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A. De Belgische markt in Vlaanderen 
 

 

1. Kerncijfers 
 
 

Tabel 1: Totale buitenlandse en binnenlandse markt in Vlaanderen 2012 

    
 Totaal  Binnenlands % Binnenlands 
aankomsten 10.988.858 4.611.521 42,0% 
overnachtingen 24.888.349 11.112.587 44,6% 
Verblijfsduur (nachten) 2,3 2,4 - 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

 

2. Verdeling binnen Vlaanderen 
 
 

Tabel 2: De Belgische markt in Vlaanderen naar gewest 2012 

 
 aankomsten % overnachtingen % 
Vlaams Gewest 3.956.580 86% 9.950.781 90% 
Brussels Gewest 654.941 14% 1.161.806 10% 
Vlaanderen 4.611.521 100% 11.112.587 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

 

Figuur 1: De Belgische markt in Vlaanderen per regio 2012 (aankomsten (links) en 
overnachtingen (rechts)) 

 

 
 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 2: Belgische overnachtingen in Vlaanderen 2012 

 

 
 
 
 

Tabel 3: De Belgische markt in Vlaanderen naar macrobestemming 2012 

 overnachtingen % 
Kust 3.505.059 32% 
Kunststeden 2.461.866 22% 
Vlaamse regio’s 5.145.662 46% 
Vlaanderen 11.112.587 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

 
 

Tabel 4: De Belgische markt in de kunststeden 2012 

 overnachtingen % 
Antwerpen 492.092 20% 
Brugge 364.839 15% 
Brussel 1.161.806 47% 
Gent 240.598 10% 
Leuven 132.592 5% 
Mechelen 69.939 3% 
Kunststeden 2.461.866 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

Vlaanderen 
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Figuur 3: Belgische overnachtingen in de kunststeden 2012 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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3. Evoluties 
 
 

Tabel 5: Evolutie van de Belgische overnachtingen, aankomsten en gemiddelde verblijfsduur in 
Vlaanderen 2003-2012 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 03-12 
Overnachtingen (x1.000) 9.209 9.099 9.107 9.560 9.874 10.023 10.213 10.537 11.114 11.113 +20,7% 
Aankomsten (x1.000) 3.007 3.071 3.169 3.388 3.635 3.825 3.955 4.273 4.575 4.612 +53,4% 
Gemiddelde verblijfsduur* 3,06 2,96 2,87 2,82 2,72 2,62 2,58 2,47 2,43 2,41 -21,3% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI *nachten 

 
 
 

Figuur 4: Evolutie van de Belgische overnachtingen in Vlaanderen 2003-2012 
 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 5: Evolutie van Belgische aankomsten in Vlaanderen 2003-2012 
 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Figuur 6: Evolutie van de gemiddelde verblijfsduur van Belgen in Vlaanderen 2003-2012 
 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Tabel 6: Evolutie van de Belgische overnachtingen in Vlaanderen 2008-2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 08-12 
Kust 3.644.663 3.608.639 3.541.542 3.625.341 3.505.059 -3,8% 
Kunststeden 1.681.742 1.806.118 2.168.098 2.389.481 2.461.866 +46,4% 
  Antwerpen 362.591 370.184 414.703 452.287 492.092 +35,7% 
  Brugge 247.972 257.457 312.262 333.070 364.839 +47,1% 
  Brussel 764.196 867.330 1.059.095 1.193.396 1.161.806 +52,0% 
  Gent 187.029 182.503 216.883 250.086 240.598 +28,6% 
  Leuven 82.385 83.299 101.163 94.702 132.592 +60,9% 
  Mechelen 37.569 45.345 63.992 65.940 69.939 +86,2% 
Vlaamse regio’s 4.696.945 4.797.953 4.827.583 5.099.596 5.145.662 +9,6% 
Vlaanderen 10.023.350 10.212.710 10.537.223 11.114.418 11.112.587 +10,9% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

 
 

Figuur 7: Evolutie van de Belgische overnachtingen in Brussels, Antwerpen en Brugge 2008-
2012 
 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 8: Evolutie van de Belgische overnachtingen in Gent, Leuven en Mechelen 2008-2012 

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

 

Figuur 9: Evolutie van de Belgische overnachtingen aan de kust 2008-2012 

 
 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 10: Evolutie van de Belgische overnachtingen in de Vlaamse regio’s 2008-2012 

