evenals de toeristische densiteit voor de 

ketenindustrie en de globale toeristische densiteit.  

 

Het kanton Luxembourg heeft de hoogste toeristische densiteit voor de ketenindustrie; 13,11 

kamers per duizend inwoners behoren hier tot een hotelketen. De reden voor het hoge cijfer ligt in 

het groot aantal ketenhotelkamers ten opzichte van het aantal inwoners. Opmerkelijk is de hoge 

globale toeristische densiteit in Vianden: een groot aantal hotels ten opzichte van een (klein) 

inwonersaantal. De hotelsector blijkt hier dus heel belangrijk te zijn. In Remich is het verschil 

tussen de globale toeristische densiteit en de toeristische densiteit voor de ketenhotels het grootst. 

Per duizend inwoners vinden we 29,57 hotelkamers terug, en slechts 4,28 ketenhotelkamers.  
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Tabel 6.9: De toeristische densiteit voor de ketenhotels en de globale toeristische densiteit, per kanton in het 

Groothertogdom Luxemburg 

Kantons Inwoners 
Toeristische 
densiteit 

Ketenhotels 

Globale 
Toeristische 
densiteit 

Mersch 24 226 1,53 5,49 

Luxembourg 126 940 13,11 25,95 

Esch-sur-Alzette 140 061 0,83 3,69 

Clervaux 13 030  28,47 

Wiltz 12 460  23,43 

Diekirch 27 634 1,16 14,76 

Grevenmacher 22 882  7,08 

Capellen 38 195  5,08 

Vianden 3 203  107,09 

Redange 14 499  2,83 

Remich 17 282 4,28 29,57 

Echternach 14 588  54,57 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank Groothertogdom Luxemburg en 
<http://www.statistiques.public.lu/fr/population/index.html> 27/02/06) 

 

 

6.3.8. Conclusie 

 

In slechts vijf kantons van het Groothertogdom Luxemburg zijn ketenhotels gevestigd: Mersch, 

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Diekirch en Remich. De penetratiegraden tonen de belangrijke rol 

aan van het kanton Luxembourg. Ongeveer 75,00 % van alle ketenhotels en meer dan 85,00 % 

van alle ketenhotelkamers bevinden zich in dit kanton. Enkel in dit kanton is de penetratiegraad 

op het vlak van het aantal hotelkamers hoger dan 50,00 %. Meer dan de helft van alle hotelkamers 

behoort hier dus tot een hotelketen. Voor alle andere kantons ligt dit cijfer onder de 30,00 %.  
 

Wat de sterrensegmenten betreft, zien we dat geen enkel 1-sterrenhotel behoort tot een hotelketen. 

Enkel in het kanton Luxembourg vinden we ketenhotels terug in alle segmenten (met uitzondering 

dus van het 1-sterrensegment). In de vier overige kantons waar ketenhotels gevestigd zijn, is 

telkens slechts één penetratiegraad verschillend van nul, namelijk in het 3- of 4-sterrensegment.  
 

Het kanton Luxembourg heeft de hoogste toeristische densiteit voor de ketenindustrie. In Vianden 

zien we een hoge globale toeristische densiteit ten gevolge van een groot aantal hotelkamers ten 

opzichte van een heel laag bevolkingsaantal.  
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6.4. Penetratiegraden van de ketenindustrie in andere EU-landen 

 

6.4.1. Penetratiegraden van de ketenindustrie in Frankrijk 

 

De Franse hotelsector werd de laatste twintig jaar gekenmerkt door de ontwikkeling van 

hotelketens. In Frankrijk is het aantal ketenhotelkamers in twintig jaar verdriedubbeld. Vooral het 

aantal hotels dat via een franchisecontract bij een hotelketen aangesloten is, is sterk toegenomen. 

De penetratiegraad van de ketenindustrie blijft ook stijgen. Op 1 januari 2006 heeft de 

penetratiegraad op het vlak van het aantal hotelkamers de 37,00 % overstegen, wat betekent dat 

meer dan één derde van alle hotelkamers behoort tot een hotelketen. Merk op dat deze 

penetratiegraad vergelijkbaar is met het wereldpercentage. (L’hôtellerie de chaîne…, 2006)  
 

Tabel 6.10 toont de penetratiegraden van de ketenindustrie in Frankrijk op het vlak van het aantal 

hotels en het aantal hotelkamers, evenals het gemiddeld aantal kamers per hotel en de toeristische 

densiteit. De hotels die behoren tot een referral keten zijn niet meegerekend bij de ketenhotels.  

 

Tabel 6.10: Overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie in Frankrijk in 2005 

 Ketenindustrie 
Totale 

hotelindustrie 
Penetratiegraad 
ketenindustrie 

Aantal hotels 2 715 18 114 14,99 % 

Aantal hotelkamers 218 821 604 235 36,21 % 

Gemiddeld aantal kamers per hotel 80,60 33,36  

Toeristische densiteit 3,60 9,95  

(Bron: eigen verwerking op basis van <http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/tableaux/hotellerie.jsp>,  
27/02/06, en website Eurostat <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 17/03/06) 

 

Meer dan 15,00 % van alle hotels en meer dan 36,00 % van alle hotelkamers behoren tot een 

hotelketen. Indien men toch rekening houdt met de referral ketens bedraagt de penetratiegraad op 

basis van het aantal hotelkamers 51,30 % voor de ketenindustrie in 2005. (L’hôtellerie de 

chaîne…, 2006) Het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel, 80,60 kamers, ligt hoger dan het 

gemiddeld aantal kamers per onafhankelijk hotel, 33,36 kamers. In het 0-sterrensegment 

bedroegen ze in 2000 respectievelijk 70 kamers en 12 kamers, in het 4- en 4-Luxe-sterrensegment 

180 kamers en 49 kamers. (Maille S., 2002) Het Franse bevolkingsaantal was in 2005 gelijk aan 

60 702 000 inwoners (<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 17/03/06). Hieruit kunnen we 

afleiden dat men 3,60 ketenhotelkamers en 9,95 hotelkamers per duizend inwoners terugvindt. 
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In Tabel 6.11 zien we de penetratiegraden voor de verschillende sterrenclassificaties. Frankrijk 

beschikt over een eigen classificatiesysteem dat de hotels opsplitst in 0-, 1-, 2-, 3-, 4- en 4-Luxe-

sterrensegmenten. Hier werden het 4- en 4-Luxe-sterrensegment samen genomen. In de tabel zien 

we dat de ketenhotels vooral behoren tot de 0-, 4- en 4-Luxe-sterrensegmenten. In het 1-

sterrensegment behoren minder dan 10 000 hotelkamers tot een hotelketen, terwijl de 

penetratiegraad voor dit segment het laagst is. In het 1-, 2- en 3-sterrensegment ligt de 

penetratiegraad van de ketenindustrie lager dan de globale penetratiegraad op basis van het aantal 

kamers. De hoogste penetratiegraad vinden we terug in het 0-sterrensegment. In 2000 bevonden 

maar liefst 22,00 % van alle ketenhotelkamers zich in het 0-sterrensegment. (Maille S., 2002) 

 

Tabel 6.11: De penetratiegraden op het vlak van de segmenten, voor de ketenhotels en de onafhankelijke hotels 

in Frankrijk in 2005 

 
Aantal kamers in 

ketenhotels 
Penetratiegraad 
Ketenindustrie 

Aantal kamers in 
onafhankelijke 

hotels 

Penetratiegraad 
Onafhankelijke 

hotels 

0 sterren 49133 72,84 % 18320 27,16 % 

1 ster 9011 25,19 % 26762 74,81 % 

2 sterren 75666 27,35 % 201015 72,65 % 

3 sterren 54130 32,39 % 113007 67,61 % 

4 sterren en 4-Luxe 30881 54,00 % 26310 46,00 % 

(Bron: eigen verwerking op basis van <http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/tableaux/hotellerie.jsp> 27/02/06) 

 

In 2002 behoorden 89,00 % van alle ketenhotels tot een nationale hotelketen. 

(PricewaterhouseCoopers, 2002) De penetratiegraad van de ketenindustrie is het hoogst in het 

noorden van Frankrijk en in de departementen rond Parijs, maar laag in het centrum van het land. 

In de toeristische zones varieert de penetratiegraad sterk. In de bergen bedraagt ze slechts 2,50 %, 

aan de kust meer dan 25,00 %. Voorts zijn de ketenhotels vooral gevestigd in stedelijke zones: 

90,00 % van de ketenhotels zijn terug te vinden in de periferie van een stad. Ook langs 

autosnelwegen bevinden zich heel wat ketenhotels. (L’hôtellerie de chaîne…, 2006; Maille S., 

2002) 

 

 

6.4.2. Penetratiegraden van de ketenindustrie in Griekenland 

 

Tabel 6.12 toont de penetratiegraden van de ketenindustrie in Griekenland op het vlak van het 

aantal hotels en het aantal hotelkamers, evenals het gemiddeld aantal kamers per hotel en de 
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toeristische densiteit. De hotels die behoren tot een referral keten zijn niet opgenomen bij de 

ketenhotels. Naast 296 ketenhotels beschikt Griekenland over 84 hotels die behoren tot een 

referral keten. Een groeiend aantal Griekse hotels opteren om zich aan te sluiten bij een 

consortium. 
 

