
 

 

 

Persbericht 

Brussel, maandag 25 februari 2019 

 

 

De Brusselse toeristische sector slaat de handen in elkaar om 

duurzaamheidslabel Green Key in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest te versterken en uit te breiden 

The Hotel ontvangt deze erkenning en wordt zo het 34e Brusselse etablissement met Green Key 

 

GoodPlanet, Inter-Environnement Wallonie (IEW), visit.brussels en de Brussels Hotel Association 

(BHA) slaan de handen in elkaar om Green Key in Brussel verder op de kaart te zetten. Momenteel 

onderscheidt al 20 procent van alle kamers in Brussel zich met een Green Key label. In 

samenwerking met Brussels Special Venues (BSV) ontvingen ook verschillende kenmerkende 

Brusselse evenementenlocaties en vergaderzalen het label. Vandaag werd het programma en 

deze nieuwe samenwerking voorgesteld in aanwezigheid van minister-president van de Brussels 

Hoofdstedelijke Regering Rudi Vervoort in The Hotel, dat in 2019 voor de eerste keer het label 

ontvangt. 

Grootste label voor duurzaam toerisme breidt uit 

Internationaal is het label veruit het grootste voor de toeristische sector, met 2900 locaties in 56 landen. 

In België zijn er nu 239 Green Key locaties: 34 in Brussel (20% van de hotelkamers), 69 in Wallonië en 

136 in Vlaanderen. Ons land behoort daarmee tot de betere leerlingen van de klas, maar er is nog 

groeimarge.  

Daarom lanceren GoodPlanet, Inter-Environnement Wallonie, visit.brussels, BHA en BSV een nieuw 

programma voor de promotie van het label en ondersteuning van de Brusselse kandidaten. 

Geïnteresseerde uitbaters kunnen in april en mei deelnemen aan workshops die hen voorbereiden op 

het behalen van het label.  

De Brusselse toeristische spelers aan het woord 

Rudi Vervoort, minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Brussel is 

een open stad waar iedereen welkom is en waar de levenskwaliteit bovengemiddeld is. Het is mijn taak 

als minister-president om een beleid te voeren waarvan zo veel mogelijk mensen beter worden, erover 

wakend dat we het welzijn van de Brusselaars niet lijnrecht tegenover dat van toeristen plaatsen.” 
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Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van BHA: “Dit publiek-privaat partnerschap is 

essentieel voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme, één van de prioriteiten voor onze sector. 

Het label Green Key is internationaal de referentie wat betreft toeristische verblijven. Het feit dat 

dit programma in Brussel een extra impuls krijgt is heel goed nieuws voor zowel toeristen als 

inwoners van de stad.” 

Patrick Bontinck, CEO visit.brussels: “Als centrale spil in de toeristische sector in Brussel wil 

visit.brussels duurzame initiatieven versterken. Het internationaal Green Key programma is een 

mooi voorbeeld daarvan. Het initiatief verbetert het concurrentievermogen van de Brusselse kmo’s 

en geeft toeristische uitbaters de kans om zich te engageren binnen een duurzaam en concreet 

kader.” 

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium: “Green Key zet het engagement van duurzame 

logies, attracties en vergaderlocaties in de verf. Een Green Key label krijg je echter niet zomaar. Uitbaters 

moeten wereldwijd voldoen aan meer dan 100 criteria op het vlak van energie, voeding, mobiliteit, … “ 

Christophe Schoune, Secretaris-Generaal van IEW: “Het toenemend aantal bedrijven met Green Key 

label bewijst dat duurzaamheid op toeristisch niveau mogelijk is. Door te kiezen voor een verblijf met 

Green Key verminderen toeristen en zakenreizigers hun CO2-uitstoot en tonen zij hun inzet voor het 

behoud van de planeet.” 

Nieuwe website wijst toeristen de weg  

Een staycation, vakantie in eigen land, zit in de lift. In eigen land vertoeven is duurzamer omdat je 

je niet ver hoeft te verplaatsen. Het bezorgt reizigers ook minder stress, is goedkoper en 

ondersteunt de lokale economie. 

Om toeristen te helpen om vlot een duurzame verblijfplaats te vinden in België, ontwikkelden 

GoodPlanet en IEW een tool. Biologisch ontbijt, betalen met ecocheques of vlot bereikbaar met de 

trein? Toeristen die duurzaam willen reizen, vinden via een zoekmodule Green Key locaties die aan 

hun verwachtingen voldoen. De locaties worden ook overzichtelijk op een kaart weergegeven. 

The Hotel 

 

Volgens The Hotel “heeft iedereen een rol te spelen om de klimaatverandering te beperken en 

moeten we allemaal onze voetafdruk op aarde verkleinen om een fatsoenlijke wereld achter te laten 

voor de toekomstige generatie.” In dat perspectief besliste The Hotel Brussels bijvoorbeeld zijn 

elektriciteit gedeeltelijk zelf te produceren via warmtekrachtkoppeling en zo energie te besparen. 