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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4. Economische indicatoren 
 

Tabel 7: Evolutie van de Belgische economie 2008-2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 08-12 

Reëel BBP(x1000 
000€) 323.528 314.668 322.297 328.104 327.482 +1,2% 
Consumenten uitgaven 
(x1000 000 €) 164.708 165.617 170.107 170.462 169.485 +2,9% 
Consumentenprijsinde

x 108,3 108,2 110,6 114,5 117,8 +8,7% 
 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd opTDM 
 
 
 

Figuur 11: Evolutie van de Belgische economie 2008-2012 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd opTDM 
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Tabel 8: Evolutie van de Belgische bevolking 2008-2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Bevolking 10.720.80
0 

10.807.30
0 

10.940.40
0 

11.026.00
0 

11.081.80
0 

Bevolking, 65+  17,1% 17,1% 17,1% 17,4% 17,6% 
Werkloosheidsgraad 7,1% 7,8% 8,2% 7,2% 7,6% 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd opTDM 
 
 
 
 
 

Figuur 12: Belgische heen- en terugreizen 2008-2012 

 
 

 
 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd opTDM 
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5. Motief van het verblijf 

 

Tabel 9: De Belgische markt in Vlaanderen volgens motief van het verblijf 2012 
(overnachtingen) 

  
Vakantie Congressen, 

conferenties en 
seminaries 

Andere 
beroepsdoeleinden 

Totaal 

Kust 3.321.305 95% 120.074 3% 63.680 2% 3.505.059 100% 
Kunststeden 1.318.163 54% 749.609 30% 394.094 16% 2.461.866 100% 
  Antwerpen 284.221 58% 109.960 22% 97.911 20% 492.092 100% 
  Brugge 322.201 88% 26.940 7% 15.698 4% 364.839 100% 
  Brussel 452.411 39% 520.680 45% 188.715 16% 1.161.806 100% 
  Gent 141.338 59% 50.580 21% 48.680 20% 240.598 100% 
  Leuven 69.573 52% 28.634 22% 34.385 26% 132.592 100% 
  Mechelen 48.419 69% 12.815 18% 8.705 12% 69.939 100% 
Vlaamse regio’s 4.410.148 86% 401.902 8% 333.612 6% 5.145.662 100% 
Vlaanderen 9.049.616 81% 1.271.585 11% 791.386 7% 11.112.587 100% 

 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

Figuur 13: De Belgische markt in Vlaanderen naar motief 2012 (overnachtingen) 

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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6. Type van accommodatie 

 

Tabel 10: De Belgische markt in Vlaanderen naar logiesvorm 2012 (overnachtingen) 

 Kust % Kunststede
n 

% Vlaamse 
Regio’s 

% Vlaander
en 

% 

Hotel 1.321.926 38% 2.175.923 88% 1.530.794 30% 5.028.643 45% 
Camping 408.622 12% 44.771 2% 429.796 8% 883.189 8% 
Vakantiepark 464.859 13% 0 0% 837.643 16% 1.302.502 12% 
Doelgroepen 1.309.652 37% 241.172 10% 2.347.429 46% 3.898.253 35% 
Totaal 3.505.059 100% 2.461.866 100% 5.145.662 100% 11.112.587 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

Figuur 14: De Belgische markt in Vlaanderen naar logiesvorm 2012 (overnachtingen) 

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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7. Seizoensspreiding 

Figuur 15: Belgische overnachtingen in Vlaanderen – seizoensspreiding 2012 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

Figuur 16: Belgische overnachtingen in de kunststeden – seizoensspreiding 2012 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 17: Evolutie van Belgische overnachtingen in Vlaanderen – seizoensspreiding 2008-
2012 

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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B. PROFIEL VAN DE BELGISCHE VAKANTIEMARKT IN VLAANDEREN 
 
Dit deel is gebaseerd op “De Vlaanderen Vakantieganger anno 2011” een uitgebreid marktonderzoek 

dat elke 5 jaar wordt uitgevoerd. We focussen op de belangrijkste kenmerken van de Belgische 

vakantiemarkt in Vlaanderen. We kijken naar het profiel, de motivaties, de kenmerken van de trip, de 

informatiebronnen, de activiteiten, de tevredenheid en de bestedingen van de Nederlandse toerist in 

Vlaanderen. 

