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Beste lezer

Hartelijk welkom in deze dertiende editie van ons 
jaarboek ‘Toerisme in Cijfers 2010’. Na jarenlange 
analyses van de toerismetrends in het jaarverslag startte 
Toerisme Vlaanderen deze reeks in de jaren ’90 met als 
doel het inzicht in de toeristische sector te verbeteren. 
Ondertussen is de publicatie uitgegroeid tot een vaste 
waarde die u een klare kijk biedt op de trends van vraag 
en aanbod in toeristisch Vlaanderen.

Het toerisme wereldwijd, in Europa en ook in Vlaanderen, 
bewijst nog maar eens hoe veerkrachtig het voor de 
dag kan komen. Na de eerste echte achteruitgang van 
de internationale aankomsten ooit in 2009 tonen de 
prestaties van 2010 een zeker herstel in de hele wereld. 
De groei van 7% van het aantal toeristen wereldwijd in 
2010 bewijst de wil en de drang van de mens om zich 
buiten zijn vertrouwde omgeving te begeven, om te 
voldoen aan de behoefte tot zelfontplooiing, recreatie, 
kennis, enz. Maar er zijn ook aandachtspunten. Europa, 
dat in 2009 tijdens de periode van economische 
tegenvallers de grootste verliezen leed, komt nu minder 
sterk terug dan de andere werelddelen. Dit leidt tot het 

verder afkalven van de Europese suprematie en tot het 
verlies van marktaandeel in de wereld. De concurrentie 
met opkomende bestemmingen en nieuwe grote 
markten is hard. Anderzijds zijn we blij u te kunnen 
vertellen dat het herstel in Vlaanderen in 2010 sterker 
is dan gemiddeld in Europa en er reeds tekenen zijn 
dat we in 2011 kunnen verderbouwen op een duurzame 
groei. 

Dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen 
rusten. We zijn erg afhankelijk van toeristen uit Europa 
en de economische wetmatigheden kunnen de Europese 
economische groei terug doen stilvallen. Daarom 
moeten we blijvend inzetten op kwaliteit en innovatie. 
Kwaliteit kunnen we onder andere garanderen via 
het logiesdecreet. Sinds januari 2010 is dit nieuwe 
en langverwachte decreet in voege getreden. Voor 
de uitbater schept het Vlaamse logiesdecreet eerlijke 
concurrentie met duidelijke spelregels voor iedereen in 
Vlaanderen. Voor de toerist brengt het logiesdecreet de 
nodige kwaliteitsgaranties. Via dit omschakelingsproces 
krijgen onder andere de vele gastenkamers en 
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huurvakantiewoningen in Vlaanderen een wettelijke 
plaats in de kwaliteitszorg van het toeristische 
logiesproduct. Dit traject is niet zonder gevolg voor 
de statistiekreeksen van morgen. In de volgende 
editie van Toerisme in Cijfers in 2012 zullen we u dan 
ook volumegegevens van overnachtingen in Vlaamse 
gastenkamers kunnen aanbieden. 
Ook aan innovatie wordt hard gewerkt. Onder andere 
via de Rondetafel rond innovatie en toerisme – wat 
kadert in het ‘Vlaanderen In Actie’ programma van de 
Vlaamse overheid – en alle projecten die hieruit zullen 
voortvloeien willen we samen met u werken aan de 
toerist van morgen.

2010 en 2011 zijn voor het agentschap Toerisme 
Vlaanderen jaren waarin we stevig hebben ingezet op 
verandering. Om de uitdagingen van de toekomst het 
hoofd te bieden, heeft de Vlaamse overheid nood aan 
instrumenten die slagkrachtig de toon durven zetten en 
helpen keuzes te maken. Toerisme Vlaanderen is dan 
ook volop aan het vervellen tot een kennisgedreven 
marketingorganisatie die de sector efficiënt kan 

bijstaan. Zoals voorzien in het regeerakkoord is deze 
herstructurering, waarover u elders meer leest, eind 2011 
volbracht en kan de nieuwe organisatie in 2012 verder 
groeien tot een sterke en betrouwbare partner voor 
overheden, ondernemingen en burgers. Het ‘Strategisch 
Beleidsplan voor het Toerisme in Vlaanderen - Brussel 
2020’ zal het canvas zijn waarop de veelkleurigheid van 
onze sector één coherent beeld brengt van één van de 
belangrijkste economische sectoren van ons land. 

Tot slot, een woord van dank voor de Algemene Directie 
Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie 
en alle andere vernoemde bronnen, waarvan we 
gegevens kregen die in deze publicatie voor u werden 
geanalyseerd. Mocht u opmerkingen of aanvullingen 
hebben, dan bent u welkom bij de dienst Planning & 
Onderzoek van Toerisme Vlaanderen, waarvan u de 
coördinaten vindt in de binnenkaft.

Peter De Wilde
administrateur-generaal

Toerisme Vlaanderen
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In Toerisme in Cijfers 2010 zetten we voor het dertiende 
jaar op rij de belangrijkste trends en bevindingen over 
het internationale toerisme en de toerismestromen van, 
naar en in onze regio op een rijtje. 

Het eerste hoofdstuk geeft de trends weer op 
internationaal en Europees niveau. Het tweede 
beschrijvende hoofdstuk geeft aan welke belangrijke 
evoluties waargenomen worden in het inkomend 
en binnenlands verblijfstoerisme in Vlaanderen. Aan 
de hand van de gegevens, verzameld door de FOD 
Economie - Algemene Directie Statistiek wordt een 
analyse gemaakt van het commerciële verblijfstoerisme 
naar herkomstland, bestemmingsregio, logiesvorm, 
verblijfsmotief en verblijfsperiode. We bespreken de 
evoluties van de laatste vijf jaren. 

In de hoofdstukken drie en vier analyseren we het 
vakantiegedrag van onze belangrijkste markten. De 
binnenlandse markt is wat het volume betreft de 
grootste markt voor onze toeristische industrie. En de 
voornaamste internationale marktgebieden voor onze 
bestemming zijn de buurlanden: Nederland, Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op basis van 
vakantieonderzoeken, uitgevoerd in de respectievelijke 
marktgebieden, worden de recente verschuivingen in 
het vakantiegedrag van de toeristen in kaart gebracht. 
De bespreking van elke markt begint met de weergave 
van enkele interessante economische indicatoren over 
deze markten.

Aan het einde van de publicatie worden een aantal 
begrippen en werkmethoden nader toegelicht. U 
vindt er eveneens een lijst met alle voorgestelde 
tabellen en figuren. Aan de hand van deze lijsten kan 
u snel navigeren naar het onderdeel dat uw interesse 
wegdraagt.

De ervaren lezer zal merken dat het statistische luik 
met paginagrote tabellen met daarin de aankomst- en 
overnachtinggegevens van de Federale Overheidsdienst 
- Algemene Directie Statistiek niet zijn opgenomen in 
deze editie van Toerisme in Cijfers. Omdat de snelheid 
en de beschikbaarheid van deze cijfers voor ons een 
belangrijke peiler is in onze dienstverlening, bieden we 
steeds de recentste gegevens aan op onze website www.
toerismevlaanderen.be/cijfers. Op deze webpagina 
vindt u maandelijkse updates van de voorlopige cijfers 
zodra ze beschikbaar zijn en kunnen we jaarlijks in de 
maand juli de definitieve jaarcijfers publiceren. Indien 
u dus geïnteresseerd bent in meer detailcijfers kan u 
steeds terecht op onze website. U vindt er extra tabellen 
per verblijfsmotief, verblijfsperiode (qua indicatoren) en 
ook voor de individuele kunststeden, de provincies en 
alle Vlaamse toeristische regio’s.

Veel leesplezier

Inleiding
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Evolutie van het internationale toerisme

Jaarlijks schetst de ‘World Tourism Organization’ 
(UNWTO) het aantal internationale aankomsten en 
de ontvangsten uit toerisme. Enkel buitenlandse 
aankomsten, zowel zakelijke als recreatieve, worden in 
deze cijfers meegerekend. Tot de eeuwwisseling ging 
het internationale toerisme jaarlijks sterk vooruit, met 
uitzondering van begin jaren ’90 ten gevolge van de 
eerste golfoorlog. Tevens was het millenniumjaar 2000 

een absoluut topjaar. Daarna volgden een aantal jaren 
van vertraagde groei na de aanslagen van 11 september 
2001 en een daling in 2003 onder invloed van het SARS-
virus in Azië. Sinds 2004 ging het toerisme wereldwijd 
weer sterk vooruit. Eind 2008 werd gekenmerkt door de 
financiële crisis, die zijn effect niet bleek te missen. 2008 
sloot nog af met een beperkte groei, maar in het jaar 2009 
zijn de gevolgen van de crisis voor het toerisme heel 

Figuur 1
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Bron: UNWTO

Figuur 1: 
Evolutie van het internationale toerisme 1980-2010

miljoen
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* GJG: Gemiddelde Jaarlijkse Groei, voor definitie zie achteraan in ‘wegwijs’

duidelijk tot uiting gekomen. Het aantal buitenlandse 
aankomsten wereldwijd viel toen terug van 917 miljoen 
naar 882 miljoen. Er werd meer gekozen voor nabije 
bestemmingen en een tweede vakantie werd sneller 
achterwege gelaten. Gelukkig wordt 2010 gekenmerkt 
door een sterk herstel. Het aantal aankomsten (940 
miljoen) ligt zelfs heel wat hoger dan in 2008 (917 
miljoen).

De belangrijkste bestemming wereldwijd is nog steeds 
Frankrijk, gevolgd door de Verenigde Staten en China. 
Voor de eerste keer in jaren valt Spanje uit de top drie 
ten voordele van China. Desondanks ontvangt Europa 
de meeste internationale toeristen; 51% van alle 
aankomsten wereldwijd. Bij de interpretatie hiervan zijn 
twee zaken erg belangrijk. Ten eerste gaat dit aandeel 
achteruit, in 1990 was het nog 62%. En ten tweede is 
het binnen Europa gemakkelijker om ‘buitenlandse 
aankomsten’ te genereren dan in bijvoorbeeld Amerika, 
omwille van het grote aantal landen met een relatief 
kleine oppervlakte in Europa. Een voorbeeld: een reis 
vanuit België naar Luxemburg wordt geregistreerd als 
buitenlandse aankomst, maar een reis van Florida naar 
Seattle is binnenlands toerisme. 
Het aantal internationale aankomsten in Europa is in 
2010 toegenomen met +3%. Hiermee scoort Europa het 
minst goed van alle continenten. Europa is hiermee 
evenmin volledig hersteld van de crisis. Het aantal 
aankomsten ligt immers nog steeds lager dan in 2008 
en zelfs 2007. Noord-Europa lijkt het moeilijkst te 
herstellen van de crisis. De groei van de aankomsten 
blijft er in 2010 beperkt tot bijna +1%. Centraal-Europa 
herstelt het best. Het aantal aankomsten stijgt er met 
meer dan +5%. Deze regio had binnen Europa wel het 
meest te lijden onder de crisis. In West-Europa stijgt het 
aantal aankomsten met ruim +3%. Vooral Duitsland en 
Nederland doen het in 2010 heel goed, met toenames 
rond de +10%. In Zuid-Europa stijgen de aankomsten 
met bijna +3%.

Azië en de Pacific komen op de tweede plaats. Met 204 
miljoen aankomsten genereren deze landen in 2010 
22% van de aankomsten wereldwijd. In 1990 was dat 
nog maar 13%. Ieder deel van Azië (Noord-oost, Zuid-
oost en Zuid) heeft het heel goed gedaan het jongste 
jaar. De stijgingspercentages variëren van +12% tot 
+14%. China, de topbestemming binnen Azië, belandt 
met 56 miljoen aankomsten nu ook wereldwijd in de top 
drie. Het aantal aankomsten stijgt er met bijna +10%. De 
grootste stijger is zonder meer Sri Lanka waar, na twee 
mindere jaren, het aantal aankomsten stijgt met bijna 
50%. Vietnam laat een stijging met +35% noteren. Ook 
in Japan en Myanmar stijgt het aantal toeristen in 2010 
heel sterk, meer dan een kwart. We verwachten wel dat 
Japan, na de tsunami en de kernramp in 2011 toeristen 
zal verliezen. Oceanië doet het in vergelijking met Azië 
relatief minder goed, maar met een toename van meer 
dan +6% aankomsten zijn de prestaties toch beter dan in 
de meeste andere delen in de wereld. 
Het Amerikaanse continent zorgt voor 16% van alle 
internationale aankomsten wereldwijd. Bijna twee 
derde hiervan is voor Noord-Amerika. Noord-Amerika 
ziet het aantal aankomsten groeien met +6%. De 
sterkste groei valt echter te noteren in Zuid-Amerika. 
Het aantal aankomsten groeit er met +10%. Zuid-
Amerika had tijdens de crisis in 2009 ook al het verlies 
kunnen beperken tot -2%. In de Caraïben en Centraal-
Amerika blijft de groei beperkt tot ongeveer +3% in 
beide gevallen.
De bestemmingen in het Midden-Oosten zijn tot 2009 
jaar na jaar sterk gestegen. In 2009 was er zoals in de 
rest van de wereld een terugval. In 2010 wordt echter 
opnieuw aangeknoopt met de sterke prestaties. 
Het aantal aankomsten stijgt er het sterkst van alle 
continenten: +15%. 
Afrika was het enige continent dat een vooruitgang 
kende in 2009. Deze stijgende trend zet zich in 2010 
verder met een toename van +8% aankomsten. 

Tabel 1: 
Internationale aankomsten 1990-2010

(aantal x 1.000.000) 1990 1995 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10 GJG* 95-10

Afrika 15 20 44 46 50 5% +8% +6%

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 93 109 148 141 150 16% +6% +2%

Azië en Pacific 58 86 184 181 204 22% +13% +6%

Europa 281 322 485 462 476 51% +3% +3%

Midden-Oosten 10 14 55 53 61 6% +15% +10%

Wereld 456 550 917 882 940 100% +7% +4%

Bron: UNWTO 
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Tabel 2: 
Internationale ontvangsten 1990-2010

(in miljard US$) 1990 1995 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10 GJG 95-10

Afrika 5 8 30 29 31 3% +7% +9%

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 69 100 189 166 182 20% +9% +4%

Azië en Pacific 41 77 209 203 248 27% +22% +8%

Europa 143 213 472 411 407 44% -1% +4%

Midden-Oosten 4 9 40 42 50 5% +20% +12%

Wereld 263 407 940 851 918 100% +8% +6%

Bron: UNWTO

In de tabel van de ontvangsten zijn de bedragen 
uitgedrukt in dollar en in actuele prijzen. 
In totaal bedragen de ontvangsten uit het internationaal 
toerisme in 2010 918 miljard dollar. Het internationaal 
passagierstransport zit hier niet in vervat. Het aandeel 
van de verschillende werelddelen is bij de ontvangsten 
vrij vergelijkbaar met dat bij de aankomsten, al haalt 
Europa hier niet de helft van het totaal binnen. Dit 
aandeel is iets kleiner dan bij de aankomsten, wat er 
op wijst dat de toerist in Europa iets minder spendeert 
dan gemiddeld wereldwijd. Een reden hiervoor is het 
feit dat veel internationale aankomsten in Europese 
bestemmingen door Europeanen worden gerealiseerd. 
Voor hen is dit in vele gevallen een ‘dichtbij vakantie’. 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld buitenlandse 
reizigers in de VS die meestal van veel verder komen. 
De verblijfsduur en de bestedingen worden hierdoor 
beïnvloed. Op dezelfde manier zien we ook relatief 
hoge bestedingen in Azië en de rest van Amerika. De 
twee kleinere spelers, Afrika en het Midden-Oosten, 
ontvangen dan weer relatief minder gulle toeristen.
De top drie van landen met de hoogste ontvangsten 
verschilt wel van die van de aankomsten. De Verenigde 
Staten ontvangen de meeste inkomsten, gevolgd door 
Spanje en dan pas Frankrijk. China volgt heel dicht op 
Frankrijk.