Ze namen nog andere duurzame maatregelen en behaalden het Green Key label. The Hotel wil 

verder gaan dan duurzaam ondernemen en ook hun gasten bewuster maken van dit onderwerp. 

 

In bijlage vindt u meer informatie over de acties rond duurzaam ondernemen van The Hotel. 
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Green Key laureaten in Brussel 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Key 

Green Key wijst al 13 jaar duurzaam de weg naar toerisme, recreatie en vergaderruimtes.  Green 

Key is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education (FEE). 

Sinds de lancering in Brussel wordt het programma ondersteund door de Brussels Hotel Association 

(BHA) en Brussels Special Venues (BSV) en gecoördineerd door de Fédération Inter-Environnement 

Wallonie (IEW). Voortaan werkt IEW samen met GoodPlanet Belgium, met de steun van 

visit.brussels. 

Categorie Naam 
Gastenkamers Living in Brûsel, Urban B&B 

Gastenkamers B&B Opale 

Meetinglocaties Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw 

Meetinglocaties Autoworld 

Meetinglocaties Bluepoint Brussels 

Meetinglocaties Théatre Le Plaza 

Meetinglocaties The Event Lounge 

Meetinglocaties Tour et Taxis – Entrepôt Royal 

Meetinglocaties Tour et Taxis Hotel de la Poste 

Jeugdlogies Brussels Hello Hostel 

Jeugdlogies Auberge de Jeunesse de Bruxelles – Génération Europe 

Jeugdlogies Auberge des 3 Fontaines 

Jeugdlogies Gîte d’étape – Auberge de jeunesse Jacques Brel 

Jeugdlogies Sleep Well Youth Hostel 

Hotels NH Brussels Bloom 

Hotels Holiday Inn Brussels Schuman 

Hotels Agora Brussels Grand Place 

Hotels Aloft Brussels Schuman Hotel 

Hotels Crowne Plaza Brussels 

Hotels Martin’s Brussels EU 

Hotels NH Brussels Collection Brussels Grand Sablon 

Hotels NH Brussels EU Berlaymont 

Hotels Park Inn By Radisson Brussels Midi 

Hotels Thon Hotel Bristol Stephanie 

Hotels Thon Hotel EU 

Hotels Stanhope Hotel 

Hotels Plaza Brussels 

Hotels Dolce La Hulpe Brussels 

Hotels Hilton Brussels City 

Hotels Hilton Brussels Grand Place 

Hotels NH Stephanie 

Hotels Radisson Blu Royal 

Hotels Radisson Red Brussels 

Hotels The Hotel 

https://drive.google.com/open?id=1didnjl3dZN8ggzmoLQm8WRjHXF8sfPxK&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1didnjl3dZN8ggzmoLQm8WRjHXF8sfPxK&usp=sharing
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In Vlaanderen wordt Green Key gecoördineerd door GoodPlanet Belgium, met steun van Toerisme 

Vlaanderen. In Wallonië wordt Green Key gecoördineerd door IEW met de steun van de minister 

voor Toerisme en van het Commissariaat-generaal voor toerisme.  

GoodPlanet Belgium 

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, 

door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt 

projecten, vormingen en educatieve tools rond alle duurzaamheidsthema's. Jaarlijks bereiken de 80 

medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. 

IEW 

Inter-Environnement Wallonie, de federatie van milieuverenigingen, werd opgericht in 1971. Ze 

vertegenwoordigt bijna 150 verenigingen van verschillende groottes en types. De diversiteit is zeer 

rijk en omvat lokale, regionale en zelfs internationale verenigingen. IEW strijdt voor een betere 

luchtkwaliteit in steden, bescherming en herstel van ecosystemen, milieueducatie, 

burgercoöperaties, duurzame voeding, zachte mobiliteit en duurzaam toerisme. Ze werken aan het 

wetgevend kader en zoeken naar oplossingen om de ecologische en solidaire transitie te versnellen. 

Visit.brussels 

Visit Brussels is het Brussels Agentschap voor Toerisme. Het kreeg de opdracht het imago van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. visit.brussels wil Brussel lokaal en internationaal 

profileren als de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen; een 'wereldstad' waar meer dan 180 

nationaliteiten samenleven en Brussel maken tot een kosmopolitische stad die voeling houdt met 

de rest van de wereld. 

Met veel dank aan: 

 

 

Contact 

Eveline De Reu | project manager Green Key – GoodPlanet Belgium| +32 (0)473 13 32 50 

Marie Spaey | project manager Green Key - IEW | + 32 (0)472 33 07 97 

Meer informatie: 

www.green-key.be 

www.cleverte.be 

www.greenkey.global  

 

http://blog.thehotel-brussels.be/wp-content/uploads/2018/06/TheHotel_Logo_Positive.png
mailto:m.spaey@iew.be
http://www.green-key.be/
http://www.cleverte.be/
http://www.greenkey.global/

