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Eerste ‘Vijfsterren Superior-hotel’ voor Vlaanderen 
  
Relais & Chateaux Domaine La Butte aux Bois in Lanaken is door Toerisme Vlaanderen als eerste 
hotel in België bekroond met de classificatie ‘Vijfsterren Superior’. Horeca Vlaanderen is trots en 
zeer tevreden dat onze regio nu ook een hotel heeft dat meespeelt op het allerhoogste niveau.  
  
“Vlaanderen beschikt over een goede mix van hotels met verschillende sterrenclassificaties. De 
consument heeft een zeer ruime keuze en kan zelf afwegen en bepalen voor welk aantal sterren hij 
kiest. We zijn tevreden dat we nu ook beschikken over een absolute topclassificatie. Dit ondersteunt 
de algemene kwaliteitsvolle uitstraling van onze hele logiessector”, zegt Matthias De Caluwe, CEO 
van Horeca Vlaanderen. 
  
De toekenning van de sterren gebeurt op basis van een reeks objectieve criteria die per 
sterrencategorie zijn vastgelegd. Elk hotel moet per comfortniveau aan een aantal verplichte criteria 
voldoen en daarnaast een aantal punten halen uit keuzenormen. De “superior”-classificatie wordt 
toegekend aan hotels die in hun sterrenniveau nog eens extra inspanningen leveren om meer 
comfort aan te bieden dan andere hotels met hetzelfde aantal sterren. De voorbije weken heeft 
Toerisme Vlaanderen La Butte aux Bois begeleid in het behalen van de hoogste classificatie. 
  
Sinds april 2017 gebruikt Toerisme Vlaanderen voor de sterrenclassificatie voor hotels de normen 
van de Hotel Stars Union. Doordat ook een groot deel van de anderen Europese landen dezelfde 
sterrenclassificatie gebruiken, krijgt de toerist over de grenzen heen een vergelijkbaar comfort- en 
kwaliteitsniveau. 
  
Momenteel telt Vlaanderen 878 vergunde en erkende hotels. Bijna 98 procent daarvan beschikt over 
een vrijwillige sterrenclassificatie.  
  
 --- 
 
 
Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen en 
Ludo Geurden, voorzitter Horeca Provincie Limburg, zetten vandaag om 14u30 de manager en de 
eigenaar van La Butte aux Bois in de bloemetjes. 
Meer info of foto’s?  Gerrit Budts 0479/ 732 893, g.budts@horeca.be  
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 

https://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/classificatienormen/MB_classificatienormen_Bijl1_Hotel.pdf
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