 
De Belgische markt 
 
De binnenlandse recreatieve verblijfsmarkt is de grootste in Vlaanderen. Ze is volgens de cijfers 
van de FOD Algemene Directie Statistiek, goed voor iets meer dan 11 miljoen overnachtingen 
exclusief de overnachtingen in vakantiewoningen en in gastenkamers. Het aantal kent een 
stijgende trend. 46% van deze Belgische overnachtingen vindt plaats in de regio’s, 21% in de 
steden en de overige 33% aan de kust. De verhuur van vakantiewoningen wordt door de FOD 
Algemene Directie Statistiek enkel voor de kust in kaart gebracht en enkel die die verhuurd 
worden via verhuurkantoren worden geteld. Het gaat om bijna 4 miljoen Belgische 
overnachtingen. Dit brengt het totaal aantal binnenlandse overnachtingen op 15 miljoen, 
waarvan bijna 13 miljoen van recreatieve aard. Westtoer brengt ook de directe verhuur aan de 
kust in beeld, dat zijn overnachtingen in vakantiewoningen die niet via een immobiliënkantoor 
zijn gehuurd. Dat zijn er nog eens 4,8 miljoen. Het aandeel van de Belgen daarin is niet exact 
bekend, maar het zal de overgrote meerderheid zijn. Heel wat Belgen gaan ook op vakantie in 
een gastenkamer of vakantiewoning in de Vlaamse regio’s. De organisatie ‘Logeren in 
Vlaanderen’ schat het aantal Belgische recreatieve overnachtingen in de vakantiewoningen in de 
regio’s op 375.000 en in de gastenkamers op 235.000. 
Aan de kust komt het grootste deel van de Belgen uit Vlaanderen. Een vijfde komt zelfs uit de 
provincie Antwerpen. Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn elk goed voor 15%. 
In de kunststeden wordt een opsplitsing gemaakt naar gewest. 60% van de Belgen die er over- 
nacht, woont in het Vlaams Gewest, 39% in het Waals Gewest en slechts 1% in het Brussels 
Gewest. Alle onderzochte Belgen in de Vlaamse regio’s zijn Vlamingen. De West-Vlamingen 
reizen het meest in de Vlaamse regio’s. Zij zorgen voor 27% van de overnachtingen, de inwoners 
uit de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen elk voor een kwart. 
 

1. Profielbeschrijving 
 
De ondervraagde Belgische toerist is gemiddeld het jongst in de kunststeden: 45 jaar. In 
vergelijking met de andere nationaliteiten behoort hij daarmee tot de jongsten. Aan de kust is hij 
het oudst. En met 55 jaar is hij er ook iets ouder dan gemiddeld. In de Vlaamse regio’s bedraagt 
de gemiddelde leeftijd van de respondent 51 jaar. Van de Belgen zijn de 50- tot 64-jarigen in alle 
drie de bestemmingen het sterkst vertegenwoordigd. Voor de andere leeftijdsgroepen 
verschillen de bestemmingen onderling wel. Aan de kust is de groep 35- tot 49-jarigen bijna 
even groot als de 50- tot 64-jarigen. De 65-plussers zijn er ook nog goed voor een aandeel van 
30%. De Belgische jongeren zijn veel minder sterk aanwezig aan de kust. In de kunststeden zien 
we een heel ander beeld. De jongeren hebben hier een aandeel van meer dan 30% en de helft van 
hen is zelfs jonger dan 25. Deze groep is bij geen enkele andere nationaliteit zo groot. De 65-
plussers komen in de steden aan slechts 6%. Bij de Vlaamse regio’s is de verdeling dan weer 
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evenwichtiger. De groep jongeren en de groep ouderen zijn er ongeveer even groot. 
 