Griekenland heeft één van ‘s werelds grootste en meest ontwikkelde hotelsectoren, met bijna 9000 

hotels en 342 000 hotelkamers over het hele land. De hotelsector is echter bij de minst 

ontwikkelde wat betreft ketenvorming. (Koutoulas D., 2005) Slechts 3,40 % van de hotels (goed 

voor 16,80 % van de hotelkamers) behoren tot een hotelketen. Het gemiddeld aantal kamers per 

ketenhotel is heel hoog, zelfs vijf maal hoger dan het gemiddeld aantal kamers per hotel. Hieruit 

kunnen we afleiden dat het gemiddeld aantal kamers per onafhankelijk hotel heel laag is. 

 

Tabel 6.12: Overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie in Griekenland in 2005 

 Ketenindustrie 
Totale 

hotelindustrie 
Penetratiegraad 
ketenindustrie 

Aantal hotels 296 8 697 3,40 % 

Aantal hotelkamers 57 321 341 654 16,78 % 

Gemiddeld aantal kamers per hotel 193,65 39,28  

Toeristische densiteit 5,21 31,04  

(Bron: eigen verwerking op basis van The 2005 Greek Hotel Branding Report en website Eurostat 
<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 17/03/06) 

 

De Griekse bevolking telde 11 006 377 inwoners in 2003. (<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 

17/03/06) De globale toeristische densiteit is hoog. Per duizend inwoners vindt men in 

Griekenland maar liefst 31,04 hotelkamers terug. 5,21 van deze hotelkamers behoren tot een 

hotelketen. Het hoteltoerisme blijkt in dit land dus heel belangrijk te zijn. Een reden voor het hoge 

globale cijfer kan gevonden worden in het feit dat Griekenland een populair vakantieland is. 

Hierdoor zijn heel wat hotels nodig opdat alle toeristen zouden kunnen overnachten.  

 

 

6.4.3. Penetratiegraden van de ketenindustrie in Polen 

 

Tabel 6.13 geeft de penetratiegraden van de ketenindustrie in Polen op het vlak van het aantal 

hotels en het aantal hotelkamers weer, evenals het gemiddeld aantal kamers per hotel en de 

toeristische densiteit.  
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Tabel 6.13: Overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie in Polen in 2005 

 Ketenindustrie 
Totale 

hotelindustrie 
Penetratiegraad 
ketenindustrie 

Aantal hotels 150 2 139 7,01 % 

Aantal hotelkamers 24 350 83 007 29,33 % 

Gemiddeld aantal kamers per hotel 162,33 38,81  

Toeristische densiteit 0,64 2,18  

(Bron: eigen verwerking op basis van What is the future for the Polish Hotel Industry en website Eurostat 
<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 17/03/06) 

 
 

In Tabel 6.13 zien we dat ongeveer één op veertien hotels (of 7,01 %) deel uitmaken van een 

hotelgroep. Nochtans behoren bijna 30,00 % van alle hotelkamers tot een hotelketen. Dit wijst er 

op dat het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel heel wat hoger ligt dan het gemiddeld aantal 

kamers per hotel: 162,33 voor de ketenindustrie ten opzichte van 38,81 voor de totale 

hotelindustrie. Het Poolse bevolkingaantal bedroeg 38 204 570 inwoners in 2003.  

(<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/> 17/03/06) De toeristische densiteit is echter laag. Men 

vindt slechts 0,64 ketenhotelkamers en 2,18 hotelkamers per duizend inwoners terug in Polen.  
 

De ketenhotels in Polen zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in de belangrijkste Poolse steden zoals 

Warsaw, Cracow, Wroclaw, Szczecin en Poznan. De leider van de ketenhotelmerken is het 

midscale hotelmerk Orbis, dat 19,00 % van alle ketenhotelkamers vertegenwoordigt, gevolgd door 

Novotel, goed voor 13,00 % van alle ketenhotelkamers. (Smith K., 2005)  
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7. NAAR EEN VERKLARING VAN OORZAKEN VAN 

DISCREPANTIES TUSSEN PENETRATIEGRADEN 

 

In hoofdstuk 5 werden de penetratiegraden van de ketenindustrie in België uitvoerig besproken. In 

hoofdstuk 6 werden de penetratiegraden behandeld voor een aantal andere EU-landen, waaronder 

Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. In dit hoofdstuk geven we een aantal mogelijke 

oorzaken van discrepanties (= verschillen) tussen penetratiegraden in verschillende geografische 

gebieden. Vervolgens gaan we na in welke mate deze oorzaken gelden, door ze toe te passen op 

België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. 

 

 

7.1. Mogelijke oorzaken van discrepanties tussen 

penetratiegraden  

 

Discrepanties tussen de penetratiegraden van de ketenindustrie in verschillende geografische 

gebieden kunnen verschillende oorzaken hebben. Een niet-exhaustieve lijst van mogelijke 

oorzaken wordt hieronder gegeven:  

 

1. In een stedelijke omgeving vindt men vooral zakenreizigers terug, in een landelijke 

omgeving vooral vrijetijdstoeristen. Zakenreizigers willen zich thuis voelen, zoals in hun 

huiskamer. Ze willen dus zekerheid over het hotel en kiezen daarom vaak voor een 

ketenhotel omdat de kamers daar gestandaardiseerd zijn. Men weet dus waaraan men zich 

kan verwachten, waar ook ter wereld. (Internationale hotelketens…, 1997, blz.38) De 

meeste ketenhotels richten zich vooral op deze, al dan niet internationale, zakenreizigers. 

Ketenhotels gaan zich bijgevolg vestigen in stedelijke zones. Toch vindt men een beperkt 

aantal ketenhotels in meer landelijke omgevingen. Deze hotels zijn typisch kleiner dan de 

ketenhotels in een stedelijke omgeving en zijn meer aangepast aan lokale voorkeuren. Ze 

behoren vaak tot een referral keten en zijn meer gericht op vrijetijdstoeristen. Ook 

omwille van het feit dat ketenhotels in een stedelijke omgeving gemiddeld gezien een 

groter aantal kamers tellen dan ketenhotels in een landelijke omgeving, zal de 

penetratiegraad (op basis van het aantal kamers) in een stedelijke omgeving hoger zijn. 

Ketenhotels beschikken dikwijls over meetingrooms, en omdat ketenhotels veelal 
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gevestigd zijn in een stedelijke omgeving is de meetingcapaciteit hier dan ook hoger dan 

in een landelijke omgeving. 
 

2. Zakenreizigers komen vaak naar bedrijven in bedrijventerreinen, wonen meetings bij, die 

eventueel in het ketenhotel zelf worden georganiseerd, of wonen conferenties bij in grote 

conferentiecentra. Ketenhotels gaan zich dus vaak vestigen in, of dicht bij, grote 

bedrijventerreinen en in gebieden rond conferentiecentra. Ze kunnen echter ook bij grote 

ontspanningscentra gelegen zijn, zoals bijvoorbeeld een kuuroord. Deze richten zich dan 

logischerwijze meer op vrijetijdstoeristen. 
 

3. Ketenhotels zijn vaak gelegen in grote steden. De hotels uit de hogere sterrensegmenten 

vindt men vaker terug in de kern van de stad, terwijl de hotels uit de lagere 

sterrensegmenten eerder gevestigd zijn aan de rand of in de periferie van de stad. 

Ketenhotels uit de hogere sterrensegmenten hebben gemiddeld een groter aantal kamers, 

waardoor de penetratiegraad (op basis van het aantal kamers) in de stad hoog is.  
 

4. Hotelketens vestigen soms meerdere hotels in een zelfde (grote) stad, en richten zich 

daarbij op verschillende doelgroepen. Dit doet de penetratiegraad van de ketenindustrie in 

een stedelijke omgeving stijgen. Deze ketenhotels hebben meestal een verschillende 

merknaam en een verschillend aantal sterren. De hotels uit de hogere sterrensegmenten 

richten zich vooral op zakenreizigers, de hotels uit de lagere sterrensegmenten eerder op 

vrijetijdstoeristen. 
 

5. Hotelketens beschikken over de financiële slagkracht om zich te vestigen op toplocaties, 

zoals in het centrum van een grote stad of vlak naast een luchthaven of een station.  
 