De bespreking van de evolutie gaat verder in lokale 
munten en constante prijzen. In vergelijking met de 
trends in de tabel zullen er dus verschillen zijn. De groei 

in lokale munten en omgerekend in constante prijzen 
is beperkt tot +5%, terwijl dit +8% bedraagt in actuele 
prijzen en in dollar. Europa ziet de inkomsten uit het 
internationaal toerisme ongeveer status quo blijven 
tegenover 2009. In 2009 was er nog een sterk verlies 
met bijna -7%. Binnen Europa is het enkel West-Europa 
dat winst boekt (+1,5%), terwijl de andere subregio’s 
verliezen. Centraal- en Oost-Europa verliezen het 
sterkst (-3%). In Azië en de Pacific is er een sterke groei 
van +13%. In 2009 kon deze regio ook al haar verlies 
beperken tot minder dan -1%. Ze wint dus steeds meer 
aandeel. Opvallend zijn de prestaties van de Aziatische 
subregio’s. Noord-oost-, Zuid-oost-, en Zuid-Azië doen 
het heel goed met stijgingspercentages rond de +15%.
Van alle subregio’s wereldwijd presteren deze drie het 
best. Oceanië verliest licht (-0,6%) maar kon in 2009 wel 
nog de sterkste prestatie wereldwijd voorleggen met 
een toename van meer dan +5% in volle economische 
crisis. De Amerika’s gaan +5% vooruit. Hiermee wordt 
het verlies van 2009 (-10%) niet volledig goedgemaakt. 
De sterkste groei doet zich voor in Noord-Amerika 
waar de groei +6% bedraagt. In de andere subregio’s 
blijft de groei beperkter. Zuid-Amerika doet het hier het 
minst goed met een stijging van +1%. Van alle regio’s 
doet het Midden-Oosten het best, met een stijging van 
de ontvangsten met +14%. Dit is vergelijkbaar met de 
stijging in aankomsten. Afrika ziet zijn ontvangsten met 
+4% toenemen. In 2009 was er nog een verlies van -4%. 
Het verlies is bijna goedgemaakt. Zowel Subsahara-
Afrika als Noord-Afrika zitten rond de +4%.



verblijfstoerisme in Vlaanderen



14

1. De lange termijn trends

Figuur 2: 
Evolutie van de overnachtingen in Vlaanderen naar herkomst 2000-2010

De Federale Overheidsdienst Economie - Algemene 
Directie Statistiek is in België gemachtigd om bij de 
commerciële logiesuitbaters maandelijks het aantal 
aankomsten en overnachtingen* op te vragen.
De overnachtingen worden geregistreerd in de 
commerciële logiesinrichtingen: hotels, campings, 

vakantieparken, logies voor doelgroepen (jeugd- en 
sociaal volwassenenlogies) en huurlogies** aan de 
kust. Zowel vrijetijdstoeristen als zakentoeristen worden 
meegerekend in deze cijfers.
Het totale aantal overnachtingen in 2010 ligt ongeveer 
op hetzelfde niveau van het jaar 2000. Het jaar 2000 was 

Figuur 2
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*  Voor definities van ‘aankomsten’ en ‘overnachtingen’ zie ‘wegwijs’, achteraan deze publicatie. 
** Het gaat enkel om commercieel huurlogies via verhuurkantoren aan de kust; de directe verhuur is dus niet mee opgenomen. 

Op basis van gegevens van Westtoer kunnen we aannemen dat het overnachtingsvolume in de directe verhuur nog eens even 
groot is als in de commerciële verhuur (bijna 5 miljoen).

-3 %

+4 %

toerisme | planning & onderzoek  
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust)
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echter een sterk jaar, wereldwijd, deels onder invloed 
van het ‘millennium’-gevoel. In de jaren die volgen is 
er een daling van de binnenlandse markt te observeren 
en globaal gezien een groei in de buitenlandse markt. 
Netto wint de buitenlandse markt +4% in 10 jaar, de 
binnenlandse markt verliest -3%. Tijdens de economisch 

moeilijke periode in 2009 en 2010 zien we een 
substitutie-effect spelen op de binnenlandse markt: in 
tijden van recessie blijven mensen dichter bij huis, wat 
resulteert in een groei van het binnenlands toerisme. 
De buitenlandse markt kende echter een sterk verlies in 
2009, dat zich terug herstelt in 2010.

In de volgende grafiek zien we dat de mindere prestaties van de afgelopen 10 jaar gestuurd worden door de kust. 
De kust verliest -23% overnachtingen in commercieel logies (inclusief huurlogies via verhuurkantoren), terwijl 
de kunststeden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen) +25% en de Vlaamse regio’s +14% 
aangroeien. In de kunststeden zijn de gevolgen van de economische crisis in 2009 het sterkst zichtbaar (door het 
internationale karakter van de steden); aan de kust zien we dat de daling net geremd wordt in deze periode.

Figuur 3:
Evolutie van de overnachtingen in Vlaanderen naar macrobestemming 2000-2010

Figuur 3
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Om het inzicht compleet te maken stellen we ook de trend van de aankomsten voor. Hier zien we echter een heel 
ander verhaal: de kust verliest slechts beperkt cliënteel en de groei in de kunststeden en de Vlaamse regio’s is nog 
sterker dan bij de overnachtingen. De verklaring hiervoor is in één sleutelwoord samen te vatten: de verblijfsduur. 
De gemiddelde verblijfsduur van vakantiegangers aan zee ging de laatste 10 jaar met ruim -20% achteruit van bijna 
6,5 nachten gemiddeld tot 5 nachten. En ook in de Vlaamse regio’s worden verblijven -12% korter. 

toerisme | planning & onderzoek  
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust)
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Figuur 4: 
Evolutie van de aankomsten in Vlaanderen naar macrobestemming 2000-2010
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Figuur 5: 
Evolutie van de gemiddelde verblijfsduur in Vlaanderen naar macrobestemming 2000-2010
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2. De voornaamste trends

In 2010 telt de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek in België iets meer dan 35 miljoen 
overnachtingen. Na de daling in 2009 is dit opnieuw vooruitgang. Het Vlaamse Gewest neemt twee derde van alle 
overnachtingen voor haar rekening; het Brusselse en het Waalse Gewest respectievelijk 16% en 19%. Het Waals 
Gewest kent als enige een minieme daling in 2010. In het Brussels Gewest is de toename het sterkst. Ook de 
gemiddelde jaarlijkse groei (GJG*) ligt in Brussel tussen 2006 en 2010 hoger dan +3%, in de andere Gewesten 
is er een lichte daling. Deze indicator geeft aan hoe de overnachtingen tussen 2006 en 2010 gemiddeld jaarlijks 
evolueren (zonder rekening te houden met het volume in de tussenliggende jaren).

Tabel 3: 
Overnachtingen naar Gewest 2006-2010

2006 2009 2010 2009-2010 GJG* 2006-2010 Aandeel 2010

Vlaams Gewest 23.398.140 22.412.539 23.087.944 +3,0% -0,3% 66%

Brussels Gewest 4.836.476 5.197.256 5.556.308 +6,9% +3,5% 16%

Waals Gewest 6.830.170 6.570.930 6.551.212 -0,3% -1,0% 19%

België 35.064.786 34.180.725 35.195.464 +3,0% +0,1% 100%

België genereert in 2010 13,3 miljoen aankomsten. De daling tijdens de economische recessie bleef beperkt tot 
het jaar 2009. Nooit eerder ontving België meer dan 13 miljoen toeristen. In alle Gewesten neemt het aantal 
aankomsten toe. Dit is ook het geval voor het Waalse Gewest, waar de overnachtingen nochtans licht daalden. Ook 
bij de andere twee is de stijging van de aankomsten sterker dan van de overnachtingen. In het Brussels Gewest is 
dit verschil het minst uitgesproken. De trend naar kortere vakanties wordt dus duidelijk voortgezet. 
De gemiddelde verblijfsduur is met 3 nachten het langst in het Vlaamse Gewest. In Brussel is ze het kortst (1,8 
nachten) en in Wallonië bedraagt ze 2,4 nachten. Deze korte verblijfsduur verklaart ook dat het verschil tussen de 
stijging van de aankomsten en de overnachtingen in het hoofdstedelijk gewest het kleinst is. De verblijfsduur is 
uiteraard erg afhankelijk van het type logiesvorm en het type bestemming, waarop we later terugkomen. 

toerisme | planning & onderzoek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust)
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 

* Voor definities van ‘aankomsten’, ‘overnachtingen’ en GJG (Gemiddelde Jaarlijkse Groei), zie ‘wegwijs’, achteraan deze publicatie.
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Tabel 4: 
Aankomsten naar Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Vlaams Gewest 7.036.445 7.220.504 7.660.540 +6,1% +2,1% 57%

Brussels Gewest 2.585.992 2.785.705 3.000.048 +7,7% +3,8% 22%

Waals Gewest 2.557.852 2.599.555 2.687.632 +3,4% +1,2% 20%

België 12.180.289 12.605.764 13.348.220 +5,9% +2,3% 100%

Om een idee te krijgen van de geografische spreiding van de overnachtingen in Vlaanderen toont de volgende 
figuur de verdeling per gemeente. Gemeenten met minder dan drie commerciële logiesaccommodaties worden 
wit ingekleurd omwille van vertrouwelijkheid.
Het zwaartepunt van de overnachtingen is te situeren aan de kust, in Brussel, de steden Antwerpen en Brugge en 
de Limburgse Kempen. Daarnaast trekken onder andere ook de Antwerpse Kempen, andere delen in Limburg, de 
Westhoek, de nationale luchthaven en de overige kunststeden Gent, Leuven en Mechelen veel overnachtingen aan. 
Gemeenten in de laagste categorie zijn her en der verspreid in de Vlaamse regio’s.

Figuur 6: 
Verdeling van de overnachtingen in Vlaanderen 2010

toerisme | planning & onderzoek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust)
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 
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3. De binnenlandse markt

18,3 miljoen of 52% van alle overnachtingen in ons land zijn binnenlandse overnachtingen. Vooral in het Vlaamse 
Gewest en Wallonië is het aandeel van de binnenlandse markt op het totaal aantal overnachtingen groot. In het 
Vlaamse Gewest bedraagt die 59% en in Wallonië 55%. In Brussel daarentegen is het aandeel van de overnachtingen 
afkomstig uit eigen land opmerkelijk kleiner (19%). Brussel kent wel een sterke stijging in 2010, terwijl de andere 
Gewesten ongeveer status quo blijven tot licht positief evolueren. De binnenlandse markt presteert in 2010 minder 
dan de buitenlandse. In 2009, toen er tijdens de economische recessie een substitutie-effect plaatsvond, was dit 
nog omgekeerd. In 2010 wordt in het algemeen weer meer naar het buitenland gereisd.

Tabel 5: 
Binnenlandse overnachtingen naar Gewest 2006-2010

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Vlaams Gewest 13.844.787 13.548.754 13.650.409 +0,8% -0,4% 75%

Brussels Gewest 630.365 867.330 1.059.095 +22,1% +13,9% 6%

Waals Gewest 3.771.563 3.586.654 3.591.127 +0,1% -1,2% 20%

België 18.246.715 18.002.738 18.300.631 +1,7% +0,1% 100%

Twee derde van de binnenlandse aankomsten vindt plaats in het Vlaamse Gewest terwijl Wallonië een aandeel 
heeft van een kwart en Brussel 10%. Het aantal aankomsten gaat in de drie Gewesten goed vooruit, in tegenstelling 
tot de overnachtingen. Ook hier is het dus duidelijk dat de binnenlandse vakanties korter worden. Het Vlaamse 
Gewest ontvangt niet alleen de meeste binnenlandse aankomsten en overnachtingen maar ook de gemiddelde 
verblijfsduur is er hoger dan in de andere Gewesten. 

In het Vlaamse Gewest verblijft de Belgische toerist gemiddeld 3,4 nachten. In Brussel en Wallonië is dat 
respectievelijk 1,7 en 2,4 nachten. De verhuur via verhuurkantoren, die enkel aan de kust is opgenomen, vormt 
een belangrijke factor die dit verschil beïnvloedt, samen met verblijven op campings, in vakantieparken en sociaal 
toerisme.

Tabel 6: 
Binnenlandse aankomsten naar Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Vlaams Gewest 3.369.319 3.767.851 3.964.496 +5,2% +4,2% 65%

Brussels Gewest 339.413 491.540 612.452 +24,6% +15,9% 10%

Waals Gewest 1.417.963 1.474.538 1.528.478 +3,7% +1,9% 25%

België 5.126.695 5.733.929 6.105.426 +6,5% +4,5% 100%

toerisme | planning & onderzoek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust) 
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 

toerisme | planning & onderzoek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust) 
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 
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Onderstaande figuur toont de binnenlandse overnachtingen in Vlaanderen per gemeente. De binnenlandse markt 
situeert zich vooral aan de kust en in Brussel. In tweede orde zijn ook de Antwerpse en Limburgse Kempen en 
andere gemeenten in Limburg populair. Ook de overige kunststeden evenals enkele andere steden en gemeenten 
in de Vlaamse regio’s kunnen rekenen op aardig wat binnenlandse belangstelling.

Figuur 7: 
Verdeling van de binnenlandse overnachtingen in Vlaanderen 2010
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4. De buitenlandse markt

In 2010 tellen we in België bijna 17 miljoen buitenlandse overnachtingen, of 48% van alle overnachtingen in ons 
land. Het gaat om de som van alle verblijfsnachten van buitenlandse toeristen en zakenlui in commercieel logies. 
Ruim meer dan de helft vindt plaats in het Vlaamse Gewest. Brussel is goed voor meer dan een kwart, terwijl 
Wallonië bijna een vijfde van de buitenlandse overnachtingen voor zijn rekening neemt. In vergelijking met het 
crisisjaar 2009 is het aantal buitenlandse overnachtingen in België toegenomen met meer dan +4%. De toename 
is veruit het sterkst in het Vlaamse Gewest. Ook Brussel kent een sterke stijging. Opvallend is dat Wallonië in 2010 
op het vlak van de overnachtingen niet herstelt voor de buitenlandse markt. Het Vlaamse Gewest haalt nog niet het 
niveau van 2006. Dit geldt ook voor het Waalse, maar niet voor het Brusselse Gewest.

Tabel 7: 
Buitenlandse overnachtingen naar Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2009 Aandeel 2010

Vlaams Gewest 9.553.353 8.863.785 9.437.535 +6,5% -0,3% 56%

Brussels Gewest 4.206.111 4.329.926 4.497.213 +3,9% +1,7% 27%

Waals Gewest 3.058.607 2.984.276 2.960.085 -0,8% -0,8% 18%

België 16.818.071 16.177.987 16.894.833 +4,4% +0,1% 100%

Het Vlaamse Gewest ontvangt de helft van de buitenlandse aankomsten in België. Brussel krijgt een derde van 
de buitenlandse aankomsten en Wallonië 16%. In Brussel komt 80% van alle aankomsten toe aan buitenlandse 
toeristen. Dit bevestigt het internationale karakter van de hoofdstad. In vergelijking met 2009 is het aantal 
buitenlandse aankomsten in België in 2010 met +5% vooruit gegaan. Alle Gewesten zien het aantal aankomsten 
opnieuw toenemen. Net zoals bij de overnachtingen is ook hier het Vlaamse Gewest de sterkste stijger. 

In het Vlaamse en Waalse Gewest verblijven buitenlandse vakantiegangers en zakenlui gemiddeld 2,6 nachten. 
In Brussel, dat meer zakentoeristen en citytrippers aantrekt voor een kort verblijf, is de gemiddelde verblijfsduur 
1,9 nachten. In Brussel en Wallonië verblijven buitenlandse toeristen iets langer dan binnenlandse, in het Vlaamse 
Gewest is dit het omgekeerde. 

Tabel 8: 
Buitenlandse aankomsten naar Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Vlaams Gewest 3.667.126 3.452.653 3.696.044 +7,0% +0,2% 51%

Brussels Gewest 2.246.579 2.294.165 2.387.596 +4,1% +1,5% 33%

Waals Gewest 1.139.889 1.125.017 1.159.154 +3,0% +0,4% 16%

België 7.053.594 6.871.835 7.242.794 +5,4% +0,7% 100%

toerisme | planning & onderzoek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust) 
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 
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De buitenlandse overnachtingen zijn, meer dan de binnenlandse, geconcentreerd in de kunststeden. Dat komt 
deels door het buitenlandse zakentoerisme, deels door de vele recreatieve citytrips. Brussel staat op kop, gevolgd 
door Antwerpen, Brugge en Gent. Daarnaast oefenen, vooral wat recreatief toerisme betreft, zowel de kust als 
enkele gemeenten in de Kempen een grote aantrekkingskracht uit op de buitenlanders, vooral uit de buurlanden.