Figuur 18: Leeftijd van de ondervraagde Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het grootste deel van de Belgische toeristen aan de kust, 42%, is lid van een gezin waarvan het 
hoofd gepensioneerd is. Bedienden komen op de tweede plaats met 28%. Enkel bij de 
Luxemburgers is het aandeel gepensioneerden aan de kust nog groter. In de kunststeden heeft 
de grootste groep een bediende als gezinshoofd: 35%. Gepensioneerden hebben een aandeel 
van iets meer dan een vijfde. Kaderleden, ondernemers en vrije beroepen zijn goed voor 18% en 
zelfstandigen voor 17%. Arbeidersgezinnen zijn nergens zo zwak vertegenwoordigd als in de 
kunststeden. Bel- gen vallen hier niet echt op tussen de andere nationaliteiten. In de Vlaamse 
regio’s is 35% van de toeristen lid van een gezin met een bediende als gezinshoofd. In 28% van 
de gezinnen is het gezinshoofd gepensioneerd. Gezinsleden waarvan het hoofd kaderlid of 
ondernemer is of een vrij beroep uitoefent, gaan het minst vaak met vakantie naar de regio’s. 
Van 36% van de Belgische toeristen aan de kust heeft het gezinshoofd een diploma hoger 
humaniora behaald. In 28% van de gezinnen is dat hoger niet-universitair onderwijs en 23% 
heeft maximum lagere humaniora afgewerkt. Een universitair diploma wordt veel minder 
genoemd dan in de kunststeden of de regio’s. In de kunststeden ligt het opleidingsniveau van de 
gezinshoofden 
 
 
van de toeristen een pak hoger. De helft heeft er een diploma hoger niet-universitair onderwijs, 
24% hogere humaniora en 22% een universiteitsdiploma. Enkel bij de Nederlanders ligt het 
aan- deel van de universiteit nog lager en het aandeel van hogere humaniora hoger. De Vlaamse 
regio’s geven op dit vlak nog een ander beeld. Hogere humaniora en hoger niet-universitair 
onderwijs zijn samen goed voor bijna 70%. De overige 30% zijn gelijkmatig verdeeld over de 
andere twee opleidingsniveaus. 
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Tabel 11: Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Belgische recreatieve 
verblijfstoerist in Vlaanderen 

Beroep gezinshoofd kust kunststeden Vlaamse 
regio’s 

Arbeider 13% 7% 14% 
Bediende 28% 35% 35% 
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 9% 18% 6% 
Zelfstandige 6% 17% 15% 
(Brug)gepensioneerde 42% 21% 28% 
Overige niet-actieven 2% 2% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 
Opleidingsniveau gezinshoofd    
Lager onderwijs of lagere humaniora 23% 4% 16% 
Hogere humaniora 36% 24% 37% 
Hoger niet-universitair onderwijs 28% 50% 32% 
Universitair onderwijs 13% 22% 15% 

Totaal 100% 100% 100% 
 
2. Concurrentiepositie en motivatie 
 
De Vlaamse regio’s kennen de grootste concurrentie. 31% van de Vlamingen overwoog een 
andere bestemming, al dan niet in Vlaanderen. Voor de kust gaat het om 12%, wat een sterkere 
positie is dan in de buitenlandse markten. Voor de kunststeden bekijken de Belgen weinig 
alternatieven. Slechts 2% overwoog een stad in het buitenland. 

 
Opvallend is dat de Belgische kusttoeristen minder motivaties kunnen opnoemen waarom ze voor 
de kust hebben gekozen dan de toeristen in de kunststeden of in de regio’s: gemiddeld 1,8 
redenen tegenover 2,9 voor beide andere bestemmingen. De meest genoemde reden om voor 
de kust te kiezen is de nabijheid. Op de tweede plaats, maar toch op zekere afstand, wordt de 
eerdere ervaring of gewoonte genoemd. De redenen die Belgische kusttoeristen daarna 
opnoemen zijn minder afgescheiden en hebben te maken met wat de kust als bestemming 
onderscheidt van andere bestemmingen: de unieke omgeving van zee en strand, de vele 
activiteiten en voorzieningen en de gezellige vakantiesfeer. Tegenover de andere markten geeft 
de Belg een grotere variëteit aan redenen, zonder er meer te noemen. 
43% van de Belgen die voor een vakantie in een kunststad kiezen, doet dit vanwege de vele 
bezienswaardigheden. Ook de vertrouwdheid speelt een belangrijke rol. Een derde geeft dit op 
als een motivatie. De faam van de stad speelt voor ongeveer eenzelfde aantal Belgen een rol. De 
aangename sfeer en de nabijheid vervolledigen de top vijf. De vele uitgaansmogelijkheden 
staan op gelijke hoogte als de nabijheid, opvallend, alleen de Belgen geven die vaak aan. 
Fietsen vormt de belangrijkste reden voor de Vlamingen om er even tussen uit te zijn in de 

regio’s. 