6. Ketenhotels vindt men vaak terug aan luchthavens. Rond luchthavens bevinden zich 

dikwijls bedrijventerreinen, waardoor het meestal zakenreizigers zijn die er overnachten. 
 

7. Ook langs autosnelwegen zijn vaak ketenhotels gelegen, omdat ze op die manier 

gemakkelijk bereikbaar zijn voor de reiziger. Deze hotels bevinden zich meestal in het 

midscale- of budgetsegment. Hier verblijven hoofdzakelijk zakenreizigers en mensen die 

op doorreis zijn.  
 

8. Andere mogelijke oorzaken van discrepanties zijn historische redenen en de maturiteit 

van de toeristische infrastructuur. (Rasson G., 2006) 
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7.2. Naar een verklaring van oorzaken van discrepanties tussen 

de penetratiegraden in België 

 

In de vorige sectie werden enkele mogelijke oorzaken aangehaald van discrepanties tussen de 

penetratiegraden van de ketenindustrie in verschillende geografische gebieden. In deze sectie gaan 

we op zoek naar de mogelijke oorzaken voor de verschillende arrondissementen en steden in 

België. De gegevens uit hoofdstuk 5, de databank van de Belgische hotelmarkt en geografische 

gegevens met betrekking tot het land worden gebruikt ter verificatie.  
 

Mogelijke oorzaak 1: Voor de arrondissementen Bruxelles-Capitale, Antwerpen en Charleroi 

kunnen we spreken van een stedelijke omgeving. Elk van deze arrondissementen had op 01/01/05 

een bevolkingsdichtheid van meer dan 750 inwoners per km². De arrondissementen Bastogne, 

Neufchâteau, Marche-en-Famenne, Philippeville, Virton en Dinant kunnen we definiëren als 

landelijke omgeving. Hier is de bevolkingsdichtheid lager dan 70 inwoners per km². 

(<http://www.statbel.fgov.be/figures/home_nl.asp> 03/04/06) Een overzicht van de 

bevolkingsdichtheid per arrondissement vindt men terug in Bijlage 6. De penetratiegraad (op het 

vlak van het aantal hotelkamers) van de ketenindustrie is heel wat hoger in de arrondissementen 

Bruxelles-Capitale (77,72 %), Antwerpen (73,61 %) en Charleroi (73,65 %) dan in de 

arrondissementen Bastogne (6,22 %), Neufchâteau (12,31 %), Marche-en-Famenne (0,00 %), 

Philippeville (0,00 %), Virton (3,89 %) en Dinant (14,39 %). Toch zijn in deze laatste 

arrondissementen een aantal ketenhotels gevestigd. In het arrondissement Bastogne vindt men 

bijvoorbeeld één 4-sterrenketenhotel terug. Dit hotel maakt deel uit van de referral keten Best 

Western. Het hotel telt slechts 34 kamers, wat laag is voor een 4-sterrenhotel dat behoort tot een 

hotelketen (zie Figuur 5.2, blz.56). Ook dit is een reden waarom de penetratiegraad (op basis van 

het aantal kamers) hier vrij laag is. De meetingcapaciteit in ketenhotels is in de arrondissementen 

Bruxelles-Capitale (11691 personen) en Antwerpen (5785 personen) ook hoger dan in de 

arrondissementen Bastogne (60 personen), Neufchâteau (393 personen), Virton (0 personen) en 

Dinant (390 personen).   
 

Mogelijke oorzaak 2: Ketenhotels gaan zich vaak vestigen in en rond grote bedrijven- en 

industrieterreinen. Een voorbeeld van zo’n ketenhotel is het 4-sterrenhotel Scandic Brugge (van 

de hotelgroep Hilton), dat gelegen is naast de industrieterreinen Blauwe Toren en Herdersbrug. 

(http://www.regiobrugge.be/industrie/ 06/04/06) In het arrondissement Brugge bevinden zich een 

relatief groot aantal ketenhotels, maar ook een groot aantal onafhankelijke hotels. Hierdoor is de 

penetratiegraad van de ketenindustrie relatief klein. (zie sectie 5.2.2., blz.61) Een ander voorbeeld 
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is het 0-sterrenhotel Formule 1 (van de hotelgroep Accor) in het industrieterrein Parc Industriel 

des Hauts-Sarts in Herstal. (<http://www.spi.be/annushow.php?parc=HAUTSSARTS&ok=xparc> 

06/04/06) Ook in en rond een haven vindt men ketenhotels terug. Hier zijn immers ook vaak 

industrieterreinen. Bij de haven van Antwerpen bevinden zich bijvoorbeeld een Formule 1 hotel, 

een Novotel en een Holiday Inn Express hotel. Aan de haven van Zeebrugge vindt men een 

Formule 1 hotel en zijn er plannen voor een nieuw Mercure (4-sterren)hotel. In het 

arrondissement Bruxelles-Capitale bevinden zich verschillende grote conferentiecentra zoals 

Brussels Expo, Tour & Taxis en de Piramiden. (<http://www.brusselsinternational.be/wabxlint/ 

organizer/index.jsp?lg=NL> 06/04/06) De penetratiegraad van de ketenindustrie is in dit 

arrondissement hoog. (zie sectie 5.2.3., blz.64) Ook in de steden Antwerpen, Luik, Doornik, 

Leuven, Oostende en Kortrijk vindt men grote conferentiecentra (voor meer dan 1000 

deelnemers) terug. (Burhin F. et al., 2000) Behalve in Doornik zijn in elk van deze steden 

ketenhotels gevestigd. Tenslotte vindt men ook ketenhotels terug bij grote ontspanningscentra. 

Een voorbeeld hiervan is het 4-sterrenhotel Radisson SAS Palace (van de hotelgroep Rezidor 

SAS) in Spa, waar zich de Thermen van Spa bevinden. 
 

Mogelijke oorzaak 3: Ketenhotels zijn vaak gelegen in grote steden. De beste voorbeelden 

hiervan zijn de steden Brussel en Antwerpen, gelegen in de arrondissementen Bruxelles-Capitale 

en Antwerpen. Hier vindt men hoge penetratiegraden van de ketenindustrie terug. In de stad 

Antwerpen bijvoorbeeld is de penetratiegraad (op het vlak van het aantal kamers) gelijk aan   

75,28 %. Men vindt er één 0-sterrenhotel, één 2-sterrenhotel, tien 3-sterrenhotels, twaalf 4-

sterrenhotels en één 5-sterrenhotel die behoren tot een hotelketen. Het 4-sterrenhotel Hilton 

Antwerp bevindt zich bijvoorbeeld in de kern van het stadscentrum, namelijk op de Groenplaats. 

Dit hotel telt 211 kamers en heeft een meetingcapaciteit van 1140 personen. Het 0-sterrenhotel 

Formule 1 Antwerpen Noord bevindt zich in de haven van Antwerpen en bezit 73 kamers.  
 

Mogelijke oorzaak 4: Hotelketens vestigen soms meerdere hotels, met verschillende hotelmerken 

en een verschillend aantal sterren, in een zelfde stad, om zo verschillende doelgroepen aan te 

spreken. In de stad Gent vindt men bijvoorbeeld meerdere hotels van de hotelgroep Accor: twee 

Ibis hotels, een Novotel en een Sofitel. Ook in de stad Namen vindt men bijvoorbeeld een 

Formule 1 hotel, een Ibis hotel en een Novotel. Formule 1 bevindt zich in het budgetsegment, Ibis 

en Novotel bevinden zich in het midscale segment en Sofitel bevindt zich in het luxesegment (zie 

sectie 3.2.2.2., blz.33). Uiteraard heeft dit een positieve invloed op de penetratiegraden in deze 

steden, en dus ook op de penetratiegraden in de arrondissementen waarin de steden gelegen zijn. 

De penetratiegraad (op basis van het aantal kamers) bedraagt in het arrondissement Gent 63,06 %, 
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in het arrondissement Namen 53,98 %. Meer dan de helft van alle hotelkamers behoort hier dus 

tot een hotelketen.  
 

Mogelijke oorzaak 5: Hotelketens beschikken over heel wat financiële slagkracht en kunnen zich 

aldus vestigen op toplocaties. Zo zijn ketenhotels soms op een ideale plaats gevestigd in de kern 

van het stadscentrum of vlak bij een luchthaven. Een voorbeeld hiervan is het 5-sterrenhotel Le 

Méridien (van de hotelgroep Starwood Hotels & Resorts), dat gelegen is vlak bij het Centraal 

Station in hartje Brussel (in het arrondissement Bruxelles-Capitale). Een ander hotel van deze 

hotelgroep, namelijk het 5-sterrenhotel Sheraton Brussels Airport, bevindt zich vlak tegenover het 

terminalgebouw van de nationale luchthaven (in het arrondissement Halle-Vilvoorde).  
 