Figuur 8: 
Verdeling van de buitenlandse overnachtingen in Vlaanderen 2010
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5. De belangrijkste buitenlandse markten

Onze vier grote buurlanden vormen met voorsprong 
de belangrijkste buitenlandse markten in België. 
Spanje volgt op de vijfde plaats; in 2008 was dit nog de 
Verenigde Staten. 
Driekwart van de buitenlandse overnachtingen in België 
wordt door de top vijf markten gegenereerd. Samen 
zorgt de top vijf tevens voor 35% van alle overnachtingen. 
Alle vijf de toplanden kennen een positieve evolutie in 
2010, al is dit voor de Britse markt heel beperkt. Sterkste 
stijger is ongetwijfeld Spanje met ruim +14% groei. Ook 
de dalende trend van nummer zes, de Verenigde Staten, 
is gekeerd: het aantal Amerikaanse overnachtingen is in 
2010 toegenomen met +11%. Tussen de Gewesten zijn 
er duidelijke verschillen. In het Vlaamse Gewest zorgen 
de vijf belangrijkste buitenlandse markten voor 81% van 
de buitenlandse overnachtingen en voor 33% van alle 
overnachtingen. In Wallonië liggen beide percentages 
iets hoger, respectievelijk 85% en 38%. Brussel kan 
dan weer heel wat verschillende markten bekoren. 
De top vijf buitenlandse markten zorgt er voor 53% 
van de buitenlandse overnachtingen en 43% van alle 
overnachtingen in de hoofdstad.
Zowel in België, het Vlaamse als het Waalse Gewest, is 
de Nederlandse markt met voorsprong de belangrijkste. 
Ze zorgt voor 32% van alle buitenlandse overnachtingen. 
Dit aandeel ligt iets hoger in het Vlaamse Gewest (38%). 
Wallonië is nog afhankelijker van de Nederlandse markt 
– de helft van alle buitenlandse overnachtingen is van 
Nederlandse origine, al daalden de overnachtingen van 
deze belangrijke markt voor het vierde jaar op rij. In 
Brussel komt Nederland pas op de vijfde plaats. In het 
Vlaamse en Brusselse Gewest is de Nederlandse markt 
gegroeid. 
De Franse markt bestendigt de tweede plaats die ze 
herwonnen had in 2008. Ook in 2010 presteert zij sterk. 
Het aantal Franse overnachtingen neemt toe met bijna 
+5%. In Brussel is zij de belangrijkste buitenlandse 
markt. In het Vlaamse Gewest stijgt zij +7% en wint 
een plaats ten koste van de Britten. In Brussel neemt 
het aantal Franse overnachtingen toe met +3,5%. In 
2009 was er in Brussel wel een sterke stijging terwijl in 
het Vlaamse Gewest het aantal Franse overnachtingen 
daalde en de meeste andere markten in Brussel dat jaar 
geen groei konden optekenen.
Duitsland blijft derde op niveau België. Het volume 

Duitse overnachtingen is in 2010 met bijna +6% 
toegenomen. Dit is opmerkelijk aangezien deze markt 
al een tiental jaar achteruit ging. Duitsland zit nu bijna 
terug op het niveau van 2004. In het Vlaamse Gewest 
komen de oosterburen nog steeds op de tweede plaats, 
al was daar de kloof met de Franse markt vroeger veel 
groter. In het Vlaamse Gewest presteert de Duitse markt 
het best van alle topmarkten met een stijging van meer 
dan +8%. Brussel ziet het aantal Duitse overnachtingen 
dalen, zij het met een zo goed als verwaarloosbaar 
volume. In Wallonië groeit de Duitse markt heel beperkt. 
Hier was er nog een toename tijdens het crisisjaar 2009.
De Britse markt blijft in België in 2010 ongeveer gelijk. 
Het jaar voordien was ze echter in elkaar gezakt met 
een afname van bijna -20%. In dat jaar daalde het Britse 
uitgaand toerisme in het algemeen met -15% ten gevolge 
van de economische crisis. In 2007 stonden de Britten 
nog op de tweede plaats. In het Vlaamse Gewest is de 
Britse markt nu ook naar de vierde plaats gezakt hoewel 
het aantal overnachtingen amper daalde. In Brussel 
was ze tot en met 2007 al vele jaren de belangrijkste 
buitenlandse markt, nu is ze tweede. Het aantal Britse 
overnachtingen is in onze hoofdstad met -1% gedaald. 
De stijging met meer dan +6% in het Waalse Gewest 
zorgt voor de minieme stijging in België. Het volume 
aan Britse overnachtingen ligt er immers meer dan tien 
maal lager dan in Vlaanderen. 
Spanje staat voor de tweede maal op de vijfde plaats, zij 
het ver achter Duitsland. Het aantal overnachtingen is in 
2009 wel sterk toegenomen. Hiermee versterkt ze haar 
positie tegenover nummer zes, de Verenigde Staten. In 
het Vlaamse Gewest blijft de Amerikaanse markt nog op 
plaats vijf, maar zit de Spaanse markt de Amerikaanse 
op de hielen. De dalende trend die zich al sinds 2005 
voordeed bij de V.S. is gekeerd. Het aantal Amerikaanse 
overnachtingen is in het Vlaamse Gewest met +8% 
toegenomen. Hiermee heeft ze haar terugval van 2009 
bijna goedgemaakt. De Spaanse overnachtingen staan 
in het Vlaamse Gewest op de zesde plaats en stijgen met 
+11%. In het Hoofdstedelijk Gewest groeit de Spaanse 
markt verder met bijna +16% en stijgt ze verder door 
naar plaats drie. In 2008 stond ze nog op de vijfde plaats. 
In Wallonië staat Italië op vijf. Het verlies van 2009 is 
ongeveer goedgemaakt. Het gaat desondanks om een 
kleine markt die er zorgt voor 96.000 overnachtingen.
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Tabel 9: 
Buitenlandse overnachtingen naar herkomstland en Gewest 2006-2010

Land van herkomst 2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 
buitenland 2010

België

Nederland 5.359.847 5.222.393 5.392.085 +3,2% +0,2% 32%

Frankrijk 2.231.996 2.232.179 2.340.291 +4,8% +1,2% 14%

Duitsland 2.214.908 2.150.919 2.271.922 +5,6% +0,6% 13%

Verenigd Koninkrijk 2.203.899 1.774.004 1.776.539 +0,1% -5,2% 11%

Spanje 490.173 593.458 678.515 +14,3% +8,5% 4%

Vlaams Gewest

Nederland 3.347.574 3.302.058 3.559.739 +7,8% +1,5% 38%

Duitsland 1.628.934 1.482.902 1.603.886 +8,2% -0,4% 17%

Frankrijk 1.185.479 1.059.192 1.132.212 +6,9% -1,1% 12%

Verenigd Koninkrijk 1.364.298 1.099.471 1.095.911 -0,3% -5,3% 12%

V.S. Amerika 271.093 225.383 243.347 +8,0% -2,7% 3%

Brussels Gewest

Frankrijk 587.598 698.294 722.729 +3,5% +5,3% 16%

Verenigd Koninkrijk 650.999 499.390 494.007 -1,1% -6,7% 11%

Spanje 292.923 363.357 420.204 +15,6% +9,4% 9%

Duitsland 365.805 415.323 414.129 -0,3% +3,2% 9%

Nederland 331.209 337.058 341.511 +1,3% +0,8% 8%

Waals Gewest

Nederland 1.681.064 1.583.277 1.490.835 -5,8% -3,0% 50%

Frankrijk 458.919 474.693 485.350 +2,2% +1,4% 16%

Duitsland 220.169 252.694 253.907 +0,5% +3,6% 9%

Verenigd Koninkrijk 188.602 175.143 186.621 +6,6% -0,3% 6%

Italië 97.707 83.228 95.759 +15,1% -0,5% 3%

De top vijf voor de aankomsten in België omvat dezelfde landen als die van de overnachtingen. Enkel Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk wisselen van plaats. Dus ook wat het aantal aankomsten betreft zijn de Nederlanders 
de belangrijkste klanten. Ze zorgen voor ruim een kwart van alle buitenlandse aankomsten. Dat is een lager 
aandeel dan bij de overnachtingen omwille van de gemiddeld langere verblijfsduur door Nederlandse gasten. De 
Nederlandse aankomsten zijn gestegen met +5% in België in 2010. In 2009 waren ze nog constant gebleven. De 
sterkste stijging in 2010 is te situeren in het Vlaamse Gewest. Opvallend is de daling in Wallonië.
Het aantal Franse aankomsten neemt met een gelijkaardig percentage toe als de Nederlandse. Het jaar voordien 
was de Franse markt de enige van de toplanden die kon groeien. De Franse aankomsten nemen in elk van de 
Gewesten toe. In het Brusselse is de groei iets kleiner dan in de andere twee, maar zoals bij de overnachtingen was 
er in 2009 een opvallende groei, in tegenstelling tot bij de andere markten.
Het Verenigd Koninkrijk is de derde markt in België. Het verschil met Frankrijk wordt in 2010 opnieuw groter. Het 
aantal Britse aankomsten stijgt in 2010 beperkt met +1,3%. Het jaar voordien was er nog een daling van -17%. De 
gemiddelde jaarlijkse groei over de laatste vijf jaren is dan ook duidelijk negatief. De groei wordt voornamelijk 
gegenereerd in Wallonië waar de Britse aankomsten toenemen met +13%. In Brussel was er zelfs nog een lichte 
daling.
Duitsland komt voor wat de aankomsten betreft op de vierde plaats en nadert steeds meer op het Verenigd 
Koninkrijk. In alle Gewesten komt de Duitse markt op de derde plaats. Er is een toename van meer dan +5%, de 
groei is bijna volledig op het conto van het Vlaamse Gewest. 

toerisme | planning & onderzoek (alle logiesvormen incl. comm. verhuursector kust) 
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25

Ook op het vlak van de aankomsten komen de Spanjaarden op de vijfde plaats in België, voor de Verenigde Staten. 
De Spaanse aankomsten komen op de vijfde plaats in zowel het Vlaamse als het Brusselse Gewest en in Wallonië 
vervolledigt de Italiaanse markt, net zoals bij de overnachtingen, de top vijf van buitenlandse markten. Spanje 
realiseert de sterkste gemiddelde jaarlijkse groei sinds 2006 onder alle topmarkten. Na jaren van sterke groei en 
een kleine dip in 2009 is het aantal Italiaanse aankomsten weer erg sterk vooruit gegaan in 2010.
 

Tabel 10: 
Buitenlandse aankomsten naar herkomstland en Gewest 2006-2010

Land van herkomst 2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 
buitenland 2010

België

Nederland 1.803.794 1.853.972 1.947.143 +5,0% +1,9% 27%

Frankrijk 1.087.393 1.107.846 1.165.503 +5,2% +1,7% 16%

Verenigd Koninkrijk 1.072.338 858.967 870.485 +1,3% -5,1% 12%

Duitsland 773.114 793.320 838.021 +5,6% +2,0% 12%

Spanje 253.098 295.910 342.161 +15,6% +7,8% 5%

Vlaams Gewest

Nederland 1.148.260 1.197.530 1.300.908 +8,6% +3,2% 35%

Verenigd Koninkrijk 624.783 499.406 502.129 +0,5% -5,3% 14%

Duitsland 481.416 458.981 500.026 +8,9% +1,0% 14%

Frankrijk 494.746 454.551 480.878 +5,8% -0,7% 13%

Spanje 89.327 105.217 119.611 +13,7% +7,6% 3%

Brussels Gewest

Frankrijk 347.595 416.916 434.523 +4,2% +5,7% 18%

Verenigd Koninkrijk 345.316 270.941 268.415 -0,9% -6,1% 11%

Duitsland 196.228 223.270 224.053 +0,4% +3,4% 9%

Nederland 201.495 210.303 216.624 +3,0% +1,8% 9%

Spanje 146.286 168.946 196.734 +16,4% +7,7% 8%

Waals Gewest

Nederland 454.039 446.139 429.611 -3,7% -1,4% 37%

Frankrijk 245.052 236.379 250.102 +5,8% +0,5% 22%

Duitsland 95.470 111.069 113.942 +2,6% +4,5% 10%

Verenigd Koninkrijk 102.239 88.620 99.941 +12,8% -0,6% 9%

Italië 46.139 39.047 45.199 +15,8% -0,5% 4%
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6. De voornaamste trends naar motief

Bij het inwinnen van de aankomst- en overnachtingscijfers verzamelt de Algemene Directie Statistiek eveneens 
informatie over het reismotief van de toerist. Ze onderscheidt hierbij drie verschillende categorieën:

1 ontspanning en vakantie;
2 conferenties, congressen en seminaries;
3 andere beroepsdoeleinden.

Het eerste motief slaat op vakanties of verblijven van louter recreatieve aard. De conferenties, congressen, 
seminaries en andere beroepsdoeleinden staan samen voor het zakentoerisme in brede zin. Niet-commerciële 
verblijven zoals bij vrienden of familie zijn niet in de cijfers vervat. 

Onderstaande figuur toont de globale verdeling van de overnachtingen in België en de Gewesten naar de 
verschillende verblijfsmotieven. Acht op de tien overnachtingen in België heeft recreatieve doeleinden. De meeste 
recreatieve verblijven vinden plaats in het Vlaamse Gewest en Wallonië. Brussel, met zijn sterk internationaal 
karakter, trekt meer zakelijke reizigers aan. 37% van de toeristen in Brussel is te situeren bij de conferenties, 
congressen en seminaries en 14% zijn overnachtingen van andere beroepsdoeleinden. 

Figuur 9:
Verdeling van de overnachtingen in België naar verblijfsmotief 2010
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De binnenlandse en de Nederlandse markt zijn grotendeels op ontspanning en vakantie gericht. Bijna 90% van 
de binnenlandse en Nederlandse overnachtingen zijn van recreatieve aard. Bij de andere topmarkten daalt dit tot 
ongeveer 70%. Bij de meeste andere markten ligt dit percentage nog heel wat lager. Een vergelijkbaar beeld krijgen 
we voor de aankomsten, hoewel ontspanning en vakantie een iets kleiner aandeel heeft door de kortere duur van 
zakenreizen en de langere duur van echte vakanties.
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Tabel 11: 
Verdeling van de overnachtingen in België 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 86,8% 7,3% 5,8% 100%

Nederland 89,0% 5,1% 5,9% 100%

Frankrijk 71,7% 13,7% 14,6% 100%

Duitsland 71,4% 12,7% 15,9% 100%

Verenigd Koninkrijk 69,9% 18,7% 11,4% 100%

Spanje 70,3% 17,0% 12,7% 100%

Tabel 12: 
Verdeling van de overnachtingen in het Vlaamse Gewest 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 90,6% 4,6% 4,8% 100%

Nederland 89,3% 3,8% 6,9% 100%

Duitsland 77,3% 7,2% 15,4% 100%

Frankrijk 84,0% 6,6% 9,3% 100%

Verenigd Koninkrijk 79,1% 10,9% 10,0% 100%

V.S. Amerika 53,1% 30,1% 16,8% 100%

Tabel 13: 
Verdeling van de overnachtingen in het Brusselse Gewest 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 40,0% 44,3% 15,7% 100%

Frankrijk 58,1% 25,0% 16,9% 100%

Verenigd Koninkrijk 50,3% 38,1% 11,5% 100%

Spanje 68,2% 20,6% 11,3% 100%

Duitsland 50,1% 35,4% 14,5% 100%

Nederland 53,7% 33,2% 13,1% 100%

Tabel 14: 
Verdeling van de overnachtingen in het Waalse Gewest 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 86,5% 6,8% 6,6% 100%

Nederland 96,4% 1,6% 2,0% 100%

Frankrijk 63,1% 13,3% 23,6% 100%

Duitsland 68,6% 10,5% 20,9% 100%

Verenigd Koninkrijk 67,7% 12,6% 19,7% 100%

Italië 44,9% 22,4% 32,7% 100%
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Tabel 15: 
Verdeling van de aankomsten in België 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 78,3% 12,0% 9,6% 100%