44% ziet dit als een van zijn motivaties. Het landschap wordt ook door meer dan 40% genoemd. 

Daarna volgen de wandelmogelijkheden en de mogelijkheden voor een rustige vakantie. Een 

onbekende streek verkennen, sluit op respectabele afstand de top vijf af. In vergelijking met de 

Nederlanders in de regio’s komen de Vlamingen opvallend vaker om te fietsen en te wandelen. 
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Figuur 19: Top 5 motivaties van de Belgische toeristen aan de kust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 20: Top 5 motivaties van de Belgische toeristen in de kunststeden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21: Top 5 motivaties van de Belgische toeristen in de Vlaamse regio’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kenmerken van de trip  
 
58% van de Belgische gezelschappen aan de kust is zonder kinderen op reis. In de kunststeden 
reizen bijna alle gezelschappen kinderloos. In de Vlaamse regio’s is twee derde een gezelschap 
zonder kinderen. 
Hoewel men in de Vlaamse regio’s minder met kinderen op reis is dan aan de kust, zijn de gezel- 
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schappen er wel groter: 5,1 versus 3,2. De gemiddelde gezinsgrootte daarentegen is wel 
ongeveer hetzelfde. In de Vlaamse regio’s gaan mensen dus vaker op reis buiten het 
gezinsverband of met het gezin én vrienden of familie. In de kunststeden zijn de reizende 
gezelschappen en de gezinnen het kleinst, wat geen verrassing is aangezien bijna iedereen er 
zonder kinderen is. 

 
Tabel 12: Reisgezelschap van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Gezin/gezelschap met kinderen 42% 3% 33% 
Gezin/gezelschap zonder kinderen 58% 97% 67% 
Totaal 100% 100% 100% 
Gemiddelde grootte van het gezin 2,4 1,7 2,5 
Gemiddelde grootte van het gezelschap   3,2 2,1 5,1 

 
De Belg rijdt het liefst met de wagen naar zijn binnenlandse bestemming. Voor de regio’s gaat 
het zelfs om 94% van de vakanties, Naar de kust rijdt 83% van de toeristen zelf. 14% kiest er voor 
de trein. In de kunststeden is het aandeel van de auto kleiner: 61%. 38% van de Belgische 
toeristen spoort naar de kunststad van zijn keuze. Als een bestemming goed bereikbaar is met de 
trein wordt dit transportmiddel dus duidelijk gebruikt. 

 

Tabel 13: Transportmiddel van de Belgische recreatieve verblijfstoerist naar Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Wagen 83% 61% 94% 
Gewone trein 14% 38% 2% 
Touringcar 2% 0% 0% 
Kampeerauto 1% 0% 1% 
Andere 0% 1% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
In elke bestemming hebben de meeste Belgen hun logies op voorhand vastgelegd. Aan de kust 
gaat het om 98%, in de regio’s om 97% en in de kunststeden om 90%. Vier vijfde van de 
Belgische toeristen aan de kust boekt zijn vakantie rechtstreeks bij de eigenaar. 19% maakt 
gebruik van be- middeling waarvan meer dan de helft via een toeristisch verhuurkantoor. In de 
Vlaamse regio’s boekt ook vier vijfde rechtstreeks bij de uitbater en 16% via bemiddeling. Het 
gaat hier vooral om boekingssites en andere bemiddelaars, in veel gevallen een dienst voor 
toerisme. In de kunststeden ziet het er anders uit. 58% boekt rechtstreeks en 33% via 
bemiddeling. Twee derde van de gebruikte bemiddelaars zijn boekingssites zoals booking.com. 
Belgen boeken het logies veel meer rechtstreeks dan andere markten. 
Kustvakanties worden het minst vaak online geboekt. 11% van de toeristen gebruikt daarvoor het 
internet, in de Vlaamse regio’s bedraagt dit aandeel 45% en voor een citytrip in eigen land 46%, 
wat veel lager ligt bij de andere markten in de steden. 
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Tabel 14: Logiesboeking van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 
 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Niet op voorhand geboekt 2% 10% 3% 
Rechtstreeks bij de uitbater 79% 58% 81% 
Via bemiddeling: 19% 33% 16% 
Boekingssite, online travel agent 1% 23% 6% 
Reisbureau, touroperator 1% 7% 3% 
Toeristisch verhuurkantoor 12% 0% 0% 
Andere 4% 2% 8% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
 