Mogelijke oorzaak 6: Ketenhotels bevinden zich vaak aan een luchthaven. Op en rond de 

nationale luchthaven (in het arrondissement Halle-Vilvoorde) vindt men zestien ketenhotels terug, 

gaande van 0 tot 5 sterren. Vlak bij de luchthaven, in Machelen-Diegem, bevindt zich bovendien 

ook een groot bedrijventerrein. In het arrondissement Halle-Vilvoorde bedraagt de penetratiegraad 

(op het vlak van het aantal kamers) voor de ketenindustrie 83,19 %, de hoogste penetratiegraad in 

België.  
 

Mogelijke oorzaak 7: De hotels die men ziet langs autosnelwegen zijn vaak ketenhotels. (zie 

Kaart 5.2, blz.52) Het grote voordeel van deze hotels is dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor de 

reizigers. Het beste voorbeeld is de hotelgroep AC Hotels & Restaurants. Vijf hotels van deze 

hotelgroep zijn gevestigd langs of vlak bij grote autosnelwegen in België. Deze hotels richten zich 

voornamelijk op zakenreizigers en mensen die op doorreis zijn, en bezitten 1 of 3 sterren. Een 

ander voorbeeld is het 1-sterrenhotel Première Classe Liège (van de hotelgroep Louvre Hôtels) 

dat dicht bij de A3/E25/E42/E40 gesitueerd is.  

 

 

7.3. Naar een verklaring van oorzaken van discrepanties tussen 

penetratiegraden in Nederland 

 

In sectie 7.1 werden enkele mogelijke oorzaken aangehaald van discrepanties tussen de 

penetratiegraden van de ketenindustrie in verschillende geografische gebieden. In deze sectie gaan 

we op zoek naar de mogelijke oorzaken voor de verschillende provincies en steden in Nederland. 

De gegevens uit hoofdstuk 6, de databank van de Nederlandse hotelmarkt en geografische 

gegevens met betrekking tot het land worden gebruikt ter verificatie.  
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Mogelijke oorzaak 1: Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht kunnen we 

spreken van een stedelijke omgeving. In 2005 bedroeg de bevolkingsdichtheid in deze provincies 

meer dan 800 inwoners per km². De provincies Drenthe, Friesland en Zeeland zijn daarentegen 

gelegen in een iets meer landelijke omgeving. De bevolkingsdichtheid bedraagt hier minder dan 

215 inwoners per km². (<http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=Search/Search> 06/04/06) Een 

overzicht van de bevolkingsdichtheid in elke provincie wordt gegeven in Bijlage 7. De 

penetratiegraad (op het vlak van het aantal kamers) is voor de ketenindustrie hoger in de 

provincies Zuid-Holland (58,24 %), Noord-Holland (66,08 %) en Utrecht (68,04 %) dan in de 

provincies Drenthe (38,01 %), Friesland (31,34 %) en Zeeland (23,48 %). Bovendien is het 

gemiddeld aantal kamers per ketenhotel in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht 

hoger dan in alle andere provincies. In Noord-Holland bijvoorbeeld bedraagt het gemiddeld aantal 

kamers per ketenhotel 141,40 kamers, terwijl dit in Friesland slechts 52,52 kamers is. Ook dit 

zorgt voor een hogere penetratiegraad (op het vlak van het aantal kamers) voor provincies met een 

stedelijke omgeving, dan voor provincies met een landelijke omgeving. 
 

Mogelijke oorzaak 2: Ketenhotels zijn vaak gevestigd bij grote conferentiecentra of 

bedrijventerreinen. Een voorbeeld is het hotel NH Koningshof (van de hotelgroep NH Hoteles) in 

Veldhoven (in de provincie Noord-Brabant), dat beschikt over 130 conferentiezalen, goed voor 

een capaciteit van 2000 personen. (<http://www.nh-hoteles.com/> 06/04/06) In de provincie 

Noord-Brabant is de penetratiegraad van de ketenindustrie hoog: 58,39 % van het totaal aantal 

hotelkamers behoort tot een hotelketen. Een groot conferentiecentrum is het Amsterdam RAI 

Congress & Exhibition Centre (<http://www.rai.nl> 06/04/06) in de stad Amsterdam, gelegen in 

de provincie Noord-Holland. Dit conferentiecentrum heeft een capaciteit van 1750 personen. 

Vlakbij zijn het 5-sterrenhotel Holiday Inn Amsterdam en het 4-sterrenhotel Novotel Amsterdam 

gelegen. In deze provincie vindt men bovendien ook bedrijventerreinen terug, zoals het groot 

bedrijventerrein aan de haven van Amsterdam. Deze haven is de zesde haven van Europa en een 

belangrijk internationaal knooppunt. (<http://www.amsterdamports.nl/> 06/04/06) Een aantal 

voorbeelden van ketenhotels die dicht bij de haven gelegen zijn, zijn: het 4-sterrenhotel Golden 

Tulip Amsterdam Zaandam, de 3-sterrenhotels Ibis Amsterdam Westcorner, Tulip Inn Amsterdam 

Art en Bastion Deluxe Hotel Amsterdam/Zaandam en het 1-sterrenhotel Formule 1 Amsterdam 

Zaandam. In de provincie Noord-Holland is de penetratiegraad van de ketenindustrie inderdaad 

hoog. (zie sectie 6.2.4, blz.86) 
 

Mogelijke oorzaak 3: Ketenhotels vindt men vaak terug in grote steden. Het beste voorbeeld 

hiervan is uiteraard de stad Amsterdam (in de provincie Noord-Holland), die meer dan zeventig 

ketenhotels telt, gaande van 2 tot 5 sterren. De hotels uit de hogere sterrensegmenten bevinden 



7 VERKLARING VAN OORZAKEN DISCREPANTIES PENETRATIEGRADEN 

112 

zich vaak in het centrum van de stad, terwijl de hotels uit de lagere sterrensegmenten eerder aan 

de rand van de stad gevestigd zijn. Het 3-sterrenhotel Best Western Beethoven bijvoorbeeld ligt 

aan de rand van de stad en telt slechts 52 kamers, terwijl het 5-sterrenhotel NH Grand Hotel 

Krasnapolsky zich bevindt in het stadscentrum en 468 kamers heeft. Een ander voorbeeld is de 

stad Rotterdam, die een vijftiental ketenhotels telt, gaande van 3 tot 5 sterren. 
 

Mogelijke oorzaak 4: Hotelketens vestigen soms meerdere hotels, met verschillende merken en 

een verschillend aantal sterren, in eenzelfde stad. Zo vindt men in de stad Amsterdam (in de 

provincie Noord-Holland) vier hotels van de hotelgroep Intercontinental Hotels Group terug, 

namelijk een Holiday Inn hotel, een Intercontinental hotel en twee Crowne Plaza hotels. Deze 

hotels bezitten allen 5 sterren. Een ander voorbeeld zijn de hotels van de hotelgroep Accor in de 

stad Den Haag (in de provincie Zuid-Holland). Hier bevinden zich maar liefst zes Accor-hotels, 

namelijk een Mercure hotel, een Sofitel, twee Ibis hotels, een Dorint hotel en een Novotel. Dit 

zorgt ervoor dat de penetratiegraad van de ketenindustrie in deze steden hoog is, en dus ook in de 

provincies waarin ze gelegen zijn. 
 

Mogelijke oorzaak 5: Hotelketens beschikken over heel wat financiële slagkracht om zich te 

vestigen op toplocaties. Het 5-sterrenhotel Sheraton Amsterdam Airport (van de hotelgroep 

Starwoord Hotels & Resorts) bijvoorbeeld, is het enige hotel dat een directe toegang geeft tot de 

aankomst- en vertrekhallen van de nationale luchthaven Amsterdam Airport Schiphol. 

Hotelketens gaan zich ook vestigen in de kern van een stadscentrum. De 5-sterrenhotels Hilton 

Rotterdam (van de hotelgroep Hilton) en The Westin Rotterdam (van de hotelgroep Starwood 

Hotels & Resorts) bijvoorbeeld zijn terug te vinden in de stadskern van Rotterdam. 
 

Mogelijke oorzaak 6: Ketenhotels vindt men vaak terug aan een luchthaven. Op en aan de 

nationale luchthaven van Schiphol bevinden zich heel wat ketenhotels. In een straal van twee 

kilometer rond de luchthaven zijn enkel hotels gevestigd die deel uitmaken van een hotelgroep. 