Nederland 81,2% 8,9% 9,8% 100%

Frankrijk 67,9% 15,9% 16,2% 100%

Verenigd Koninkrijk 68,0% 20,3% 11,8% 100%

Duitsland 62,6% 18,1% 19,3% 100%

Spanje 70,6% 16,6% 12,9% 100%

Tabel 16: 
Verdeling van de aankomsten in het Vlaamse Gewest 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 82,2% 8,9% 8,9% 100%

Nederland 82,2% 6,8% 11,1% 100%

Verenigd Koninkrijk 77,0% 12,4% 10,6% 100%

Duitsland 67,9% 11,7% 20,4% 100%

Frankrijk 77,5% 9,7% 12,9% 100%

Spanje 79,0% 9,5% 11,4% 100%

Tabel 17: 
Verdeling van de aankomsten in het Brusselse Gewest 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 43,1% 40,6% 16,3% 100%

Frankrijk 59,6% 24,1% 16,3% 100%

Verenigd Koninkrijk 49,9% 38,3% 11,9% 100%

Duitsland 48,7% 35,6% 15,7% 100%

Nederland 53,8% 32,9% 13,3% 100%

Spanje 67,3% 20,9% 11,8% 100%

Tabel 18: 
Verdeling van de aankomsten in het Waalse Gewest 2010 naar motief (in %)

Land van herkomst Ontspanning en vakantie Conferentie, congres, 
seminarie 

Andere 
beroepsdoeleinden

Totaal

België 82,5% 8,7% 8,8% 100%

Nederland 92,3% 3,3% 4,3% 100%

Frankrijk 64,1% 13,6% 22,3% 100%

Duitsland 67,0% 11,5% 21,5% 100%

Verenigd Koninkrijk 71,4% 11,3% 17,3% 100%

Italië 52,2% 18,6% 29,2% 100%
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7. Kust, kunststeden, Vlaamse regio’s

In Vlaanderen zijn drie macrobestemmingen te onderscheiden: de Vlaamse kust, de kunststeden (Antwerpen, 
Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen) en de Vlaamse regio’s. De som van de overnachtingen of van de 
aankomsten in deze drie komt overeen met respectievelijk de overnachtingen of aankomsten in het Vlaamse plus 
het Brusselse Gewest. De kust neemt voor het eerst niet meer het grootste deel van de overnachtingen voor haar 
rekening (34%). Een iets groter deel komt nu voor rekening van de kunststeden. Zij zorgen met bijna 10 miljoen 
overnachtingen voor 35%, de Vlaamse regio’s voor 31% van het totaal. Het aantal overnachtingen is in 2010 het 
sterkst gestegen in de kunststeden, ook in de regio’s is er groei. De kust ziet het aantal in 2010 nog lichtjes verder 
dalen. De gemiddelde jaarlijkse groei sinds 2006 is in de kunststeden het sterkst, terwijl dit voor de kust negatief is.

Tabel 19: 
Overnachtingen naar kust, kunststeden, Vlaamse regio’s 2006-2010

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Kust 11.206.268 9.821.266 9.802.922 -0,2% -3,3% 34%

Kunststeden 8.636.432 9.207.902 9.907.179 +7,6% +3,5% 35%

Vlaamse regio’s 8.391.916 8.580.627 8.934.151 +4,1% +1,6% 31%

Vlaanderen 28.234.616 27.609.795 28.644.252 +3,7% +0,4% 100%

De kunststeden trekken de meeste toeristen (en zakenlui) aan. Van alle aankomsten in Vlaanderen vindt de helft 
plaats in de kunststeden. Dat komt omdat verblijven in de kunststeden korter zijn dan aan de kust en in de Vlaamse 
regio’s. De Vlaamse regio’s komen op de tweede plaats met 31%. In alle bestemmingen ligt het aantal aankomsten 
hoger dan in 2010. De evoluties zijn positiever dan bij de overnachtingen. Met andere woorden, de trend naar 
kortere vakanties wordt verder gezet. Ook hier is de stijging het sterkst bij de kunststeden. De gemiddelde jaarlijkse 
groei van de aankomsten over een periode van vijf jaar is enkel voor de kust negatief, zij het minder negatief dan 
bij de overnachtingen. 

Tabel 20: 
Aankomsten naar kust, kunststeden, Vlaamse regio’s 2006-2010

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Kust 2.025.678 1.900.751 1.945.220 +2,3% -1,0% 18%

Kunststeden 4.645.440 4.996.905 5.397.218 +8,0% +3,8% 51%

Vlaamse regio’s 2.951.319 3.108.553 3.318.150 +6,7% +3,0% 31%

Vlaanderen 9.622.437 10.006.209 10.660.588 +6,5% +2,6% 100%

Door de combinatie van citytrips en verblijven van zakenlui is de verblijfsduur het kortst in de kunststeden 
(gemiddeld 1,8 nachten). Aan de kust is de verblijfsduur het langst (5,0 nachten). De Vlaamse regio’s zitten daar 
tussenin met 2,7 nachten, wat ook de gemiddelde verblijfsduur is in heel Vlaanderen. In 2006 was de verblijfsduur 
aan de kust nog gemiddeld 5,5 nachten.
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8. Seizoensspreiding

De verdeling van de overnachtingen doorheen het jaar verschilt erg van bestemming tot bestemming. Toerisme 
aan de kust en in de Vlaamse regio’s is erg seizoensgebonden, terwijl de bezetting in de kunststeden eerder stabiel 
is doorheen het jaar. Aan de kust vindt 38% van alle overnachtingen plaats in de maanden juli en augustus, in de 
Vlaamse regio’s is dat 32%. In de kunststeden zijn de twee zomermaanden goed voor 19% van het jaartotaal. Vooral 
in de wintermaanden is het commerciële verblijftoerisme aan zee beperkt, terwijl in de Vlaamse regio’s wel nog 
redelijk wat overnachtingen plaatsvinden. 

Figuur 10
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9. De voornaamste trends naar logiesvorm

De Federale Overheidsdienst Economie - Algemene 
Directie Statistiek registreert aankomsten en 
overnachtingen van toeristen in volgende logiesvormen: 
hotels, campings, vakantieparken, logies voor 
doelgroepen (jeugd- en sociaal logies voor volwassenen) 
en huurlogies - enkel via verhuurkantoren aan de kust. 
Gezien het enkel om commercieel huurlogies gaat via 
immokantoren is de directe verhuur niet opgenomen. Op 
basis van gegevens van Westtoer kunnen we aannemen 
dat het volume in de directe verhuur nog eens even 
groot is als dat in de commerciële verhuur.
Personen die verblijven bij familie, vrienden of kennissen, 
mensen die in ons land in een tweede eigendom 
verblijven, overnachtingen in huurvakantiewoningen 
in het binnenland en overnachtingen in gastenkamers 
(tenzij met hotelvergunning), zijn bijgevolg niet 
opgenomen in deze cijfers. Een volledige omschrijving 
van de commerciële logiesvormen vindt u achteraan in 
deze publicatie.

Hotels zijn zowel in het Vlaamse als Brusselse Gewest 
de populairste logiesvorm. In het Vlaamse Gewest vindt 
39% van de overnachtingen plaats in hotels. Op de 
tweede plaats komt het huurlogies aan de kust. Het aantal 
overnachtingen stijgt in de meeste logiesvormen. In 
2009 was er nog een afname in alle logiesvormen. Enkel 
in huurlogies is er in 2010 een beperkte achteruitgang. De 
sterkste stijging is er in de hotels. Maar ook de campings 
hebben het goed gedaan in 2010.

In Brussel vertegenwoordigen hotels zowel 95% van het 
aanbod als van de vraag. De overige overnachtingen 
worden in Brussel gegenereerd in de categorie van de 
logies voor doelgroepen (veelal jeugdlogies, hostels). 
Zowel bij de hotels als bij de logies voor doelgroepen is 
er een sterke stijging van de overnachtingen. In 2009 was 
er nog een daling bij de hotels en een sterke stijging bij 
de logies voor doelgroepen.

Tabel 21: 
Overnachtingen naar logiesvorm in het Vlaamse Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Hotels 8.134.162 8.349.716 8.921.500 +6,8% +2,3% 39%

Campings 1.993.365 1.908.891 1.983.538 +3,9% -0,1% 9%

Vakantieparken 3.724.043 3.063.462 3.106.533 +1,4% -4,4% 13%

Logies voor doelgroepen 3.853.795 4.160.126 4.178.935 +0,5% +2,0% 18%

Huurlogies kust (immo) 5.692.775 4.930.344 4.897.438 -0,7% -3,7% 21%

Totaal 23.398.140 22.412.539 23.087.944 +3,0% -0,3% 100%

Tabel 22: 
Overnachtingen naar logiesvorm in het Brusselse Gewest 2006-2010

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Hotels 4.571.330 4.912.840 5.256.279 +7,0% +3,6% 95%

Logies voor doelgroepen 265.146 284.416 300.029 +5,5% +3,1% 5%

Totaal 4.836.476 5.197.256 5.556.308 +6,9% +3,5% 100%
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Het aandeel van de hotels in de aankomsten in Vlaanderen ligt heel wat hoger dan bij de overnachtingen. Dat is een 
gevolg van de lagere verblijfsduur in de hotelsector. Zij versterken bovendien hun positie nog verder aangezien zij 
de sterkste groeier zijn. De huurlogies aan zee, en in mindere mate de vakantieparken en campings, vertonen het 
omgekeerde beeld. Slechts 5% van de aankomsten vindt plaats in (commercieel) huurlogies (aan de kust), terwijl 
meer dan een op vijf overnachtingen ondernomen wordt in de immo-verhuur. De campings gaan na de heel sterke 
toename in 2009 (+22%) ook in 2010 nog vooruit.

De verdeling van de aankomsten naar logiesvorm is in het Brusselse Gewest vergelijkbaar met de verdeling van de 
overnachtingen. Opvallend is wel dat de aankomsten in logies voor doelgroepen minder sterk zijn gestegen dan de 
overnachtingen. In hotels in Brussel zijn de aankomsten wel sterker gestegen dan de overnachtingen.

Tabel 23: 
Aankomsten naar logiesvorm in het Vlaamse Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Hotels 4.336.514 4.476.368 4.851.212 +8,4% +2,8% 63%

Campings 374.602 421.636 440.904 +4,6% +4,2% 6%

Vakantieparken 856.245 701.898 713.653 +1,7% -4,5% 9%

Logies voor doelgroepen 1.089.769 1.258.084 1.294.602 +2,9% +4,4% 17%

Huurlogies kust (immo) 379.315 362.518 360.169 -0,6% -1,3% 5%

Totaal 7.036.445 7.220.504 7.660.540 +6,1% +2,1% 100%

Tabel 24: 
Aankomsten naar logiesvorm in het Brusselse Gewest 2006-2010
 

2006 2009 2010 2009-2010 GJG 2006-2010 Aandeel 2010

Hotels 2.412.993 2.619.455 2.828.432 +8,0% +4,1% 94%

Logies voor doelgroepen 172.999 166.250 171.616 +3,2% -0,2% 6%

Totaal 2.585.992 2.785.705 3.000.048 +7,7% +3,8% 100%
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10. Het logiesaanbod

Bij de bespreking van de logiescapaciteit opteren we 
voor een weergave van de gemiddelde dagcapaciteit in 
de maand augustus.
De cijfers zijn exclusief huurlogies en gastenkamers. 
Een aanzienlijk aantal gastenkamers is wel bij de 
hotels opgenomen omdat ze over een hotelvergunning 
beschikken. Gegevens over het exacte aantal 
inrichtingen in de verhuursector zijn niet gekend. Wel 
zijn er vraaggegevens bekend van de commerciële 
verhuur via verhuurkantoren aan de kust. Die werden 
hierboven besproken.
In het totaal telt Vlaanderen 2.383 commerciële 
logiesinrichtingen. Ruim 90% van de aanbieders is 
gelegen in het Vlaamse Gewest, 8% in Brussel. In het 
Vlaamse Gewest zijn er 2.201 inrichtingen met samen 
208.000 slaapplaatsen, in Brussel 182 inrichtingen 
met meer dan 33.000 plaatsen. Opvallend is dat in het 
Vlaamse Gewest het aantal inrichtingen toeneemt ten 
opzichte van 2009, terwijl de capaciteit afneemt. Dit 
betekent ‘meer’ maar gemiddeld ‘kleinere’ inrichtingen. 
Deze trend doet zich al een aantal jaren voor en is deels 
te wijten aan de groei van kleinschalige hotels met 
gastenkamer activiteiten. In de jaren die volgen zullen 
deze aanbieders zich hervergunnen via het nieuwe 

logiesdecreet in de officiële subcategorie gastenkamer.
In de hoofdstad stijgen zowel het aantal inrichtingen als 
de capaciteit. De capaciteit was al een aantal jaren aan 
het dalen, maar is nu toegenomen. 
In het Vlaamse Gewest is zes op tien logiesinrichtingen 
een hotel, samen goed voor 33% van de logiescapaciteit. 
Campings en vakantieparken, die slechts 11% en 1% 
van het aantal logiesinstellingen uitmaken, staan wel 
voor 24% en 13% van de capaciteit. Dat komt omdat 
het gemiddeld aantal slaapplaatsen er hoog ligt: 
respectievelijk gemiddeld 199 en 1.900 plaatsen per 
inrichting. Ter vergelijking, een hotel in het Vlaamse 
Gewest heeft gemiddeld 52 slaapplaatsen. Brusselse 
hotels scoren hoger met gemiddeld 185 bedden. 
Hoewel Brussel slechts voor 11% staat van alle hotels 
in Vlaanderen, vormen deze hotels een derde van de 
totale hotelcapaciteit. 
Bijna drie op tien inrichtingen in het Vlaamse Gewest 
en 5% in Brussel behoort tot de categorie van de 
logies voor doelgroepen. Het betreft jeugdlogies 
(jeugdverblijfscentra, jongerenherbergen, hostels…) 
en sociaal logies voor volwassenen. Hun gemiddelde 
capaciteit in Vlaanderen is 104 bedden en in totaal zijn 
er 64.629 slaapplaatsen beschikbaar. 

toerisme | planning & onderzoek 
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 

Tabel 25: 
Logiesinstellingen en capaciteit in het Vlaamse Gewest 
2009-2010

Logiesvorm 2009 2010 2009-2010 Aandeel 
2010

Aantal inrichtingen

Hotels 1.266 1.331 +5,1% 60%

Campings 245 247 +0,8% 11%

Vakantieparken 15 14 -6,7% 1%

Logies voor doelgroepen 611 609 -0,3% 28%

Totaal 2.137 2.201 +3,0% 100%

Capaciteit (in aantal slaapplaatsen)

Hotels 67.581 68.873 +1,9% 33%

Campings 51.376 49.123 -4,4% 24%

Vakantieparken 26.903 26.603 -1,1% 13%

Logies voor doelgroepen 64.165 63.299 -1,4% 30%

Totaal 210.026 207.898 -1,0% 100%

toerisme | planning & onderzoek 
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 

Tabel 26: 
Logiesinstellingen en capaciteit in het Brusselse Gewest 
2009-2010

Logiesvorm 2009 2010 2009-2010 Aandeel 
2010

Aantal inrichtingen

Hotels 165 172 +4,2% 95%

Logies voor doelgroepen 11 10 -9,1% 5%

Totaal 176 182 +3,4% 100%

Capaciteit (in aantal slaapplaatsen)

Hotels 30.592 31.798 +3,9% 96%

Logies voor doelgroepen 1.305 1.330 +1,9% 4%

Totaal 31.898 33.128 +3,9% 100%
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Tabel 27: 
Logiesinstellingen en capaciteit in Vlaanderen 
2009-2010

Logiesvorm 2009 2010 2009-2010 Aandeel 
2010

Aantal inrichtingen

Hotels 1.431 1.503 +5,0% 63%

Campings 245 247 +0,8% 10%

Vakantieparken 15 14 -6,7% 1%

Logies voor doelgroepen 622 619 -0,5% 26%

Totaal 2.313 2.383 +3,0% 100%

Capaciteit (in aantal slaapplaatsen)

Hotels 98.174 100.671 +2,5% 42%

Campings 51.376 49.123 -4,4% 20%

Vakantieparken 26.903 26.603 -1,1% 11%

Logies voor doelgroepen 65.471 64.629 -1,3% 27%

Totaal 241.924 241.026 -0,4% 100%

toerisme | planning & onderzoek 
vlaanderen | o.b.v. de Algemene Directie Statistiek 
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economische situatie 
in België en vakantiegedrag Vlaming
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1. Economische situatie in België

In België wonen in 2010 10,8 miljoen mensen. Hiermee telt België heel wat minder inwoners dan de buurlanden 
waarmee wordt vergeleken. Het BBP is in 2010 toegenomen met meer dan +2%. Enkel Duitsland doet beter. Het 
BBP per capita bedraagt meer dan 32.000 euro. België moet hier enkel Nederland laten voorgaan. In 2009 bedraagt 
de inflatie +2,3%. Dit is hoger dan in de meeste andere buurlanden. Enkel in het Verenigd Koninkrijk is er een 
hogere inflatie.
Na twee jaar van dalende werkloosheid, was ze in 2009 opnieuw gestegen tot bijna 8%. In 2010 stijgt ze tot boven 
de 8%. Alleen in Frankrijk is de werkloosheidsgraad hoger.