4. Geraadpleegde informatiebronnen 
 
Het aantal Belgische toeristen dat zich vooraf niet informeert, verschilt sterk naargelang de 
bestemming. Voor een vakantie aan zee baseert 55% zich op eigen ervaring. In de kunststeden ligt 
dit aan- deel op 34% en in de regio’s op 27%. Voor de kust en de steden zijn dit relatief hogere 
percentages dan bij de buitenlandse markten. Voor die twee bestemmingen zijn online 
informatie en vrienden, familie en kennissen de belangrijkste bronnen. Hoewel internet de 
belangrijkste bron is voor de kust en de kunststeden, gaat het toch om lage aandelen in 
vergelijking met de andere markten. In de kunststeden noemt 17% ook andere 
informatiebronnen, voornamelijk cadeaubonnen. Ook de kusttoeristen vermelden vrij vaak 
andere bronnen, veelal het weerbericht. De Vlaamse regio’s daarentegen ontvangen de meeste 
Belgen die zich vooraf geïnformeerd hebben. Het internet is er de belangrijkste informatiebron, 
en het aandeel dat er gebruik van maakt is veel groter. Informele kanalen zijn hier minder 
belangrijk. Opvallend is dat in de regio’s 35% van de Vlamingen gebruik maakt van brochures of 
folders. Aan zee en in de steden zijn brochures veel minder belangrijk. 

 
Tabel 15: Informatiebronnen van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Niet geïnformeerd/Eigen ervaring 55% 34% 27% 
Wel geïnformeerd 45% 67% 73% 
Totaal 100% 100% 100% 
Details wel geïnformeerd (op totale 

 
   

Online informatie en websites 25% 36% 60% 
TV, radio of geschreven pers 3% 8% 5% 
Informele kanalen (familie, vrienden en 

 
21% 17% 10% 

Brochures, folders, drukwerk 8% 6% 35% 
Reisgids, toeristische gids 1% 3% 0% 
Andere informatie 10% 17% 5% 
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5. Activiteiten 
 
De bevraging van de activiteiten is per macrobestemming anders gebeurd waardoor de 
rapportering verschilt. Aan de kust wordt een onderscheid gemaakt tussen frequente activiteiten 
en niet-frequente activiteiten. De frequente activiteiten heeft de toerist de dag ervoor 
ondernomen en doet hij meerdere malen tijdens de reis, zoals wandelen op de dijk of een terrasje 
meepikken. De niet-frequente activiteiten onderneemt de toerist slechts enkele keren tijdens de 
reis zoals een uitstap naar het hinterland. In de kunststeden vinden voornamelijk korte trips 
plaats waardoor werd gepolst naar de activiteiten die de bezoekers al ondernomen hebben of ze 
van plan waren te doen en of ze excursies ondernomen hebben tijdens de trip. In de Vlaamse 
regio’s werd dan weer gevraagd naar de activiteiten gedurende het volledige verblijf en naar de 
excursies. 

 
De Belgen aan zee doen gemiddeld 5,4 activiteiten meerdere keren tijdens hun verblijf. Meer 
dan vier vijfde van de Belgische kusttoeristen gaat wandelen op de dijk. Dit is de meest 
genoemde activiteit en de Belgen doen dit vaker dan de andere nationaliteiten. Met 73% komt 
rusten op de tweede plaats en 68% doet wel eens een terrasje. Ook winkelen wordt nog door 
meer dan de helft genoemd. 
Van de activiteiten die minder vaak tijdens de vakantie gedaan worden, is een daguitstap naar 
een andere badplaats het populairst. De helft van de Belgen doet dit tijdens zijn verblijf aan de 
kust. 
14% maakt een fietstocht van langer dan een uur, 11% bezoekt een attractie en evenveel Belgen 
bezoeken een stad of dorp in het hinterland. Dit laatste doen buitenlandse toeristen veel meer. 
 