Een aantal voorbeelden zijn het 3-sterrenhotel Best Western Bastion Deluxe Amsterdam Airport, 

de 4-sterrenhotels NH Schiphol Airport en Dorint Sofitel Amsterdam Airport en het 5-sterrenhotel 

Hilton Amsterdam Airport Schiphol. In de buurt van de luchthaven vindt men ook grote 

bedrijventerreinen terug. In het hart van het bedrijventerrein Schiphol-Rijk bevindt zich het 5-

sterrenhotel Radisson SAS Amsterdam Airport.  
 

Mogelijke oorzaak 7: Tenslotte vinden we ook vaak ketenhotels langs grote autosnelwegen. Heel 

wat van de hotels die behoren tot de hotelgroep Van der Valk zijn gelegen langs grote wegen. Het 

Van der Valk Hotel Drachten bijvoorbeeld is dichtbij de A7/E22 gelegen, het Van der Valk Hotel 

Emmen dichtbij de N37/E233 en het Van der Valk Hotel Sassenheim dichtbij de A44. De hotels 



7 VERKLARING VAN OORZAKEN DISCREPANTIES PENETRATIEGRADEN 

113 

van deze hotelgroep bevinden zich in de 2- tot 4-sterrensegmenten. Ook de hotels die behoren tot 

de hotelgroep AC Hotels & Restaurants zijn vaak langs autosnelwegen terug te vinden. Merk op 

dat elk van deze hotels 3 sterren bezit. 

 

 

7.4. Naar een verklaring van oorzaken van discrepanties tussen 

penetratiegraden in Groothertogdom Luxemburg 

 

In sectie 7.1 werden enkele mogelijke oorzaken aangehaald van discrepanties tussen de 

penetratiegraden van de ketenindustrie in verschillende geografische gebieden. In deze sectie gaan 

we op zoek naar de mogelijke oorzaken voor de verschillende kantons en steden in het 

Groothertogdom Luxemburg. De gegevens uit hoofdstuk 6, de databank van de Luxemburgse 

hotelmarkt en geografische gegevens met betrekking tot het land worden gebruikt ter verificatie.  
 

Mogelijke oorzaak 1: De kantons Luxembourg en Esch-sur-Alzette hadden in 2003 een 

bevolkingsdichtheid die hoger was dan 500 inwoners per km². We kunnen dus spreken van een 

stedelijke omgeving voor deze kantons. Beide kantons zijn gelegen in het district Luxemburg. De 

kantons Clervaux, Wiltz en Redange zijn gelegen in een eerder landelijke omgeving. De 

bevolkingsdichtheid bedraagt hier minder dan 55 inwoners per km².  

(<http://www.statistiques.public.lu/fr/population/index.html> 07/04/06) Een overzicht van de 

bevolkingsdichtheden per kanton vindt men terug in Bijlage 8. Voor deze laatste kantons kunnen 

geen penetratiegraden voor de ketenindustrie berekend worden aangezien hier geen ketenhotels 

gevestigd zijn. De penetratiegraad (op basis van het aantal kamers) is dus logischerwijze heel wat 

hoger in de kantons Luxemburg (50,27 %) en Esch-sur-Alzette (22,44 %) dan in de kantons 

Clervaux, Wiltz en Redange. Bovendien hebben de ketenhotels in deze kantons gemiddeld een 

groter aantal kamers dan in alle andere kantons; ook dit zorgt voor een hogere penetratiegraad.  
 

Mogelijke oorzaak 2: Ketenhotels gaan zich vaak vestigen in de buurt van conferentiecentra en 

bedrijventerreinen. In het kanton Luxembourg, waar de penetratiegraad van de ketenindustrie het 

hoogst is, bevinden zich een aantal grote conferentiecentra, namelijk in de wijk Kirchberg aan de 

rand van de stad Luxemburg. Zo heeft men onder meer het Luxembourg Expo Center (Luxexpo) 

(<http://www.luxexpo.lu/> 05/04/06) en het Centre de Conférence Kiem, met een capaciteit van 

1600 personen, dat in de eerste plaats werd opgericht om er provisionele vergaderingen van de 

Europese Raad te organiseren. 
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(<http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2003/10/01centreconferences/index.html> 

05/04/06) In de wijk Kirchberg vindt men ook grote bedrijventerreinen terug. Een aantal 

voorbeelden van ketenhotels die men hier terugvindt, zijn het 4-sterrenhotel Novotel Luxembourg 

en het 5-sterrenhotel Sofitel Luxembourg. Deze hotels richten zich volledig op zakenreizigers.  
 

Mogelijke oorzaak 3: Ketenhotels zijn vaak gelegen in grote steden. In het kanton Luxembourg 

zijn 15 ketenhotels gevestigd. Daarvan bevindt het merendeel zich in de stad Luxemburg.  
 

Mogelijke oorzaak 4: In de stad Luxemburg bevinden zich hotels met verschillende merken en 

een verschillend aantal sterren, die behoren tot eenzelfde hotelgroep. Zo vindt men er een Etap 

Hotel, een Ibis hotel, twee Mercure hotels, een Novotel en een Sofitel terug. Deze hotels behoren 

allen tot de hotelgroep Accor en richten zich op verschillende doelgroepen. Dit zorgt ervoor dat de 

penetratiegraad van de ketenindustrie in deze stad hoog is, en dus ook in het kanton waarin ze 

gelegen is. 
 

Mogelijke oorzaak 5: Hotelketens hebben de financiële slagkracht om zich te vestigen op 

toplocaties. Een voorbeeld hiervan is het 4-sterrenhotel Sheraton Luxembourg Aérogolf (van de 

hotelgroep Starwoord Hotels & Resorts) dat zich bevindt vlak tegenover de nationale luchthaven. 

De 4-sterrenhotels Best Western International en Mercure Grand Hotel Alfa Luxembourg (van de 

hotelgroep Accor) zijn vlak naast het centraal treinstation van de stad Luxemburg terug te vinden.  
 

Mogelijke oorzaak 6: Ketenhotels vindt men vaak terug aan luchthavens. Ook aan de nationale 

luchthaven van het Groothertogdom Luxemburg (in het kanton Luxembourg) vindt men 4 

ketenhotels terug, namelijk: het 2-sterrenhotel Etap Hotel Luxembourg, de 3-sterrenhotels 

Campanile en Ibis Aéroport en het 4-sterrenhotel Sheraton Luxembourg Aérogolf.  
 

Mogelijke oorzaak 7: Ketenhotels zijn vaak gelegen langs en dicht bij autosnelwegen. Het 3-

sterrenhotel Ibis Luxembourg Sud (van de hotelgroep Accor) bijvoorbeeld is gelegen vlak bij de 

autosnelweg A3/E25, in het kanton Esch-sur-Alzette. 

 

 

7.5. Discrepanties tussen de penetratiegraden van de 

verschillende EU-landen 

 

Tabel 7.1 toont de penetratiegraden van de ketenindustrie, evenals het gemiddeld aantal kamers 

per ketenhotel en de toeristische densiteit voor de ketenindustrie, voor een aantal EU-landen, 

namelijk: België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Griekenland en Polen. 
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De cijfers worden ook weergegeven voor de Europese Unie in haar geheel. Merk op dat de 

referral ketens niet zijn opgenomen in de cijfers voor Frankrijk en Griekenland. De cijfers dienen 

dus met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

 

Tabel 7.1: Een overzicht van de penetratiegraden van de ketenindustrie voor enkele EU-landen 

 
Penetratiegraad op 

basis van het 
aantal hotels 

Penetratiegraad op 
basis van het 

aantal hotelkamers 

Gemiddeld aantal 
kamers per 
ketenhotel 

Toeristische 
densiteit 

ketenindustrie 

België 15,11 % 49,26 % 99,44 2,51 

Nederland 20,19 % 54,07 % 100,10 2,88 

Groothertogdom 
Luxemburg 

8,13 % 27,23 % 96,15 4,23 

Frankrijk 14,99 % 36,21 % 80,60 3,60 

Griekenland 3,40 % 16,78 % 193,65 5,21 

Polen 7,01 % 29,33 % 162,33 0,64 

EU (25 landen) 5,13 % 22,12 % 114,99 2,60 

(Bron: eigen verwerking op basis van Hoofdstukken 5 en 6) 

 

In de tabel zien we dat de penetratiegraden in België het best vergelijkbaar zijn met de 

penetratiegraden in Nederland. Ongeveer de helft van de hotelkamers behoort tot een hotelketen. 

Ook Frankrijk vertoont gelijkaardige cijfers indien men wel rekening houdt met de referral ketens 

(zie sectie 6.4.1., blz.102). De penetratiegraden van de ketenindustrie liggen voor het 

Groothertogdom Luxemburg, Griekenland en Polen heel wat lager. Deze cijfers zijn vergelijkbaar 

met de cijfers voor de EU.  
 