Tabel 28:  
Evolutie van een aantal economische indicatoren voor België 2006-2010 en BBP 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Populatie (x 1.000) 10.512 10.585 10.667 10.753 10.840

Evolutie BBP1 +2,7% +2,9% +1,0% -2,8% +2,2%

Werkloosheidsgraad 8,3% 7,5% 7,0% 7,9% 8,3%

Inflatie +2,3% +1,8% +4,5% +0,0% +2,3%

Bron: Eurostat
1 op basis van constante prijzen 

2. Het vakantiegedrag in Vlaanderen

Sinds 1982 voert WES Onderzoek & Advies, onder andere in opdracht van Toerisme Vlaanderen, een onderzoek uit 
naar het reisgedrag van de Belgen. Sinds 1994 is het een tweejaarlijks onderzoek. Tijdens twee meetmomenten in 
het jaar worden telkens 6.000 personen bevraagd over hun (korte) vakanties. Een lange vakantie wordt gedefinieerd 
als ‘elk verblijf buitenshuis van minstens vier opeenvolgende nachten, met recreatieve doeleinden’. Een korte 
vakantie is ‘elk commercieel verblijf buitenshuis met één tot drie overnachtingen, met recreatieve doeleinden’.
In tegenstelling tot de lange vakanties worden bij de korte vakanties de verblijven bij familie of kennissen en 
in tweede verblijven buiten beschouwing gelaten. Het betreft dus enkel de commerciële korte vakanties waarbij 
betaald wordt voor het logies.

BBP (miljoen euro) BBP per capita (euro)

België 352.941 32.559

Duitsland 2.476.800 30.278

Frankrijk 1.932.801 29.866

Nederland 588.414 35.500

Verenigd Koninkrijk 1.696.583 27.352
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Tabel 29: 
Totale vakantieparticipatie van de Vlamingen 2006-2010

(korte + lange vakanties) 2006 2008 2010

Participatie 76,6% 73,7% 74,2%

Frequentie 2,20 2,20 2,13

Aantal korte + lange vakanties (mln) 10,3 10,1 10,2

Aantal korte + lange zomervakanties (mln) 7,8 7,8 8,4

Aantal korte + lange wintervakanties (mln) 2,5 2,3 1,8

Aantal korte + lange binnenlandse vakanties (mln) 3,7 3,4 3,5

Aantal korte + lange buitenlandse vakanties (mln) 6,5 6,7 6,7

Bron: WES Onderzoek & Advies

g Totale vakantieparticipatie

Onder de totale vakantieparticipatie wordt verstaan: ‘het aandeel van de bevolking dat ten minste eenmaal per 
jaar een vakantie en/of een korte vakantie onderneemt’. De vakantieparticipatie bedraagt in 2010 74,2%. Dit is iets 
meer dan in 2008, het dieptepunt van de afgelopen tien jaren, zoals te zien in de grafiek met de langetermijntrend. 
Het gemiddeld aantal vakanties per reizende Vlaming (2,13) bedraagt in 2010 eveneens iets minder dan in 2008 
en 2006. Het aantal vakanties is heel beperkt toegenomen. Er is een duidelijke verschuiving van de winter naar de 
zomer. Het aantal zomervakanties stijgt met +600.000 terwijl het aantal wintervakanties daalt met een half miljoen. 
De kleine toename van het totaal aantal vakanties situeert zich in het binnenland. 

Figuur 11:
Evolutie van de reisparticipatie van de Vlaming (1988-2010)

Figuur 11
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Bron: WES Onderzoek & Advies
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3. De lange vakanties van de Vlamingen

g Lange vakantieparticipatie

De lange vakantieparticipatie geeft aan welk aandeel van de bevolking ten minste eenmaal per jaar voor vier 
nachten of meer op vakantie gaat. In 2008 was de participatie nog sterk teruggevallen en in 2010 blijft ze op dit 
niveau. 63% van de Vlamingen heeft minstens eenmaal een vakantie van meer dan 4 nachten ondernomen in 
2010. De frequentie is lichtjes gedaald en het aantal vakanties blijft min of meer stabiel. De zomervakanties winnen 
aandeel tegenover de wintervakanties.

Tabel 30: 
Lange vakantieparticipatie van de Vlamingen 2006-2010

(vakanties) 2006 2008 2010

Vakantieparticipatie 67,1% 63,3% 63,2%

Vakantiefrequentie 1,65 1,69 1,64

Aantal vakanties (mln) 6,7 6,7 6,7

Aantal zomervakanties (mln) 5,4 5,4 5,6

Aantal wintervakanties (mln) 1,3 1,3 1,1

Aantal binnenlandse vakanties (mln) 1,7 1,6 1,6

Aantal buitenlandse vakanties (mln) 4,9 5,2 5,1

Bron: WES Onderzoek & Advies

g Lange vakantiebestemming

Één op vier vakanties van de Vlaming vindt plaats in het binnenland en de Vlaamse kust is met grote voorsprong de 
belangrijkste binnenlandse bestemming. Met een aandeel van bijna 14% op het totaal aantal lange vakanties komt 
de kust op de tweede plaats van alle bestemmingen, na Frankrijk. Het aantal lange vakanties is er bovendien voor 
het eerst sinds jaren terug toegenomen. Wallonië komt op de tweede plaats van de binnenlandse bestemmingen. 
Na de forse daling met -29% Vlaamse vakanties in 2008, is het aantal in 2010 nagenoeg constant gebleven. In 
de Vlaamse regio’s gaat het aantal Vlaamse vakanties vooruit. De toename is de sterkste van alle binnenlandse 
bestemmingen. Het aantal vakanties van minstens 4 nachten in de Vlaamse kunststeden en Brussel is beperkt. 
Citytrips in de eigen regio zijn logischerwijze van kortere verblijfsduur. 
Frankrijk is de buitenlandse bestemming nummer één voor de Vlamingen met bijna 1,4 miljoen vakanties. Dit 
vertaalt zich tevens in een toename tegenover 2008 met meer dan +7%. Spanje komt traditioneel op de tweede 
plaats bij de buitenlandse bestemmingen. Er is een lichte daling van het aantal lange vakanties naar de Spaanse 
zon. De dalende populariteit van Spanje zet zich dus nog steeds verder. Italië blijft op de derde plaats. Oostenrijk 
gaat, ondanks een verlies met meer dan -15% een plaats naar boven. Dit komt door het zware verlies van Turkije 
dat een kwart Vlaamse vakanties ziet verdwijnen in 2010. Opvallend is dat de sterkste stijgers onze buurlanden zijn. 
Zoals reeds vermeld doet Frankrijk het goed maar tevens zijn de drie sterkste stijgers – in relatieve termen – onze 
andere grote buurlanden: Duitsland, Nederland en de Britse eilanden, met respectievelijk +22%, +19% en +17%. De 
sterkste dalers zijn Tunesië en Griekenland waar de afname meer dan -35% bedraagt. Tunesië kende in 2008 wel 
nog een heel sterke toename, wat niet geldt voor Griekenland.
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Tabel 31: 
Lange vakantiebestemming van de Vlamingen in 2006-2010

(aantal X 1.000) 2006 2008 2010 Trend 08-10

Vlaamse Kust 885 13,3% 867 12,8% 918 13,7% +5,9%

Wallonië 513 7,7% 363 5,4% 361 5,4% -0,6%

Vlaamse regio's 333 5,0% 303 4,5% 328 4,9% +8,3%

Kunststeden 13 0,2% 20 0,3% 13 0,2% -35,0%

Binnenland 1.744 26,2% 1.553 23,1% 1.620 24,2% +4,3%

Buitenland 4.912 73,8% 5.170 76,9% 5.074 75,8% -1,9%

Frankrijk 1.265 19,0% 1.278 19,0% 1.372 20,5% +7,4%

Spanje 785 11,8% 767 11,4% 750 11,2% -2,2%

Italië 413 6,2% 457 6,8% 462 6,9% +1,1%

Oostenrijk 326 4,9% 356 5,3% 301 4,5% -15,4%

Turkije 246 3,7% 376 5,6% 281 4,2% -25,3%

Nederland 233 3,5% 208 3,1% 248 3,7% +19,2%

Duitsland 273 4,1% 202 3,0% 248 3,7% +22,8%

Griekenland 246 3,7% 242 3,6% 154 2,3% -36,4%

Oost-Europa 140 2,1% 161 2,4% 141 2,1% -12,4%

VS/Canada 80 1,2% 114 1,7% 107 1,6% -6,4%

Zwitserland 133 2,0% 101 1,5% 107 1,6% +5,9%

Marokko 53 0,8% 101 1,5% 107 1,6% +6,1%

Egypte 93 1,4% 108 1,6% 100 1,5% -7,0%

Portugal 87 1,3% 87 1,3% 87 1,3% +0,0%

Britse Eilanden 67 1,0% 74 1,1% 87 1,3% +17,6%

Tunesië 73 1,1% 108 1,6% 67 1,0% -38,0%

Overig buitenland 399 6,0% 430 6,4% 455 6,8% +5,7%

Totaal 6.656 100% 6.723 100% 6.694 100% -0,4%

Bron: WES Onderzoek & Advies
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g Marktaandeel van de logiesvormen

Het hotel is de belangrijkste logiesvorm voor de Vlamingen. Bijna 38% van de lange vakanties wordt doorgebracht 
op hotel. Ook een huurwoning is geliefd met bijna één vierde van de lange vakanties. De andere logiesvormen 
hebben een marktaandeel dat varieert van 5% tot iets meer dan 11%. 
Opvallend is dat de ‘meer prijsbewuste’ logiesvormen zoals sociaal toerisme, logeren bij vrienden, familie en 
kennissen naast kamperen een sterke vooruitgang kennen. Hotels, tweede woningen en vakantieparken zijn de 
verliezers. In 2010 heeft de Vlaming zich aangepast aan de crisis en kiest hij voor goedkopere logiesvormen.

Tabel 32: 
Verdeling van de Vlaamse lange vakanties naar logiesvorm 2006-2010

(aantal x 1.000) 2006 2008 2010 Trend 08-10

Hotel 2.622 39,4% 2.884 42,9% 2.530 37,8% -12,3%

Huurwoning 1.671 25,1% 1.580 23,5% 1.673 25,0% +5,9%

Vakantiepark 706 10,6% 551 8,2% 596 8,9% +8,2%

Camping 433 6,5% 343 5,1% 395 5,9% +15,2%

Sociaal toerisme 359 5,4% 329 4,9% 308 4,6% -6,4%

Vrienden, familie of kennissen 499 7,5% 565 8,4% 783 11,7% +38,6%

Tweede woning 273 4,1% 363 5,4% 315 4,7% -13,2%

Overige 93 1,4% 108 1,6% 94 1,4% -13,0%

Totaal 6.656 100% 6.723 100% 6.694 100% -0,4%

Bron: WES Onderzoek & Advies

g Marktaandeel van de transportmiddelen

Ondanks een licht verlies, is de wagen nog steeds met voorsprong het populairste transportmiddel om op vakantie 
te gaan. Bijna zes op de tien lange vakanties onderneemt de Vlaming met de wagen. Het vliegtuig wordt voor drie 
op de tien lange vakanties gebruikt. Het aantal vakanties met het vliegtuig is in 2010 sterk afgenomen ten voordele 
van de andere transportmiddelen. De touringcar voor een etappevakantie kan bijna een kwart meer Vlamingen 
bekoren dan in 2008. Het aandeel blijft evenwel klein en de groei is een herstel na de forse daling in 2008. Toch kan 
bij het transportmiddel, zoals tevens bij het logies, gesteld worden dat meer Vlamingen in 2010 kiezen voor een 
goedkoper middel.

Tabel 33: 
Transportmiddel gebruikt voor lange vakanties door de Vlamingen 2006-2010

(aantal x 1.000) 2006 2008 2010 Trend 08-10

Wagen 3.887 58,4% 3.745 55,7% 3.936 58,8% +5,1%

Vliegtuig 1.917 28,8% 2.205 32,8% 2.002 29,9% -9,2%

Touringcar   

Pendel 346 5,2% 350 5,2% 361 5,4% +3,1%

Etappevakantie 113 1,7% 87 1,3% 107 1,6% +23,0%

Trein 306 4,6% 235 3,5% 248 3,7% +5,5%

Overige 87 1,3% 101 1,5% 40 0,6% -60,4%

Totaal 6.656 100% 6.723 100% 6.694 100% -0,4%

Bron: WES Onderzoek & Advies
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g Verblijfsduur

Gemiddeld duurt een lange vakantie van de Vlamingen 
in 2010 10,2 nachten. De gemiddelde verblijfsduur voor 
een lange vakantie is iets afgenomen. Hiermee wordt 
opnieuw aangeknoopt met de globale trend naar kortere 
vakanties. Dit gaat immers ook samen met de daling 
van de participatiegraad bij lange vakanties, terwijl de 
participatie bij vakanties van minder dan 4 nachten 
toeneemt. De Vlaming kiest zelden voor vakanties die 
langer duren dan 15 nachten. Bijna 90% duurt niet 
langer. En bij de helft van de vakanties wordt maximum 
een week verbleven.

Tabel 34: 
Verblijfsstructuur en gemiddelde verblijfsduur van de 
Vlaamse lange vakanties 2006-2010

(verblijfsstructuur)
2006 2008 2010

4-7 nachten 48,9% 48,2% 51,0%

8-11 nachten 21,6% 20,7% 20,0%

12-15 nachten 18,8% 19,6% 17,3%

16-19 nachten 2,5% 2,5% 2,5%

20-27 nachten 5,4% 5,1% 5,4%

28 nachten en meer 2,8% 3,9% 3,8%

Totaal 100% 100% 100%

Gemiddelde verblijfsduur 
(in nachten) 10,0 10,5 10,2

Bron: WES Onderzoek & Advies

g Lange vakantiebestedingen

De bestedingen omvatten alle uitgaven van de  vakantie-
ganger in verband met logies, transport, maaltijden en 
drank, ontspanning, winkelen enz. Per vakantie geeft 
de Vlaming in 2010 gemiddeld 608 euro uit, per nacht 
komt dit neer op 61 euro. In vergelijking met 2008 en 
gecorrigeerd met de inflatie betekent dit toch nog een 
toename van +3,5 euro per vakantie. De besteding per 
persoon en per nacht stijgt met bijna +2 euro.

Tabel 35: 
Gemiddelde bestedingen voor lange vakanties door de 
Vlamingen 2006-2010

(gemiddelde bestedingen 
in euro) 2006 2008 2010

Per persoon en per vakantie 551 591 608

Per persoon en per nacht 54 58 61

Bron: WES Onderzoek & Advies
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g Korte vakantieparticipatie

Onder de korte vakantieparticipatie wordt verstaan: ‘het 
aandeel van de bevolking dat minstens eenmaal per jaar 
een korte vakantie onderneemt’. Korte vakanties tellen 
maximum drie overnachtingen. In tegenstelling tot de 
lange vakanties wordt in het onderzoek naar de korte 
vakanties alleen commercieel logies meegenomen.
Van alle Vlamingen heeft 37,5% minstens één korte 
vakantie ondernomen in 2010, wat heel wat minder is dan 
bij de lange vakanties. Maar, de korte vakantieparticipatie 
is in 2010 na twee opeenvolgende dalingen opnieuw 
toegenomen. De frequentie daarentegen is wel verder 
afgenomen. Het aantal korte vakanties bedraagt in 
2010 3,5 miljoen. Zoals bij de vakanties van minstens 4 
nachten gaan de korte wintervakanties sterk achteruit, 
terwijl de zomerse toenemen.