In de kunststeden vernoemen de Belgen gemiddeld 5,1 activiteiten die ze ondernemen. Zoals 

bij alle andere markten is wandelen in de binnenstad de favoriete activiteit in de kunststeden. 

92% zegt dat ze dit doen. Eten en drinken zijn ook zeer belangrijk: 72% noemt restaurantbezoek 

als activiteit en 64% pikt een terrasje mee. Daarmee zijn zij activiteit twee en drie. 62% gaat ook 

shoppen. Activiteiten gelinkt aan het cultuurhistorische karakter van de steden doen Belgen veel 

minder in vergelijking met de buitenlandse toeristen. Belgische toeristen noemen ook het minst 

aantal activiteiten. 

Ook wat excursies betreft scoren de Belgen, niet onverwacht, heel laag. Slechts 6% 

onderneemt een excursie, terwijl buitenlanders uiteraard meer de behoefte hebben om tijdens 

de reis andere steden in Vlaanderen te bezoeken. 

 
In de Vlaamse regio’s worden minder verschillende activiteiten ondernomen, gemiddeld 4,0 per 
Belg. 64% van de Belgen wandelt en 59% bezoekt een café of terras. Fietsen, dat bij de 
motivaties bovenaan staat, komt hier op de derde plaats met 45%. 
De helft van de Belgen in de regio’s onderneemt ook een excursie naar een andere plaats. 
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6. Tevredenheid en herhaalbezoek 
 
De meest tevreden binnenlandse toeristen zijn te vinden in de Vlaamse regio’s. Meer dan 80% is 
zeer tot uiterst tevreden over zijn vakantie. Dit resulteert in een score van 4,1 op 5, wat hoger is 
dan bij de Nederlanders. Aan de kust ligt het percentage zeer tot uiterst tevreden op 72% en 
wordt 3,8 op 5 gegeven. De Belgische toeristen in de kunststeden zijn, net zoals de buitenlandse 
toeristen kritischer. 37% van de Belgische citytrippers is zeer tot uiterst tevreden. De andere 63% 
is tevreden en niemand is ontevreden. De score komt daardoor op 3,4. In vergelijking met de 
andere nationaliteiten zijn enkel de Nederlanders in de kunststeden meer tevreden. Duitsers, 
Britten en Amerikanen zijn even tevreden als de Belgen. 

 

Figuur 22: Tevredenheid van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 
 
 

 
 
 
De tevredenheid over de prijs-kwaliteitverhouding gaat voor de kunststeden en de Vlaamse 
regio’s over de vakantie in het algemeen en voor de kust over het logies. De Belgische toeristen 
in de regio’s zijn het meest tevreden hierover met een score van 3,7 op 5. 56% is dan ook zeer tot 
uiterst tevreden. In de kunststeden ligt de score het laagst met 3,3. Hier zijn Belgische toeristen 
voornamelijk tevreden over de geboden prijs-kwaliteit. De kustlogies halen 3,5 op 5. Bijna de helft 
is zeer tot uiterst tevreden. 
 

Figuur 23: Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding* door de Belgische recreatieve 
verblijfstoerist in Vlaanderen 
 
 

 
 
 

*Voor de kust enkel logies 
 
 
Overal halen de Belgen het hoogste percentage herhaalbezoekers. Aan de kust is 88% de afgelo- 
pen drie jaar al eens op vakantie geweest. In de regio’s is dit aandeel met 85% vergelijkbaar. 
De kunststeden kennen minder herhaalbezoekers maar toch is meer dan twee derde de afgelopen 
vijf jaar al eens in minstens een van de zes steden op vakantie geweest. Dat is een pak meer 
dan de meeste andere markten. 
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Tabel 16: Herhaalbezoek van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 
 
 

Kust 88% in de laatste 3 jaar 
Kunststeden 67% in de laatste 5 jaar 
Vlaamse regio’s 85% in de laatste 3 jaar 

 
Op de vraag of de Belgen een herhaalbezoek plannen, krijgen we een gelijkaardig beeld als bij 
het effectief herhaalbezoek. Een overgrote meerderheid aan de kust en in de Vlaamse regio’s zal 
de komende drie jaar wellicht wel tot vrijwel zeker terugkomen. Aan de kust gaat het zelfs om 
een aandeel van 97% van de toeristen, in de Vlaamse regio’s om 90%. Ook in de kunststeden zegt 
een grote meerderheid (68%) wellicht of vrijwel zeker terug te komen op vakantie. In de 
kunststeden is de grote groep onbeslisten echter opvallend groot. Bij de meeste andere 
nationaliteiten is deze groep echter nog veel groter, en vooral veel groter geworden ten opzichte 
van zes jaar geleden. De algemene economische onzekerheid speelt hierbij zeker een rol. 
 