Wat het gemiddeld aantal kamers per ketenhotel betreft, zien we dat deze heel hoog is in 

Griekenland en Polen. Het hoog gemiddeld aantal kamers verklaart het groot verschil tussen de 

penetratiegraden op basis van het aantal hotels en de penetratiegraden op basis van het aantal 

hotelkamers. Een hoog gemiddeld aantal kamers per ketenhotel zorgt immers voor een hogere 

penetratiegraad op basis van het aantal kamers. Zo is deze laatste hoger voor Polen dan voor het 

Groothertogdom Luxemburg, terwijl het omgekeerde geldt voor de penetratiegraad op basis van 

het aantal hotels. Het laagste gemiddeld aantal kamers vinden we in Frankrijk. Ook wat het 

gemiddeld aantal kamers per ketenhotel betreft, is België het best vergelijkbaar met Nederland.  
 

De hoogste toeristische densiteit voor de ketenindustrie vinden we in het land met de laagste 

penetratiegraden, namelijk Griekenland. De globale toeristische densiteit ligt nog heel wat hoger, 

omdat de hotelsector in dit land immers heel belangrijk is. Een heel lage toeristische densiteit 

vinden we terug in Polen. In België en Nederland is het cijfer vergelijkbaar met dat van de EU.  



8 ALGEMEEN BESLUIT 

116 

8. ALGEMEEN BESLUIT 

 

De Belgische hotelsector, als onderdeel van de Hospitality industrie, is in de laatste decennia 

enorm geëvolueerd. Dit komt doordat vrijetijdstoeristen kapitaalkrachtiger geworden zijn en over 

meer vrije tijd beschikken om te kunnen besteden aan activiteiten uit deze industrie. Mede door de 

toename van het aantal zakenreizigers ontstond een tweede trend in de hotelsector, namelijk de 

opkomst van hotelketens. Het behoren tot een hotelketen biedt namelijk verschillende voordelen.  

De belangrijkste hiervan zijn de enorme schaalvoordelen die kunnen gerealiseerd worden, de 

merkherkenning, de voor onafhankelijke hotels onbetaalbare diensten en expertises die hen 

worden aangeboden tegen een lage contributie, etc. Het mes snijdt echter aan twee kanten. Door 

deel uit te maken van een hotelketen kan men ook geconfronteerd worden met een aantal nadelen. 

Zo dient men vaak hoge contributies te betalen en moeten dikwijls strikte standaardprocedures 

gevolgd worden met een beperkte flexibiliteit als gevolg. Deze nadelen wegen meestal niet op 

tegen de vele voordelen, maar zijn niet verwaarloosbaar. Opmerkelijk is dat de groei van de 

ketenindustrie zich, net zoals in andere EU-landen, voornamelijk concentreert in bepaalde 

geografische gebieden. Het is bijgevolg nuttig om een antwoord te zoeken op volgende vragen: 

wat zijn de penetratiegraden van de ketenindustrie in België en een aantal andere EU-landen, en 

wat zijn de oorzaken van de discrepanties tussen de penetratiegraden in verschillende 

geografische gebieden?  
 

Daar geen cijfermateriaal met betrekking tot de Belgische ketenindustrie voorhanden was, werd 

na een literatuurstudie op eigen initiatief een databank van ketenhotels gecreëerd. Op basis 

hiervan werden de penetratiegraden van de ketenindustrie berekend. Uit het onderzoek blijkt dat 

in België algemeen gezien bijna de helft van alle hotelkamers behoort tot een hotelketen. De 

penetratiegraden gaan hierbij in stijgende lijn, gaande van het 0- naar het 5-sterrensegment. 

Nederland en Frankrijk zijn EU-landen met gelijkaardige penetratiegraden. De toeristische 

densiteit voor de ketenindustrie is in Frankrijk echter hoger dan in België, omwille van de 

belangrijke hotelsector. Van de onderzochte landen is de penetratiegraad het laagst in 

Griekenland. Hoewel dit land één van ’s werelds grootste hotelsectoren bezit, behoort de Griekse 

ketenindustrie tot de minst ontwikkelde in de Europese Unie. De hotelindustrie is in dit land heel 

belangrijk, wat men ook ziet aan de hoge toeristische densiteit. Daar ketenhotels zich 

voornamelijk richten op zakenreizigers is de penetratiegraad van de ketenindustrie hier vrij 

beperkt. Griekenland is immers een populair vakantieland waardoor het vooral vrijetijdstoeristen 

zijn die hier overnachten. Landen met een penetratiegraad die vergelijkbaar is met die van de EU 
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in haar geheel, zijn het Groothertogdom Luxemburg en Polen. Ongeveer één vierde van alle 

hotelkamers maakt deel uit van een hotelketen.  
 

De penetratiegraden van landen dient men echter met de nodige omzichtigheid te interpreteren, 

aangezien deze sterk verschillend kunnen zijn van gebied tot gebied. Daarom werden de 

penetratiegraden voor België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg ook onderzocht per 

deelgebied. 
 

In België werden de penetratiegraden bepaald per arrondissement. De penetratiegraad van de 

ketenindustrie is heel wat hoger in het arrondissement Bruxelles-Capitale, dat samenvalt met het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan in de arrondissementen die gelegen zijn aan de kust en in het 

zuiden van België. In het empirisch onderzoek werden enkele mogelijke oorzaken voor deze 

discrepanties gevonden. Ketenhotels richten zich voornamelijk op zakenreizigers. Aangezien deze 

zakenreizigers verblijven in grote steden, in en rond bedrijventerreinen, conferentiecentra en 

luchthavens, gaan ketenhotels zich vaak daar vestigen. Marktsegmentatie zorgt er bovendien voor 

dat de penetratiegraad nog hoger wordt. Hotelketens gaan soms meerdere hotels met verschillende 

merken en een verschillend aantal sterren vestigen in een zelfde gebied, om op die manier de hele 

markt te bereiken. De hotels uit de hogere segmenten zijn hierbij meer gericht op zakenreizigers, 

terwijl de overige zich eerder wenden tot vrijetijdstoeristen. Ook langs grote autosnelwegen zijn 

ketenhotels terug te vinden vanwege de goede bereikbaarheid voor de reiziger. Tenslotte zorgt 

ook de grootteorde van de ketenhotels voor een hoge penetratiegraad op basis van het aantal 

hotelkamers. Voor elk sterrensegment geldt immers dat ketenhotels gemiddeld groter zijn dan 

onafhankelijke hotels. Andere mogelijke oorzaken van discrepanties zijn historische redenen en 

de maturiteit van de toeristische infrastructuur. Verder onderzoek zal echter nodig zijn om dit te 

bevestigen. 
 

Na onderzoek van de buurlanden Nederland en het Groothertogdom Luxemburg werd duidelijk 

dat de penetratiegraden van de ketenindustrie ook daar verschillend zijn van gebied tot gebied. Zo 

geldt voor Nederland dat de penetratiegraad hoog is in de provincies Utrecht, Noord-Holland en 

Flevoland, maar eerder laag in de provincie Zeeland. In het Groothertogdom Luxemburg vindt 

men enkel in het kanton Luxembourg een hoge penetratiegraad terug. In alle overige kantons zijn 

geen of slechts enkele ketenhotels gevestigd. De oorzaken van deze discrepanties bleken 

gelijkaardig te zijn aan deze voor België.  
 

Logischerwijze werd in het onderzoek duidelijk dat de penetratiegraad van de ketenindustrie in 

bijna elk gebied hoger is voor de 3-, 4- en 5-sterrensegmenten dan voor de 1- en 2-
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sterrensegmenten, daar ketenhotels voornamelijk gericht zijn op zakenreizigers. Vooral voor het 

5-sterrensegment is de penetratiegraad opmerkelijk hoog. 
 

Het is afwachten hoe de penetratiegraden van de ketenindustrie in de toekomst zullen evolueren. 

Voorlopig lijkt de trend tot ketenvorming zich verder te zetten. Maar hoelang zal dit echter nog 

duren? Want zullen hotelgasten na een tijd niet opnieuw kiezen voor een hotel met een eigen 

persoonlijkheid? Er is duidelijk nog heel wat onderzoek vereist vooraleer men hier een goed zicht 

op kan krijgen. Bovendien zijn er mogelijk nog andere oorzaken voor de discrepanties tussen de 

penetratiegraden in verschillende gebieden. In de toekomst is dus zeker nog ruimte om meer 

onderzoek te verrichten rond dit onderwerp.  
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Bijlage 1: Lijsten van hotelgroepen en hotelmerken in België 

 

Onderstaande tabel toont de hotelgroepen die men in België terug vindt, gerangschikt volgens het 

aantal kamers. Ook het aantal hotels en de sterrenclassificatie worden aangeduid. 