Tabel 36: 
Korte vakantieparticipatie van de Vlamingen 2006-2010

(korte vakanties)
2006 2008 2010

Korte vakantieparticipatie 39,0% 36,6% 37,5%

Korte vakantiefrequentie 1,56 1,51 1,46

Aantal korte vakanties (mln) 3,7 3,4 3,5

Aantal korte zomervakanties (mln) 2,4 2,4 2,8

Aantal korte wintervakanties (mln) 1,2 1,0 0,7

Aantal binnenlandse korte vakanties (mln) 2,0 1,9 1,9

Aantal buitenlandse korte vakanties (mln) 1,6 1,6 1,6

Bron: WES Onderzoek & Advies

g Korte vakantiebestemming

Meer dan de helft van de korte vakanties wordt ondernomen in het binnenland (54%). Het aantal korte vakanties 
neemt toe in zowel het binnenland als in het buitenland. In het binnenland is de toename iets sterker. 
Van de binnenlandse bestemmingen is de kust met een marktaandeel van 18% op alle korte vakanties de populairste 
bestemming. In 2008 was Wallonië nog de nummer één. Na een daling met meer dan -12% staat Wallonië nu op 
de tweede plaats. Wallonië is de enige binnenlandse bestemming waar het aantal Vlaamse vakanties afneemt. De 
Vlaamse regio’s volgen Wallonië op de voet met een vergelijkbaar marktaandeel. De kunststeden ontvangen nog 
geen 4% van alle korte vakanties. Maar de binnenlandse citytrip zit in de lift. De stijging bedraagt er meer dan +40% 
tot 131.000 korte vakanties. 

Net zoals bij de lange vakanties is ook hier Frankrijk de favoriete buitenlandse bestemming. Die koppositie is 
wel minder afgetekend dan bij de lange vakanties. In 2010 is er ongeveer een status quo in volume waardoor het 
marktaandeel verkleint. De volgende drie in het rijtje zijn onze andere grote buurlanden: Nederland, Duitsland 
en de Britse Eilanden. Nederland en vooral de Britse Eilanden zien een sterke toename. In Duitsland gaat het 
aantal Vlaamse korte vakanties licht achteruit. Nederland en de Britse Eilanden volgen de stijgende trend van de 
Vlaamse lange vakanties in de buurlanden, Duitsland volgt deze niet. Spanje, de eerste wat verder gelegen korte 
vakantiebestemming, behoudt de vijfde positie. Het aantal korte vakanties lijkt er te stabiliseren rond de 78.000. In 
2006 was er nog een verdubbeling. Opvallendste stijger is ons kleine buurland Luxemburg, +39%. Hiermee is het 
verlies van 2008 echter nog niet goedgemaakt. 

4. De korte vakanties van de Vlamingen
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Tabel 37: 
Korte vakantiebestemming van de Vlamingen in 2006-2010

(aantal x 1.000) 2006 2008 2010 Trend 08-10

Vlaamse Kust 676 18,5% 615 17,9% 636 17,9% +3,4%

Wallonië 746 20,4% 666 19,4% 583 16,4% -12,5%

Vlaamse regio’s 504 13,8% 481 14,0% 576 16,2% +19,8%

Kunststeden 91 2,5% 93 2,7% 131 3,7% +40,9%

Binnenland 2.018 55,2% 1.855 54,0% 1.926 54,2% +3,8%

Buitenland 1.637 44,8% 1.580 46,0% 1.628 45,8% +3,0%

Frankrijk 490 13,4% 465 13,5% 466 13,1% +0,2%

Nederland 406 11,1% 405 11,8% 434 12,2% +7,2%

Duitsland 325 8,9% 326 9,5% 323 9,1% -0,9%

Britse Eilanden 66 1,8% 106 3,1% 121 3,4% +14,2%

Spanje 77 2,1% 79 2,3% 78 2,2% -1,3%

GH-Luxemburg 69 1,9% 41 1,2% 57 1,6% +39,0%

Italië 51 1,4% 48 1,4% 43 1,2% -10,4%

Overig buitenland 154 4,2% 110 3,2% 106 3,0% -3,6%

Totaal 3.655 100% 3.435 100% 3.554 100% +3,5%

Bron: WES Onderzoek & Advies

g Marktaandeel van de logiesvormen

Ook voor een korte vakantie heeft de Vlaming een voorkeur voor een verblijf op hotel, dit in meer dan de helft van de 
gevallen. Het aantal korte vakanties gaat er bovendien met +11% vooruit. De huurwoningen worden ook nog eens 
voor meer dan een kwart van de vakanties gebruikt. De andere logiesvormen zijn van veel minder belang voor een 
korte vakantie. De grootste verschuivingen vinden wel plaats in deze kleinere vormen. De vakantieparken verliezen 
meer dan een derde, terwijl de campings het aantal korte Vlaamse vakanties met een kwart zien toenemen.

Tabel 38: 
Verdeling van de Vlaamse korte vakanties naar logiesvorm 2006-2010

(aantal x 1.000) 2006 2008 2010 Trend 08-10

Hotel 1.791 49,0% 1.712 49,8% 1.905 53,6% +11,3%

Huurwoning 969 26,5% 965 28,1% 924 26,0% -4,2%

Camping 270 7,4% 240 7,0% 302 8,5% +25,8%

Vakantiepark 329 9,0% 302 8,8% 203 5,7% -32,8%

Sociaal toerisme 245 6,7% 185 5,4% 181 5,1% -2,2%

Overige 51 1,4% 31 0,9% 39 1,1% +25,8%

Totaal 3.655 100% 3.435 100% 3.554 100% +3,5%

Bron: WES Onderzoek & Advies



44

g Korte vakantiebestedingen

De gemiddelde bestedingen tijdens een korte vakantie 
omvatten alle uitgaven van de korte vakantieganger 
met betrekking tot transport, logies, eten, drinken, 
ontspanning, aankopen enz. In 2010 geeft de Vlaming 
per korte vakantie 192 euro uit. Per nacht komt dit neer 
op gemiddeld 92 euro. Rekening houdend met de 
inflatie betekent dit tegenover 2008 een toename van 8 
euro per korte vakantie en 8 euro per nacht.

g Marktaandeel van de transportmiddelen

Voor een korte vakantie kiest de Vlaming in bijna vier vijfde van de gevallen voor de wagen om op zijn bestemming 
te geraken. De trein komt op de tweede plaats met een aandeel van 11%. Het vliegtuig haalt iets meer dan 5%. De 
andere transportmiddelen zijn van minder groot belang. De enige verliezer had al een klein aandeel, namelijk de 
touringcar, zowel voor pendel als etappevakanties. De rondreizen met de bus worden meer dan gehalveerd. Bij de 
lange vakanties was de touringcar nog de winnaar. Bij de korte vakantie is het vooral de trein die profiteert van dit 
verlies. Het aantal korte treinvakanties neemt met +28% toe.

Tabel 39:
Transportmiddel gebruikt voor korte vakanties door de Vlamingen 2006-2010

(aantal x 1.000) 2006 2008 2010 Trend 08-10

Wagen 2.972 81,3% 2.686 78,2% 2793 78,6% +4,0%

Trein 234 6,4% 316 9,2% 405 11,4% +28,2%

Vliegtuig 249 6,8% 189 5,5% 192 5,4% +1,6%

Touringcar   

Pendel 91 2,5% 93 2,7% 64 1,8% -31,2%

Etappevakantie 55 1,5% 93 2,7% 36 1,0% -61,3%

Overige 55 1,5% 58 1,7% 64 1,8% +10,3%

Totaal 3.655 100% 3.435 100% 3.554 100% +3,5%

Bron: WES Onderzoek & Advies

Tabel 40: 
Gemiddelde bestedingen voor de korte vakanties door 
de Vlamingen 2006-2010

(gemiddelde bestedingen 
in euro) 2006 2008 2010

Per persoon en per korte 
vakantie 160 180 192

Per persoon en per nacht 75 82 92

Bron: WES Onderzoek & Advies
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economische situatie en 
vakantiegedrag buurlanden
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1. De Duitse markt 

g Het vakantiegedrag van de Duitsers

De ‘Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen’ (FUR) 
geeft elk jaar in de ‘Reiseanalyse’ een beschrijving van 
het reisgedrag van de Duitse bevolking ouder dan 14 
jaar. De Duitse korte vakanties (van één tot en met drie 
overnachtingen) en zakenreizen zijn niet opgenomen in 
dit onderzoek. 

Er is een beperkt aantal gegevens bekend uit een ander 
onderzoek van de FUR over de korte vakanties van 
minder dan 4 nachten. Hierbij zijn niet commerciële 
vakanties bij vrienden en familie ook opgenomen. In 
totaal worden er in 2010 86 miljoen korte vakanties 
ondernomen in binnen- en buitenland. 76% van de 
short breaks is binnenlands (65 miljoen), 24% gaat naar 
het buitenland (21 miljoen). De topbestemmingen zijn 
Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. België is 9e met 
bijna 800.000 korte vakanties na de eerder genoemde 
top drie en Italië, Groot-Brittannië, Zwitserland, Spanje 
en Tsjechië. 

De volgende analyse is beperkt tot de lange vakanties.
De vakantieparticipatie van de lange vakanties van de 
Duitsers is voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2008 
lag de participatiegraad nog meer dan 1 procentpunt 
hoger dan in 2010. Het aantal keer dat de reizende 
Duitser met vakantie gaat, blijft wel constant. Door 
een krimpende populatie en dalende participatie is het 
aantal vakanties ook gedaald. De daling bedraagt 1,2 
miljoen vakanties. Deze situeert zich bij de buitenlandse 
vakanties. Het aantal binnenlandse vakanties neemt 
zelfs nog heel licht toe.

g Economische situatie in Duitsland

Met bijna 82 miljoen inwoners heeft Duitsland het 
hoogste bevolkingsaantal onder onze buurlanden. 
Opvallend is dat de populatie jaar na jaar kleiner wordt.
Het BBP stijgt met +3,7% in 2010, wat een herstel 
betekent. In 2009 daalde het nog met -5%, de crisis 
was er dus heel goed te voelen. Per capita is het BBP 
vergelijkbaar met dat van Frankrijk maar het ligt lager 
dan dat van België en Nederland. In 2010 is er een 
beperkte inflatie. 
De werkloosheidsgraad in Duitsland ligt op ongeveer 
7%. Enkel Nederland doet beter. In 2009 bleef de stijging 
beperkt. In 2010 daalt de werkloosheid weer en ligt ze op 
het laagste peil van de laatste vijf jaar. 

Tabel 41: 
Evolutie van een aantal economische indicatoren voor 
Duitsland 2006-2010 en BBP 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Populatie (x 1.000) 82.438 82.315 82.218 82.002 81.802

Evolutie BBP1 +3,7% +3,3% +1,1% -5,1% +3,7%

Werkloosheidsgraad 10,3% 8,7% 7,5% 7,8% 7,1%

Inflatie +1,8% +2,3% +2,8% +0,2% +1,2%

Bron: Eurostat
1 op basis van constante prijzen

BBP (miljoen euro) BBP per capita (euro)

België 352.941 32.559

Duitsland 2.476.800 30.278

Frankrijk 1.932.801 29.866

Nederland 588.414 35.500

Verenigd Koninkrijk 1.696.583 27.352
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Tabel 42:
Vakantieparticipatie van de Duitsers 2008-2010

(vakanties) 2008 2009 2010

Participatie 76,2% 75,7% 75,1%

Frequentie 1,3 1,3 1,3

Aantal vakanties (mln) 64,0 64,8 63,6

Aantal binnenlandse vakanties (mln) 20,0 21,1 21,2

Aantal buitenlandse vakanties (mln) 44,0 43,7 42,4

Bron: FUR

Van de Duitse vakantiegangers gaat één op drie in eigen 
land op reis, een ander derde gaat richting Middellandse 
Zee en de andere bestemmingen moeten het doen 
met het overige derde. De favoriete buitenlandse 
vakantiebestemming van de Duitsers is Spanje: een 
vijfde van de buitenlandse vakanties gaat in die richting. 
Spanje ziet het aantal Duitsers toenemen met bijna +3%. 
In Italië daalt het aantal Duitsers opnieuw onder de vijf 
miljoen. Door de stijging – een beperkt herstel na het 
verval in het crisisjaar 2009 – springt Turkije opnieuw 
naar de derde plaats. De toename van het aantal Duitsers 
bedraagt er bijna +10%. In 2009 stond Oostenrijk nog op 
de derde plaats maar ondanks een lichte stijging kan het 
zijn positie niet behouden. Frankrijk is de grote verliezer. 
Het verlies bedraagt meer dan -20%.

Tabel 43: 
Buitenlandse vakanties van de Duitsers 2008-2010

(aantal x 1.000.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Spanje 8,3 8,3 8,5 20,0% +2,7%

Italië 4,6 5,1 4,8 11,3% -5,6%

Turkije 4,5 3,7 4,2 9,9% +9,8%

Oostenrijk 4,0 3,8 3,8 8,8% +1,6%

Noordse landen* 2,0 2,3 2,2 5,2% -1,9%

Frankrijk 1,8 2,0 1,6 3,7% -20,8%

Griekenland 1,7 1,6 1,5 3,4% -9,7%

Andere 18,9 18,5 16,0 37,6% -5,2%

Totaal buitenland 44,0 43,7 42,6 100% -2,6%

Bron: FUR *Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken

Het vliegtuig wordt door meer dan de helft van de 
Duitsers gekozen als transportmiddel voor buitenlandse 
vakanties. In 2010 stijgt het aandeel van het vliegtuig 
licht. Dit gaat ten koste van bijna alle andere 
vervoersmiddelen. Het aandeel van de wagen daalt licht 
in vergelijking met 2009, net zoals dat van de bus en de 
trein.

Voor 57% van de buitenlandse reizen maken de Duitsers 
in 2010 gebruik van reisbemiddeling. De keuze voor 
package tours en andere reizen geboekt bij een reisagent 

stijgt opnieuw fors na de sterke terugval tijdens het 
crisisjaar 2009. 36% van alle op voorhand geboekte 
reizen wordt via een reisagent geboekt. De reisagent is 
hiermee nog steeds het populairst voor de organisatie 
van een reis. Een boeking via internet gebeurt voor 14% 
van de georganiseerde reizen.

Gemiddeld besteden de Duitsers 1.026 euro op 
vakantie. Dit is heel wat meer dan het jaar ervoor. 
Rekening houdend met de inflatie is dit 43 euro meer 
dan in 2009, en 38 euro meer dan in 2008. Bovendien is 
de verblijfsduur in 2010 stabiel gebleven, waardoor dus 
ook per nacht meer is uitgegeven. 

De gemiddelde verblijfsduur van de Duitsers 
schommelde al een aantal jaren rond 12,5 nachten. In 
2009 is die echter gezakt tot 12,2 en in 2010 op hetzelfde 
niveau gebleven.

Tabel 44: 
Kenmerken van de buitenlandse vakanties van de 
Duitsers 2008-2010

2008 2009 2010

Transportmiddel   

Wagen/Mobilhome/Caravan 34,5% 34,3% 33,7%

Vliegtuig 52,4% 52,4% 53,7%

Bus 8,6% 8,2% 7,6%

Trein 1,7% 2,0% 1,7%

Andere 2,8% 3,1% 3,2%

Reisbemiddeling   

Met reisbemiddeling 59% 52% 57%

Zonder reisbemiddeling 41% 48% 43%

Bestedingen (pp/per vakantie)   

Per persoon in euro 974 971 1.026

Reisduur (gemiddeld)   

Aantal nachten 12,5 12,2 12,2

Bron: FUR
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g Economische situatie in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk telt meer dan 62 miljoen inwo-
ners. Het BBP steeg tot 2007 erg goed. In 2008 bleef 
het nagenoeg stabiel waarna het in 2009 afneemt met 
bijna -5%. In 2010 is er een licht herstel waar te nemen. 
De toename is het laagst van de buurlanden. Het BBP 
per capita bedraagt in 2010 ruim 27.000 euro, de laag-
ste waarde onder onze buurlanden. Tegelijk is de inflatie 
heel wat hoger in vergelijking met de andere buurlanden.
De werkloosheid is in 2010 licht toegenomen. In 2009 
was er een sterke toename, tot voor 2009 was de werk-
loosheidsgraad relatief laag. 