Figuur 24: Intentioneel herhaalbezoek* door de Belgische recreatieve verblijfstoerist in 
Vlaanderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*

 

Binnen 3 jaar 

 
 
 
7. Bestedingen 
 
De Belgische kusttoerist geeft 61 euro per persoon en per nacht uit. Maaltijden, drank en 
voeding en logies zijn samen goed voor 49 euro. De andere bestedingen zijn veel minder van 
belang. In de kunststeden besteden de Belgische toeristen het meest, 161 euro per persoon per 
nacht. Ook tegenover de ander nationaliteiten is dit veel, enkel de Fransen spenderen nog meer. 
Van de 161 euro gaat 52 euro naar het eten. Logies en shopping zijn de andere belangrijke 
bestedingscategorieën met respectievelijk 49 en 46 euro. Aan de kust wordt per persoon per 
nacht nog niet half zo veel uitgegeven als in de kunststeden. Ook in de Vlaamse regio’s zijn dit 
de twee belangrijke categorieën. Aan het eten wordt hetzelfde bedrag uitgegeven als aan de 
kust. Maar de toerist in de regio’s betaalt wel beduidend meer voor zijn logies, 42 euro. Daardoor 
komen de bestedingen in de regio’s hoger te liggen dan aan de kust, maar komt toch nog net niet 
op de helft van het uitgegeven bedrag in de steden. Het lager bedrag voor de kust valt deels te 
verklaren door de sterke aanwezigheid van vakanties in vakantiewoningen, waar de 
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bestedingen lager liggen en eveneens door de relatief sterkere aanwezigheid van gezelschappen 
met kinderen en door de langere verblijven. Zij besteden per persoon minder dan bijvoorbeeld 
koppels. 

 
Tabel 17 Gemiddelde bestedingen van de Belgische recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

Bestedingen, per persoon per nacht 
 

kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Logies 23 49 42 
Maaltijden, drank en voeding 26 52 26 
Attracties en ontspanning 2 10 2 
Shopping 9 46 5 
Verplaatsingen 1 3 3 
Andere uitgaven 0 0 1 
Totaal 61 161 78 
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C. CONCEPTEN EN DEFINITIES  
 
 
In België is de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gemachtigd 

om maandelijks in alle commerciële logiesinrichtingen het aantal personen op te vragen dat 

tegen betaling heeft verbleven. Op die manier worden twee basisindicatoren verkregen: het 

aantal aankomsten en het aantal overnachtingen.  

 

ADSEI geeft zowel informatie omtrent de accommodatievorm (hotels, campings, 

vakantieparken en accommodatie voor doelgroepen), als over volume-eigenschappen (het 

aantal aankomsten en overnachtingen), tripeigenschappen (lengte van het verblijf, motief 

van het verblijf, periode van het verblijf, verblijfsplaats) en persoonlijke eigenschappen 

(herkomstland van de verblijfstoerist). 

 

Het aantal aankomsten komt grosso modo overeen met het aantal verblijfstoeristen. Met dat 

verschil dat elke toerist als een ‘aankomst’ wordt geteld telkens hij of zij een nieuwe 

logiesaccommodatie benut. Daarom correspondeert het aantal aankomsten niet precies met 

het aantal vakantie- of zakentrips in ons land. Een voorbeeld: trekkers kunnen door te 

verblijven in verschillende logiesinrichtingen meerdere aankomsten genereren tijdens één 

vakantie. Het volume aan overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met 

de geregistreerde aankomsten gepaard gaan.  

De data in dit rapport zijn uitgezonderd overnachtingen in huurwoningen. 

 

 ‘Vlaanderen’ = Brussel + Vlaams gewest 

 
 
Voor meer gedetailleerde cijfers, zie ‘Toerisme in cijfers XL’ www.toerismevlaanderen.be/Cijfers of 
contacteer kennisbeheer@toerismevlaanderen.be. 
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