 

 
Hotelgroep Aantal Hotels Aantal Kamers Sterrenclassificatie 

1 Accor 56 6 297 1 t.e.m. 4 

2 Intercontinental Hotel Group 19 3 130 3 t.e.m. 5 

3 Best Western 43 1 969 2 t.e.m. 4 

4 Hilton Hotels 8 1 685 4 t.e.m. 5 

5 Atel 21 1 220 2 t.e.m. 4 

6 Starwood Hotels & Resorts 4 1 174 4 t.e.m. 5 

7 Golden Tulip 8 1 132 3 t.e.m. 4 

8 NH Hoteles Group 8 1 116 3 t.e.m. 4 

9 Rezidor SAS 6 941 4 t.e.m. 5 

10 Louvre Hôtels 10 931 1 t.e.m. 5 

11 Marriott International 4 771 3 t.e.m. 5 

12 Van der Valk 6 513 2 t.e.m. 4 

13 Martin's Hotels 6 429 3 t.e.m. 5 

14 Husa Hoteles 2 377 4 

15 VHV Hotels 4 369 3 t.e.m. 4 

16 Warwick International Hotels 2 365 5 

17 Dema Hotels International 4 324 2 t.e.m. 4 

18 AC Hotels 5 307 1 t.e.m. 3 

19 Barclay International 2 280 3 

20 Olav Thon Group 2 250 5 

21 Torus Group 5 245 3 t.e.m. 4 

22 Carlson Hotels Worldwide 1 229 4 

23 TOP International 2 213 4 

24 Corinthia Hotels International 1 213 4 

25 Silken Hoteles 1 212 4 

26 Jolly Hotels Group 1 193 4 

27 Choice Hotels 2 176 3 

28 Rocco Forte Hotels 1 174 5 
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Hotelgroep Aantal Hotels Aantal Kamers Sterrenclassificatie 

29 Corsendonk Hotels 2 162 3 

30 Relais du Silence 9 135 3 t.e.m. 4 

31 Gresham Hotel Group 1 135 4 

32 Hampshire Hospitality & Leisure 3 126 3 t.e.m. 4 

33 Fletcher Hotel Group 2 102 3 

34 Sol Mélia Hotels & Resorts 1 80 4 

35 Hesperia Hoteles 2 79 4 

36 Romantik Hotels 5 75 3 t.e.m. 4 

37 ERGHOT 1 66 4 

38 Relais & Châteaux 4 40 2 t.e.m. 4 

(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 

 

Volgende tabel toont de hotelmerken die men in België terug vindt, gerangschikt volgens het 

aantal kamers. Ook de hotelgroep waartoe het hotelmerk behoort, het aantal hotels en de 

sterrenclassificatie worden aangeduid. 

 

Hotelmerk Hotelgroep 
Aantal 
Hotels 

Aantal 
Kamers 

Sterren-
classificatie 

Ibis Accor 20 2 135 2 t.e.m. 3 

Best Western Best Western 43 1 969 2 t.e.m. 4 

Novotel Accor 12 1 621 3 

Holiday Inn Intercontinental Hotels Group 10 1 476 3 t.e.m. 4 

Crowne Plaza Intercontinental Hotels Group 5 1 269 4 t.e.m. 5 

NH NH Hoteles 8 1 116 3 t.e.m. 4 

Hilton Hilton Hotels 4 992 4 t.e.m. 5 

Radisson SAS Rezidor SAS 6 941 4 t.e.m. 5 

Sheraton Starwood 2 822 5 

Mercure Accor 6 745 3 t.e.m. 4 

Sofitel Accor 5 736 4 t.e.m. 5 

Formule 1 Accor 9 630 1 

Golden Tulip Golden Tulip 6 612 3 t.e.m. 4 

Tulip Inn Golden Tulip 2 520 3 

Campanile Louvre Hôtels 7 493 2 t.e.m. 3 

Scandic Hilton Hotels 3 424 4 

Holiday Inn Express Intercontinental Hotels Group 4 385 3 

Concorde Hotels & Resorts Louvre Hôtels 2 368 5 
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Hotelmerk Hotelgroep 
Aantal 
Hotels 

Aantal 
Kamers 

Sterren-
classificatie 

Etap Accor 3 331 1 t.e.m. 2 

AC Restaurants & Hotels Autogrill 5 307 1 t.e.m. 3 

Conrad Hilton Hotels 1 269 5 

Renaissance Marriott International 1 262 5 

Park Plaza Hotels & Resorts Carlson Hotels Worldwide 1 229 4 

Le Méridien Starwood 1 224 5 

Marriott Hotel Marriott International 1 218 5 

Courtyard Marriott International 1 191 4 

Comfort Choice Hotels 2 176 3 

Gresham Hotel Gresham Hotel Group 1 135 4 

Four Points by Sheraton Starwood 1 128 4 

Top Cityline TOP international 1 127 4 

Marriott Executive Appartments Marriott International 1 100 3 

Dorint Resorts & Spa Accor 1 99 4 

Hampshire Inn Hampshire Hospitality & Leisure 2 99 3 

Top International TOP international 1 86 4 

Mélia Hotel Sol Mélia 1 80 4 

Première Classe Louvre Hôtels 1 70 1 

New Hotel ERGHOT 1 66 4 

Hampshire Classic Hotel Hampshire Hospitality & Leisure 1 27 4 
(Bron: eigen verwerking op basis van databank België) 
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Bijlage 2: Vragenlijst ketenhotels 

 

Onderstaande vragenlijst werd gestuurd naar alle Belgische ketenhotels om de hoteldatabank aan 

te vullen:  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

We zijn twee studentes Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. In 

samenwerking met de Universiteit Gent en de Erasmus Hogeschool te Brussel zijn wij volop 

bezig met het verzamelen van informatie voor onze thesis. In het kader van deze thesis, stellen wij 

een database op van alle Belgische ketenhotels. Aangezien wij niet alle informatie kunnen 

terugvinden op het internet zouden wij u willen vragen een aantal korte vragen te beantwoorden. 

Deze vragen kunt u vinden in het bijgevoegde Worddocument. We zouden uw medewerking ten 

zeerste appreciëren omdat dit de kwaliteit van ons eindwerk sterk ten goede zal komen.  

Bij voorbaat dank.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Leen Maertens 

Katrien Van Vlasselaer 

 
 
Vragen in verband met Belgische ketenhotels 

 

1. Wat is de officiële naam van het hotel? 

2. Tot welke keten behoort het hotel en meer specifiek tot welk ketenproduct? 

3. In welke provincie is het hotel gelegen? 

4. Wat is de locatie van het hotel? Daarbij zijn er 5 keuzemogelijkheden: 

a. Stedelijk 

b. Voorstedelijk 

c. Luchthaven 

d. Autosnelweg 

e. Verblijfs-/ vakantiecentra 

5. Wat is de gemiddelde prijs per nacht per persoon in uw hotel? 
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6. Op welke soort van klanten richt het hotel zich hoofdzakelijk? Hiermee bedoelen we 

zaken- of vrije tijdsreizigers. 

7. Hoeveel kamers telt het hotel? 

8. Hoeveel sterren heeft het hotel? 

9. Hoeveel meetingrooms heeft het hotel? 

10. Wat is de totale meetingcapaciteit van het hotel in theater? 

11. De ketenindicatie? Hiermee bedoelen we de manier waarop het hotel met de keten 

verbonden is. Hierbij zijn er 4 mogelijkheden: 

a. Management contract: Een management contract is een overeenkomst tussen een 

hoteleigenaar en managementonderneming met als onderwerp de dagelijkse 

operationele leiding van het hotel. De eigenaar stelt hierbij de onderneming aan 

om de managementtaak over te nemen. 

b. Franchising: Franchising is een systeem waarin de franchisegever iemand anders 

het recht verleend om een product te verkopen tegen een bepaalde return Het is 

een hecht commercieel samenwerkingsverband tussen een franchisegever en een 

franchisenemer. 

c. Chain-owned/ fully-owned: Dit verwijst naar een geheel van operaties die in bezit 

zijn van, en gegroepeerd worden door één bedrijf. Dit betekent dat alle hotels die 

deel uitmaken van de ketens eigendom zijn van dezelfde onderneming. Er is dus 

geen onderscheid meer tussen management en eigendom. 

d. Hotel consortia/ referral chain: een referral chain bestaat uit verscheidene hotels, 

elk zijn onafhankelijk (zowel eigendom als management), die allen bijeenkomen 

onder één identiteit terwijl ze hun autonomie behouden. 

 

 

Bedankt voor uw medewerking 
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Bijlage 3: Tabel met bevolkingsaantallen per arrondissement in 

België 

 

Onderstaande tabel toont de bevolkingsaantallen voor elk arrondissement in België op 1 juli 2005.  