Tabel 45: 
Evolutie van een aantal economische indicatoren voor 
het Verenigd Koninkrijk 2006-2010 en BBP 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Populatie (x 1.000) 60.426 60.817 61.176 61.595 62.027

Evolutie BBP1 +2,8% +2,7% -0,1% -4,9% +1,4%

Werkloosheidsgraad 5,4% 5,3% 5,6% 7,6% 7,8%

Inflatie +2,3% +2,3% +3,6% +2,2% +3,3%

Bron: Eurostat
1 op basis van constante prijzen

BBP (miljoen euro) BBP per capita (euro)

België 352.941 32.559

Duitsland 2.476.800 30.278

Frankrijk 1.932.801 29.866

Nederland 588.414 35.500

Verenigd Koninkrijk 1.696.583 27.352

g Het vakantiegedrag van de Britten

De International Passenger Survey (IPS) onderzoekt 
jaarlijks het reisgedrag van, naar en in het Verenigd 
Koninkrijk. Iedereen vanaf 16 jaar komt in aanmerking 
voor het onderzoek, ongeacht het motief of de lengte 
van verblijf. Korte verblijven tot en met drie nachten en 
dagtrips worden in deze survey meegerekend en zowel 
vakanties, zakenreizen als verblijven bij vrienden en 
familie komen in aanmerking. In onderstaande tabellen 
zijn de dagtrips opgenomen in de cijfers met betrekking 
tot de bezoeken. De overnachtingscijfers sluiten de 
dagtrips logischerwijze uit.

De financiële crisis heeft het uitgaand toerisme van 
de Britten sterk aangetast. Van 2008 tot 2010 ging het 
aantal Britse buitenlandse bezoeken met meer dan -20% 
naar beneden. In het totaal hebben de Britten in 2010 
55 miljoen maal het eiland verlaten voor een vakantie, 
daguitstap, zakenreis of een bezoek aan vrienden of 
familie. Samen levert dat bijna 600 miljoen buitenlandse 
overnachtingen op. De overnachtingen dalen minder 
sterk dan de bezoeken, zowel in 2009 als in 2010. Dus 
merkwaardig genoeg worden de verblijven van de 
Britten wel langer tijdens de crisis. We zullen later zien 
dat dit vooral komt door de lange verre reizen. Ook de 
daguitstappen gaan achteruit in 2009 en 2010, zij het 
minder sterk dan de bezoeken of overnachtingen. Ons 
land betrekt wel de tweede plaats bij de daguitstappen, 
na Frankrijk. En de daguitstappen naar België zitten zelfs 
weer in de lift, al wordt het niveau van voor 2009 nog niet 
gehaald. In 2007 waren er nog 460.000 daguitstappen 
naar ons land. 

Tabel 46: 
Buitenlandse bezoeken en overnachtingen van de 
Britten 2008-2010

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 Trend 09-10

Aantal bezoeken 69.011 58.614 54.928 -6,3%

Waarvan daguitstappen 2.161 1.864 1.803 -3,3%

Daguitstappen naar België 364 318 331 +4,1%

Aantal overnachtingen 703.281 614.492 592.667 -3,6%

Bron: IPS

De belangrijkste bestemmingen van de Britten zijn 
afgetekend Spanje en Frankrijk. De Verenigde Staten 
en Ierland volgen op een afstand. Een op vijf Britse 
buitenlandse bezoeken gaat richting Spanje en 16% 
richting Frankrijk. Maar, alle topbestemmingen gaan 
voor het tweede jaar op rij fors achteruit. Spanje verliest 
een miljoen Britten (-9%) in 2010 en ten opzichte van 
2008 verliest de zuiderse bestemming zelfs 3,3 miljoen 
Britse bezoeken. De enige landen die in 2010 meer 
Britten weten aan te trekken liggen nochtans ook aan 
de Middellandse Zee: Turkije, Portugal en Tunesië. Die 
laatste is de enige bestemming die twee jaar op rij 
groei weet te realiseren. Buurland Ierland ondergaat 
de sterkste relatieve daling (-18%) en verliest 1 miljoen 
Britten op 2 jaar tijd. Door dit verlies komt de V.S. 
terug op de derde plaats en zakt Ierland naar de vierde 
plek. Ons land komt, met 1,4 miljoen bezoeken, op de 
11e plaats bij de Europese bestemmingen. Zonder de 

2. De Britse markt
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daguitstappen komt dit neer op ruim 1 miljoen trips. 
In 2010 is de daling van de bezoeken aan België zeer 
beperkt tot -1,4%. In 2009 was het verlies voor ons land 
(-22%) wel sterker dan gemiddeld (-15%).

Tabel 47:
Buitenlandse bezoeken van de Britten 2008-2010

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Spanje 13.819 11.582 10.534 19% -9,0%

Frankrijk 10.855 9.764 9.041 16% -7,4%

Ierse Republiek 3.921 3.549 2.904 5% -18,2%

Italië 3.372 2.610 2.251 4% -13,8%

Duitsland 2.703 2.127 2.080 4% -2,2%

Portugal 2.531 1.809 1.905 3% +5,3%

Turkije 1.936 1.622 1.802 3% +11,1%

Nederland 2.008 1.840 1.751 3% -4,8%

Griekenland 2.096 1.881 1.676 3% -10,9%

Polen 1.578 1.554 1.410 3% -9,3%

België 1.787 1.392 1.373 2% -1,4%

Overig Europa 7.818 6.214 5.900 11% -5,1%

Europa 54.424 45.944 42.627 78% -7,2%

Verenigde Staten 4.003 3.187 3.041 6% -4,6%

India 956 847 803 1% -5,2%

Egypte 664 749 727 1% -2,9%

Ver. Arab. Emiraten 651 549 481 1% -12,4%

Tunesië 353 365 465 1% +27,4%

Australië 511 434 417 1% -3,9%

Overige wereld 7.449 6.539 6.367 12% -2,6%

Totaal 69.011 58.614 54.928 100% -6,3%

Bron: IPS

De volgende gegevens hebben betrekking op de 
Britse overnachtingen in het buitenland. Hierdoor 
sluiten we de daguitstappen logischerwijze uit. In 
overnachtingen blijft de top drie ongewijzigd ten 
opzichte van 2009 en dezelfde als bij de bezoeken. De 
topbestemmingen zijn eveneens Spanje en Frankrijk. 
Het verschil in marktaandeel tussen beide is groter dan 
bij de bezoeken omdat verblijven in Spanje gemiddeld 
gezien langer duren en naar Frankrijk tevens meer 
daguitstappen worden ondernomen (bijna 1 miljoen, de 
helft van alle daguitstappen). Met uitzondering van de 
zuiderse bestemmingen Turkije, Portugal en Malta gaan 
alle belangrijke Europese bestemmingen achteruit. In 
buurland Ierland is het verlies net zoals bij de bezoeken 
ook in overnachtingen het grootst. België situeert zich 
op een 15e plaats met 4 miljoen overnachtingen. De 

daling in 2010 met -2,7% voor België is minder zwaar 
dan voor heel Europa gemiddeld (-5%). 
Bij de verre bestemmingen valt op dat de verdeling bij 
de overnachtingen heel anders is dan bij de bezoeken. 
Landen als India, Pakistan, Australië en Thailand doen 
het opvallend goed door een erg lange verblijfsduur. 
Landen als Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten 
zijn dan weer minder belangrijk bij de overnachtingen. 
Ook opvallend is het feit dat uitgedrukt in overnachtingen 
de verre bestemmingen veel beter presteren in 2010 
dan bestemmingen in Europa. Terwijl Europa -5% 
Britse overnachtingen verliest, groeit het aantal buiten 
Europa met +2%. Enkel India, Egypte en Canada boeken 
in 2010 verliezen, onder de belangrijkste long haul 
bestemmingen. 

Tabel 48: 
Buitenlandse overnachtingen van de Britten 2008-2010

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Spanje 131.299 110.877 102.272 17% -7,8%

Frankrijk 71.137 66.329 64.598 11% -2,6%

Turkije 22.541 18.276 21.063 3% +15,2%

Griekenland 23.246 20.314 18.590 3% -8,5%

Portugal 24.179 18.102 18.509 3% +2,2%

Italië 25.507 19.926 18.197 3% -8,7%

Polen 17.697 17.773 16.693 3% -6,1%

Ierse Republiek 19.407 18.665 15.560 3% -16,6%

Duitsland 14.697 12.198 11.864 2% -2,7%

Cyprus 15.846 12.039 11.122 2% -7,6%

Nederland 8.469 8.605 7.910 1% -8,1%

Zwitserland 7.755 5.371 5.180 1% -3,6%

Oostenrijk 6.063 5.276 4.624 1% -12,4%

Malta 5.523 4.002 4.384 1% +9,5%

België 4.759 4.129 4.019 1% -2,7%

Overig Europa 34.043 30.435 29.072 5% -4,5%

Europa 432.168 372.317 353.657 58% -5,0%

Verenigde Staten 55.110 43.184 45.309 7% +4,9%

India 24.061 24.120 23.044 4% -4,5%

Pakistan 15.192 17.019 17.423 3% +2,4%

Australië 20.344 15.710 16.391 3% +4,3%

Thailand 9.908 7.712 8.789 1% +14,0%

Zuid-Afrika 8.499 6.656 7.583 1% +13,9%

Egypte 6.961 8.100 7.336 1% -9,4%

Canada 10.647 8.039 7.263 1% -9,7%

Overige wereld 120.391 111.635 120.235 20% +7,7%

Totaal 703.281 614.492 607.030 100% -1,2%

Bron: IPS
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Tabel 50: 
Britse bezoeken in België naar motief 2008-2010

2008 2009 2010

Vakantie 50% 51% 50%

Zaken 30% 28% 26%

Bezoek familie of vrienden 10% 14% 13%

Andere 10% 7% 11%

Totaal 100% 100% 100%

Bron: IPS

De totale besteding van de Britten tijdens een bezoek in 
België in 2010 bedraagt 318 miljoen pond of 371 miljoen 
euro. Per bezoek komt dat neer op 228 pond of 270 
euro. Dat is een drastische daling ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Gecorrigeerd voor inflatie betekent 
dit 40 euro minder dan in 2009 en maar liefst 221 euro 
minder dan in 2008. 

Tabel 51: 
Bestedingen Britse bezoeken in België 2008-2010

(aantal x 1.000.000) 2008 2009 2010

In pond 449 355 318

In euro 564  399 371

Bron: IPS

De keuze voor het transportmiddel voor een bezoek aan 
België wijzigt de laatste jaren sterk. Vijf jaar geleden 
was het vliegtuig nog goed voor een op vier Britse 
verblijven in ons land. Nu is het aandeel gezakt tot 
14%, ten voordele van de trein. In 2010 wint de boot 
weer aan belang waardoor zowel het vliegtuig als 
de Kanaaltunnel moeten inleveren. De tunnel blijft 
echter wel verantwoordelijk voor de helft van de Britse 
daguitstappen, vakanties of zakenreizen. 

Tabel 49: 
Transportmiddel van de Britse bezoeken naar België 
2008-2010

2008 2009 2010

Vliegtuig 19% 16% 14%

Boot 34% 31% 36%

Tunnel 46% 53% 49%

Totaal 100% 100% 100%

Bron: IPS

Net de helft van alle bezoeken aan België is voor 
recreatieve doeleinden. Dat aandeel is de laatste jaren 
stabiel gebleven. Tijdens de financiële crisis werd 
wel gesnoeid in het aantal zakenreizen, waardoor het 
aandeel zakt van 30% in 2008 naar 26% in 2010. Dit is 
ten voordele van de bezoeken aan vrienden, familie 
en kennissen die ten slotte garant staan voor een 
goedkopere vakantie.
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3. De Franse markt

g Economische situatie in Frankrijk

Frankrijk telt meer dan 64 miljoen inwoners. Dit is net 
iets meer dan het Verenigd Koninkrijk.
Net zoals in de andere buurlanden stijgt ook in Frankrijk 
het BBP in 2010 opnieuw na de dip van 2009. Het BBP 
per capita ligt nu iets onder de 30.000 euro. Frankrijk 
scoort hiermee duidelijk minder goed dan Nederland en 
België, maar is vergelijkbaar met Duitsland. De inflatie 
ligt opnieuw op het niveau van voor 2008.
De werkloosheidsgraad was in Frankrijk al een aantal 
jaren geleidelijk aan het dalen. In 2009 was ze echter 
opnieuw sterk toegenomen. In 2010 is er nog een lichte 
toename.

Tabel 52: 
Evolutie van een aantal economische indicatoren voor 
Frankrijk 2006-2010 en BBP 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Populatie (x 1.000) 63.230 63.645 64.007 64.369 64.716

Evolutie BBP1 +2,5% +2,3% -0,1% -2,7% +1,5%

Werkloosheidsgraad 9,2% 8,4% 7,8% 9,5% 9,8%

Inflatie +1,9% +1,6% +3,2% +0,1% +1,7%

Bron: Eurostat
1 op basis van constante prijzen

BBP (miljoen euro) BBP per capita (euro)

België 352.941 32.559

Duitsland 2.476.800 30.278

Frankrijk 1.932.801 29.866

Nederland 588.414 35.500

Verenigd Koninkrijk 1.696.583 27.352

g Het vakantiegedrag van de Fransen

In ‘Le Suivi de la Demande Touristique des Français‘ 
wordt jaarlijks door INSEE, DGCIS en TNS-Sofres het 
vakantiegedrag van de Fransen onderzocht en in kaart 
gebracht. Door middel van een maandelijkse enquête 
worden 20.000 inwoners van Frankrijk ouder dan 15 
jaar ondervraagd. Een vakantie is gedefinieerd als ‘elk 
recreatief verblijf van minimum één nacht, omwille van 
ontspanning, rust of bezoek aan familie, vrienden of 
kennissen, buiten de eigen woning’. Een korte vakantie 
duurt één tot drie nachten, terwijl een lange vakantie 
minimum vier nachten beslaat.

Omwille van de laattijdige beschikbaarheid van 
de gegevens van INSEE handelt dit deel over het 
vakantiegedrag van de Fransen voor de periode 2007-
2009.
De vakantieparticipatie van de Fransen, of ‘het aandeel 
van de bevolking dat ten minste eenmaal per jaar 
een vakantie onderneemt’, bedraagt 78% in 2009. Het 
aandeel reizende Fransen kent een licht stijgende trend. 
In 2009 waren er in totaal 202 miljoen Franse vakanties. 
Dit is vergelijkbaar met het aantal in 2008. Het aantal 
buitenlandse vakanties is toegenomen terwijl het aantal 
binnenlandse is afgenomen. 9 op de 10 van de Franse 
vakanties gaan door in eigen land.

Tabel 53: 
Totale vakantieparticipatie van de Fransen 2007-2009

(korte + lange vakanties) 2007 2008 2009

Participatie 77,4% 77,6% 77,9%

Frequentie 5,0 4,7 4,8

Aantal korte + lange vakanties (mln) 214,6 202,4 202,3

Aantal binnenlandse vakanties (mln) 192,3 181,4 181,0

Aantal buitenlandse vakanties (mln) 22,2 21,1 21,3

Bron: INSEE, DGCIS, TNS-Sofres

53% van alle vakanties hebben een verblijfsduur van 
maximum drie nachten. Hun aantal is in 2009 met +1,9% 
toegenomen tegenover het jaar voordien. Het aantal 
lange vakanties daarentegen gaat achteruit, met -2,2%. 
De trend naar meer korte vakanties zet zich in Frankrijk 
verder. In 2008 waren beide nog fors gezakt. Noch de 
korte noch de lange vakanties halen opnieuw het niveau 
van 2007.

