
 
PERSBERICHT: Congrestoerisme in opmars in Hasselt 

 

ICCA, voluit International Congress and Convention Association (oftewel de internationale 

database van wereldwijde congressen en associaties) heeft zijn jaarlijkse ranking van 

congreslocaties bekendgemaakt. Globaal genomen staan vijf Vlaamse steden in dit lijstje. 

Voor het eerst maakt ook Hasselt deel uit van deze exclusieve lijst, als enige stad in 

Limburg. Bij zijn eerste opname in de Europese lijst staat de provinciehoofdstad op de 

tweehonderdste plaats van vijfhonderd destinaties. Ze deelt deze plek met enkele klinkende 

namen zoals onder andere Alicante, Funchal, Marbella, Monte Carlo en Trieste.   

 

Verrassende troeven 

Het zakentoerisme zit in de lift en Hasselt speelt daar sinds 2017 met Meet in Hasselt op in. 

Deze tak binnen Toerisme Hasselt werkt nauw samen met het Limburgse conventiebureau 

BLCB en Toerisme Vlaanderen. Dit samenwerkingsverband gaat actief op zoek naar 

potentiële organisatoren, en helpt bedrijven of associaties met het vinden van geschikte 

vergaderfaciliteiten in Hasselt. Samen met de hotels en verschillende congreslocaties, maar 

ook met kenniscentra zoals UHasselt en PXL en incubatoren Corda en MIA-H, wordt een 

programma op maat uitgewerkt. De klant krijgt een volledig overzicht van originele locaties, 

overnachtings- en teambuildingmogelijkheden. Een snelle en kosteloze service die de klant 

zowel tijd als een hoop opzoekwerk bespaart. Zo kan deze ook meteen kennismaken met de 

special venues, die vaak nog onbekend terrein zijn. De Japanse Tuin leent zich bijvoorbeeld 

verrassend goed voor een teamdag. Vergaderen tussen de kersenbloesems en vervolgens 

pauzeren met verse sushi: het is eens iets anders.  

 

Een veelbelovende toekomst 

“Meer en meer bedrijven en associaties vinden hun weg naar onze stad. De vermelding van 

Hasselt in de ranking is een mooie stimulans om ons verhaal nog verder uit te bouwen”, 

aldus schepen Rik Dehollogne. 

In 2018 hebben er vijf congressen in Hasselt plaatsgevonden en voor 2019 zien de cijfers er 

ook alvast veelbelovend uit. In maart 2020 zal Hasselt gaststad zijn voor het jaarlijkse 

congres van ICCA zelf. 

Voor meer info of een aanbod op maat kan je steeds terecht bij Meet in Hasselt. 

  

Meer informatie voor de redacties: 

  

Schepen Rik Dehollogne, tel. 011 23 90 65 
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Maastrichterstraat 59 
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www.meetinhasselt.be  
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