 

Arrondissement Bevolkingsaantal Arrondissement Bevolkingsaantal 

Brussel-Hoofdstad 1 012 258 Nivelles 364 722 

Antwerpen 952 061 Ath 80 702 

Mechelen 312 795 Charleroi 421 586 

Turnhout 417 827 Mons 248 828 

Halle-Vilvoorde 574 184 Mouscron 70 111 

Leuven 466 077 Soignies 177 812 

Hasselt 393 460 Thuin 146 621 

Maaseik 225 770 Tournai 141 512 

Tongeren 192 732 Huy 103 597 

Aalst 264 566 Liège 589 203 

Dendermonde 188 220 Verviers 272 039 

Eeklo 79 882 Waremme 71 749 

Gent 506 596 Arlon 54 597 

Oudenaarde 115 575 Bastogne 42 561 

Sint-Niklaas 228 808 Marche-en-Famenne 52 439 

Brugge 273 826 Neufchâteau 57 363 

Diksmuide 48 329 Virton 50 154 

Ieper 104 459 Dinant 102 617 

Kortrijk 277 323 Namur 291 143 

Oostende 146 893 Philippeville 62 860 

Roeselare 141 865 
  

Tielt 88 500 
  

Veurne 58 620 
  

(Bron: NIS <http://www.statbel.fgov.be/downloads/pop200507com.xls> 26/02/06) 
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Bijlage 4: Lijsten van hotelgroepen en hotelmerken in het 

Groothertogdom Luxemburg 

 

Onderstaande tabel toont de hotelgroepen die men in het Groothertogdom Luxemburg terug vindt, 

gerangschikt volgens het aantal kamers. Ook het aantal hotels en de sterrenclassificatie worden 

aangeduid. 

 

Hotelgroep 
Aantal 
Hotels 

Aantal 
Kamers 

Sterrenclassificatie 

Accor 9 945 2 t.e.m. 5 

Hilton 1 337 6 

Goeres Group Luxembourg 4 210 0 t.e.m. 4 

Starwood Hotels & Resorts 1 148 4 

Louvre Hôtels 1 108 3 

Best Western 1 70 4 

Diamond Hotels 1 37 3 

Golden Tulip 1 36 4 

Cocoon Hotels 1 32 4 
(Bron: eigen verwerking op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 

 

Volgende tabel toont de hotelmerken die men in het Groothertogdom Luxemburg terug vindt, 

gerangschikt volgens het aantal kamers. Ook de hotelgroep waartoe het hotelmerk behoort, het 

aantal hotels en de sterrenclassificatie worden aangeduid. 

 

Hotelmerk Hotelgroep 
Aantal 
Hotels 

Aantal 
Kamers 

Sterrenclassificatie 

Hilton Hilton 1 337 5 

Mercure Accor 4 324 3 t.e.m. 4 

Novotel Accor 1 260 4 

Ibis Accor 2 197 3 

Sheraton Starwoord Hotels & Resorts 1 148 4 

Campanile Louvre Hôtels 1 108 3 

Sofitel Accor 1 104 5 

Best Western Best Western 1 70 4 

Etap Accor 1 60 2 

Golden Tulip Golden Tulip 1 36 4 
(Bron: eigen verwerking op basis van databank Groothertogdom Luxemburg) 
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Bijlage 5: Lijst van hotelgroepen in Nederland 

 

Onderstaande tabel toont de hotelgroepen die men in Nederland terug vindt, gerangschikt volgens 

het aantal kamers. Ook het aantal hotels en de sterrenclassificatie worden aangeduid. 

 

Hotelgroep Aantal Hotels Aantal Kamers Sterrenclassificatie 

Accor  53 7 497 0 t.e.m. 5 
Golden Tulip Hotels, Inns & 
Resorts 73 6 268 3 t.e.m. 4 

NH Hoteles 29 5 551 3 t.e.m. 5 

Van der Valk Horeca en Motels 49 5 547 2 t.e.m. 4 

Best Western 53 3 537 3 t.e.m. 4 

Starwood Hotels & Resorts 23 2 768 2 t.e.m. 5 

Hampshire Hospitality & Leisure 42 1 990 3 t.e.m. 5 

Intercontinental Hotels Group 12 1 961 3 t.e.m. 4 

Bilderberg Hotels & Restaurants 20 1 772 4 t.e.m. 5 

Bastion Hotels 27 1 686 3 t.e.m. 4 

Hilton  5 1 014 4 t.e.m. 5 

Marriott International 3 945 4 t.e.m. 5 

Carlton Hotel Collection 7 888 4 

Eden Hotelgroup 5 601 3 t.e.m. 4 

Fletcher Hotelgroup 15 559 3 t.e.m. 4 

Park Plaza Hotels & Resorts 3 527 4 

Rezidor SAS 2 515 5 

Cendant 5 351 2 t.e.m. 3 

HEM Group 4 323 3 

Autogrill 5 312 3 

Aeon Plaza Hotels 2 282 4 

Top International Hotels 2 265 3 t.e.m. 4 

Amrâth Hotels & Restaurants 5 247 3 t.e.m. 4 

Jolly Hotels 1 218 4 
Camille Oostwegel Châteauhotels 
& Restaurants 3 201 4 

Amsterdam Accommodation 2 171 3 

BMG Hotelgroep 4 170 3 t.e.m. 4 

Mövenpick hotels international 1 125 4 

Worldhotels 2 121 4 

Swissôtel Hotels & Resorts 1 109 4 

Erfgoed Logies 2 108 3 t.e.m. 5 
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Hotelgroep Aantal Hotels Aantal Kamers Sterrenclassificatie 

Hajé Shops, Hotels & 
Restaurants 2 87 3 

Gresham Hotels 1 70 4 

Zalwin Hotel Group 2 50 3 

HCC Hotelgroep 1 35 3 

Ramada International 1 29 3 

A.M.S. Hotel Groep 1 23 3 

Westcord Hotels 1 22 3 
(Bron: eigen verwerking op basis van databank Nederland) 



BIJLAGEN 

XXX 

Bijlage 6: Overzicht van de bevolkingsdichtheid per 

arrondissement in België 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsdichtheid (of het aantal 

inwoners per km²) in alle arrondissementen in België op 01/01/05.  

 

Arrondissement Bevolkingsdichtheid Arrondissement Bevolkingsdichtheid 

Brussel-Hoofdstad 6 238,30 Nivelles 333,60 

Antwerpen 948,60 Ath 165,30 

Mechelen 610,50 Charleroi 759,90 

Turnhout 307,00 Mons 426,40 

Halle-Vilvoorde 697,40 Mouscron 691,60 

Leuven 399,80 Soignies 342,90 

Hasselt 433,10 Thuin 157,00 

Maaseik 254,80 Tournai 232,60 

Tongeren 304,30 Huy 157,10 

Aalst 562,80 Liège 738,20 

Dendermonde 548,30 Verviers 134,30 

Eeklo 238,70 Waremme 183,00 

Gent 535,50 Arlon 171,00 

Oudenaarde 275,50 Bastogne 40,70 

Sint-Niklaas 480,50 Marche-en-Famenne 54,60 

Brugge 413,80 Neufchâteau 42,30 

Diksmuide 133,20 Virton 64,80 

Ieper 189,70 Dinant 64,40 

Kortrijk 688,00 Namur 249,50 

Oostende 502,40 Philippeville 69,00 

Roeselare 521,30 
  

Tielt 268,40 
  

Veurne 212,90 
  

(Bron: <http://www.statbel.fgov.be/figures/dsp_nl.asp> 03/04/06) 
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Bijlage 7: Overzicht van de bevolkingsdichtheid per provincie in 

Nederland 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsdichtheid (of het aantal 

inwoners per km²) per provincie in Nederland in 2005.  

 

Provincies Bevolkingsdichtheid 

Drenthe 183,00 

Friesland 192,00 

Groningen 246,00 

Flevoland 258,00 

Gelderland 396,00 

Overijssel 333,00 

Noord-Holland 973,00 

Utrecht 845,00 

Zeeland 213,00 

Zuid-Holland 1 227,00 

Limburg 528,00 

Noord-Brabant 490,00 
(Bron: <http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=Search/Search> 06/04/06) 
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Bijlage 8: Overzicht van de bevolkingsdichtheid per kanton in het 

Groothertogdom Luxemburg 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsdichtheid (of het aantal 

inwoners per km²) voor elk kanton in het Groothertogdom Luxemburg in 2003.  

 

Kantons Bevolkingsdichtheid 

Mersch 102,60 

Luxembourg 533,70 

Esch-sur-Alzette 568,70 

Clervaux 38,70 

Wiltz 45,50 

Diekirch 114,30 

Grevenmacher 106,90 

Capellen 188,90 

Vianden 56,20 

Redange 52,70 

Remich 131,80 

Echternach 77,20 
(Bron: <http://www.statistiques.public.lu/fr/population/index.html> 07/04/06) 

 