Tabel 54: 
Korte en lange vakanties van de Fransen 2007-2009

(aantal x 1.000) 2007 2008 2009 2009% Trend 08-09

Korte vakanties 110.865 104.974 106.999 52,9% +1,9%

Lange vakanties 103.687 97.456 95.285 47,1% -2,2%

Totaal 214.552 202.431 202.284 100% -0,1%

Bron: INSEE, DGCIS, TNS-Sofres
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Het aantal Franse overnachtingen bedraagt in 2009 
meer dan 1,1 miljard. Dit zijn er 35 miljoen minder 
dan het jaar voordien. Dit bevestigt een daling van de 
verblijfsduur. Het aantal overnachtingen tijdens korte 
vakanties is toegenomen met +3%. Het aantal van 2007 
wordt echter nog niet opnieuw gehaald. Het aantal 
overnachtingen tijdens lange vakanties is gedaald met 
-4%. Het verlies van 2008 zet zich dus verder.

Tabel 55: 
Korte en lange vakanties van de Fransen 2007-2009 
(overnachtingen)

(aantal x 1.000) 2007 2008 2009 2009% Trend 08-09

Korte vakanties 207.318 191.624 198.001 17,1% +3,3%

Lange vakanties 1.045.540 1.003.530 962.003 82,9% -4,1%

Totaal 1.252.858 1.195.154 1.160.005 100% -2,9%

Bron: INSEE, DGCIS, TNS-Sofres

Spanje en Italië zijn nog steeds de twee meest geliefde buitenlandse bestemmingen voor de Fransen. De top 
twee ziet het aantal Franse vakantiegangers nog licht toenemen. Spanje ontving +1% meer Franse vakanties en 
Italië +2%. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland worden steeds aantrekkelijker. Na een forse toename in 2008 is er 
in 2009 opnieuw een nog sterkere stijging. Het aantal Franse vakanties is met bijna een derde toegenomen. Het 
zwakke pond maakt het Verenigd Koninkrijk duidelijk populair bij de Fransen. Het aantal Franse vakanties in België 
en Luxemburg is in 2009 gedaald met bijna -4%. Ook in 2008 was er al een dergelijke afname. Duitsland kende in 
2008 een forse stijging. In 2009 is het aantal Franse vakanties er gedaald met bijna -4%. Afrika is de belangrijkste 
verre bestemming gevolgd door het Amerikaanse continent. Het aantal vakanties naar Afrika daalt tegenover 2008. 
Hetzelfde geldt voor Amerika, al is het verlies in vergelijking met dat in 2008 beperkt gebleven. Azië en Oceanië 
zijn de enige stijgers onder de verre bestemmingen met +12% groei. Het sterke verlies van 2008 is hiermee niet 
goedgemaakt.

Tabel 56: 
Buitenlandse korte en lange vakanties van de Fransen 2007-2009

(aantal x 1.000) 2007 2008 2009 2009% Trend 08-09

Spanje 3.386 3.289 3.325 15,6% +1,1%

Italië 2.771 2.377 2.434 11,4% +2,4%

Verenigd Koninkrijk/Ierland 1.030 1.364 1.790 8,4% +31,2%

België/G.H. Luxemburg 1.328 1.276 1.228 5,8% -3,8%

Duitsland 885 1.103 1.063 5,0% -3,6%

Ander Europa 6.088 5.024 5.027 23,6% +0,1%

Totaal Europa 15.488 14.433 14.867 69,9% +3,0%

Afrika 3.055 3.201 3.141 14,8% -1,9%

Amerika 1.723 1.442 1.418 6,7% -1,7%

Azië, Oceanië 1.217 1.036 1.160 5,5% +12,0%

D.O.M., T.O.M.-gebieden 608 721 680 3,2% -5,7%

Totaal buitenland 22.091 20.833 21.266 100% +2,1%

Bron: INSEE, DGCIS, TNS-Sofres
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Wat betreft het aantal nachten is de top drie dezelfde: Spanje op kop, gevolgd door Italië en de Britse eilanden. 
Opvallend is dat de evolutie niet voor elk van deze landen vergelijkbaar is met die van de vakanties. De evolutie 
van het aantal Franse overnachtingen in Spanje is wel vergelijkbaar met die van het aantal vakanties. Er is een 
toename van +2%. Italië is opvallend: het aantal overnachtingen is er gedaald met bijna -11%. De Franse vakanties 
in Italië zijn dus heel duidelijk korter geworden. Het aantal Franse overnachtingen in Groot-Brittannië en Ierland 
is, net zoals het aantal vakanties, fors toegenomen. België en Luxemburg komen op de vijfde plaats. Er zijn 4,7 
miljoen overnachtingen genoteerd, een sterke stijging (bijna +12%) ten opzichte van 2008. België en Luxemburg 
zijn bestemmingen waar de gemiddelde verblijfsduur relatief kort is. Het aandeel is dan ook duidelijk kleiner bij de 
overnachtingen dan bij de vakanties. In Duitsland verblijft de Franse toerist gemiddeld langer, waardoor het in de 
rangschikking voor België en Luxemburg komt. Duitsland valt in 2009 wel sterk terug na de forse toename in 2008. 
België en Luxemburg naderen dan weer sterk op Duitsland.
De verre bestemmingen hebben, zoals verwacht, een groter aandeel bij de overnachtingen dan bij de vakanties: 
bijna 55%. Ook hier is het Afrikaanse continent koploper. In 2009 daalt het aantal Franse overnachtingen met -1%. 
Op de tweede plaats komt Amerika. Het aantal overnachtingen is er gedaald. Opvallend is de terugval van Azië en 
Oceanië. Het aantal vakanties is er nog sterk toegenomen. Dit wijst op duidelijk korter geworden vakanties in Azië 
en Oceanië. Voor de overzeese Franse gebieden is het omgekeerde merkbaar. Het aantal overnachtingen stijgt er 
sterk terwijl de vakanties dalen.  

Tabel 57: 
Buitenlandse korte en lange vakanties van de Fransen 2007-2009 (overnachtingen) 

(aantal x 1.000) 2007 2008 2009 2009% Trend 08-09

Spanje 27.595 28.500 29.059 14,7% +2,0%

Italië 20.511 19.480 17.405 8,8% -10,7%

Verenigd Koninkrijk/Ierland 4.911 7.391 9.454 4,8% +27,9%

Duitsland 5.019 5.968 4.980 2,5% -16,6%

België/G.H. Luxemburg 4.541 4.252 4.753 2,4% +11,8%

Ander Europa 49.798 45.321 44.247 22,3% -2,4%

Totaal Europa 112.375 110.912 109.898 55,5% -0,9%

Afrika 34.316 35.613 35.207 17,8% -1,1%

Amerika 27.324 21.720 20.731 10,5% -4,6%

Azië, Oceanië 21.094 18.851 18.260 9,2% -3,1%

D.O.M., T.O.M.-gebieden 10.524 12.910 13.883 7,0% +7,5%

Totaal buitenland 205.633 200.006 197.979 100% -1,0%

Bron: INSEE, DGCIS, TNS-Sofres

Voor een buitenlandse vakantie kiezen de Fransen 
het liefst voor het vliegtuig. Meer dan de helft van de 
buitenlandse vakanties gebeurt met het vliegtuig. Het 
aandeel is in 2009 nog gestegen. De wagen komt op 
de tweede plaats met 28%. Het aandeel is wel gezakt in 
2009. Dit geldt ook voor de trein en de bus.

De duur van lange vakanties is in 2009 licht afgenomen. 
Die van de korte vakanties stijgt beperkt. 

Tabel 58: 
Kenmerken van de buitenlandse vakanties van de Fransen 2007-2009

(korte + lange vakanties) 2007 2008 2009

Transportmiddel

      Wagen/Mobilhome/Caravan 30,0% 30,3% 28,1%

      Trein 7,2% 8,5% 8,0%

      Vliegtuig 52,7% 52,2% 55,0%

      Bus 7,9% 6,8% 6,4%

      Andere 2,2% 2,1% 2,5%

Reisduur

      Korte vakanties (in nachten) 1,86 1,83 1,83

      Lange vakanties (in nachten) 10,1 10,3 10,1

Bron: INSEE, DGCIS, TNS-Sofres
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g Economische situatie in Nederland

Nederland telt 16,6 miljoen inwoners. Het BBP is in 2010 gestegen met +1,8%. Dit is een vergelijkbare groei met 
2008, maar haalt niet het niveau van de groeipercentages van vóór het jaar 2008. Per capita ligt het BBP heel wat 
hoger in Nederland dan in onze andere buurlanden en in ons land. Met 35.500 euro gaat het om 3.000 euro meer 
in vergelijking met de eerstvolgende, België. De inflatie ligt in vergelijking met de andere buurlanden laag.
De werkloosheid was in 2009 na jaren van beterschap opnieuw gestegen en in 2010 is er opnieuw een gevoelige 
toename. Ze blijft met 4,5% wel laag ten opzichte van de andere buurlanden.

Tabel 59: 
Evolutie van een aantal economische indicatoren voor Nederland 2006-2010 en BBP 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Populatie (x 1.000) 16.334 16.358 16.405 16.486 16.575

Evolutie BBP1 +3,4% +3,9% +1,9% -3,9% +1,8%

Werkloosheidsgraad 4,4% 3,6% 3,1% 3,7% 4,5%

Inflatie +1,7% +1,6% +2,2% +1,0% +0,9%

Bron: Eurostat
1 op basis van constante prijzen 

BBP (miljoen euro) BBP per capita (euro)

België 352.941 32.559

Duitsland 2.476.800 30.278

Frankrijk 1.932.801 29.866

Nederland 588.414 35.500

Verenigd Koninkrijk 1.696.583 27.352

g Vakantiegedrag van de Nederlanders

Sinds 1980 brengt het ‘Continu Vakantie Onderzoek’ (CVO) het vakantiegedrag van de Nederlanders nauwkeurig in 
kaart. Op een viertal meetmomenten per jaar wordt er bij 6.000 respondenten online gepeild naar het vakantiegedrag 
gedurende de drie voorliggende maanden. Alle relevante informatie over de verblijven buiten de eigen woning, 
voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting, wordt verzameld. Elke Nederlander, ongeacht zijn 
leeftijd, komt in aanmerking voor het onderzoek. Een onderscheid wordt gemaakt naar korte vakanties tot en met 
drie overnachtingen en lange vakanties vanaf vier overnachtingen. 

Het aantal Nederlanders dat op vakantie gaat, blijft al jaren stabiel rond 81%. De stijging in 2010 is verwaarloosbaar. 
Ook het aantal vakanties dat de Nederlanders nemen (frequentie), blijft ongeveer hetzelfde. Het totale aantal 
vakanties gaat licht achteruit. De daling situeert zich enkel bij de binnenlandse vakanties, de buitenlandse blijven 
stabiel.

Tabel 60: 
Totale vakantieparticipatie van de Nederlanders 2008-2010

(korte + lange vakanties) 2008 2009 2010

Participatie 81,6% 81,3% 81,5%

Frequentie 2,84 2,88 2,84

Aantal korte + lange vakanties (mln) 35,9 36,4 36,1

Aantal binnenlandse vakanties (mln) 17,4 18,0 17,7

Aantal buitenlandse vakanties (mln) 18,5 18,4 18,4

Bron: CVO

4. De Nederlandse markt
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In 2010 hebben de Nederlanders in vergelijking met 
2009 iets minder korte vakanties ondernomen, terwijl 
ze ongeveer even vaak een lange vakantie hebben 
genomen. Bijna twee derde van de vakanties duurt 
minstens 4 nachten, 36% is van kortere duur. Het 
totale aantal vakanties loopt licht terug, terwijl de 
overnachtingen beperkt vooruit gaan. Dit is opmerkelijk 
gezien er al jarenlang sprake is van een trend naar meer 
korte vakanties.

Tabel 61: 
Korte en lange vakanties van de Nederlanders 2008-
2010

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10 

Korte vakanties 12.280 13.079 12.857 36% -1,7%

Lange vakanties 23.627 23.287 23.282 64% -0,0%

Totaal 35.907 36.367 36.138 100% -0,6%

Bron: CVO 

Tabel 62: 
Korte en lange vakanties van de Nederlanders 2008-
2010 (overnachtingen)

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Korte vakanties 27.222 28.956 28.359 10% -2,1%

Lange vakanties 252.945 247.439 249.686 90% +0,9%

Totaal 280.167 276.396 278.045 100% +0,6%

Bron: CVO 

De favoriete bestemming voor de Nederlanders voor 
een lange vakantie is sinds jaar en dag Frankrijk. 
Dit geldt ook in 2010. Het aantal lange Nederlandse 
vakanties is er zelfs nog licht toegenomen, tot ruim 2,3 
miljoen. Op de tweede plaats komt Duitsland. Ook hier 
is het aantal lange vakanties gestegen. Spanje komt 
op drie en ziet het aantal Nederlandse lange vakanties 
eveneens toenemen, weliswaar na een forse daling 
in 2009. Samen is de top drie goed voor 40% van 
alle Nederlandse lange vakanties. Veruit de sterkste 
groeier binnen de topbestemmingen is Turkije. In 2010 
groeit het aantal Nederlandse lange vakanties er met 
ongeveer een vijfde, na een daling in 2009. Ook Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten mogen gevoelig meer 
Nederlanders ontvangen. De sterkste daling doet zich 
voor in België, waar het aantal Nederlandse vakanties in 
2010 daalt met bijna -7%. Toch behoudt België de zesde 
plaats, net boven Turkije. De daling is sterker in Wallonië 
(-10%) dan in Vlaanderen (-7%). Voor Wallonië is het de 
tweede daling op rij, terwijl Vlaanderen in 2009 nog 
sterk is vooruit gegaan.

Tabel 63: 
Buitenlandse lange vakanties van de Nederlanders 
2008-2010

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Frankrijk 2.373 2.290 2.319 15,7% +1,3%

Duitsland 1.878 2.060 2.101 14,2% +2,0%

Spanje 1.732 1.456 1.498 10,1% +2,9%

Oostenrijk 1.069 1.181 1.130 7,6% -4,3%

Italië 947 919 914 6,2% -0,6%

België 968 889 829 5,6% -6,7%

Turkije 759 670 800 5,4% +19,4%

Griekenland 729 625 613 4,1% -1,9%

Groot-Brittannië 365 433 477 3,2% +10,2%

Verenigde Staten 373 400 431 2,9% +7,7%

Andere 3.902 3.669 3.694 24,9% +0,7%

Totaal buitenland 15.094 14.592 14.806 100% +1,5%

Bron: CVO 

Voor de Nederlanders is de top drie bij de overnachtingen 
dezelfde als bij het aantal vakanties. Het aantal 
Nederlandse overnachtingen is in Frankrijk wel gedaald. 
In Spanje en Duitsland zijn ze met +5% toegenomen. 
De Nederlandse vakanties in Frankrijk zijn dus korter 
geworden terwijl ze in Spanje en Duitsland langer 
werden. Ook hier zijn Turkije en de Verenigde Staten 
de sterkste stijgers. België, Italië en Oostenrijk zijn de 
grootste verliezers. De Nederlandse lange vakanties in 
België zijn duidelijk korter dan die in de andere landen. 
België komt bij de overnachtingen op de negende 
plaats, met een verlies van -9%. Ook hier is het verlies 
in Wallonië groter dan in Vlaanderen.

Tabel 64: 
Buitenlandse lange vakanties van de Nederlanders 
2008-2010 (overnachtingen)

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Frankrijk 30.947 31.846 31.521 17,9% -1,0%

Spanje 20.341 17.582 18.488 10,5% +5,2%

Duitsland 15.870 16.942 17.860 10,2% +5,4%

Italië 12.665 12.413 11.496 6,5% -7,4%

Oostenrijk 11.226 12.233 11.103 6,3% -9,2%

Turkije 8.864 7.410 8.725 5,0% +17,7%

Griekenland 8.368 6.960 7.101 4,0% +2,0%

Verenigde Staten 6.029 6.146 7.080 4,0% +15,2%

België 7.719 7.070 6.422 3,7% -9,2%

Groot-Brittannië 3.441 4.034 4.264 2,4% +5,7%

Andere 55.071 51.228 51.642 29,4% +0,8%

Totaal Buitenland 180.542 173.864 175.701 100% +1,1%

Bron: CVO
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België is wel opnieuw de topbestemming bij de 
Nederlandse korte vakanties. Ons land stootte 
Duitsland terug van de eerste plaats. In België is het 
aantal Nederlandse korte vakanties met bijna +6% 
toegenomen, terwijl het aantal in Duitsland afgenomen 
is met meer dan -22%. Frankrijk is derde en behoudt 
voor het derde jaar op rij ongeveer een status quo. 
De sterkste stijger is Italië, waar er een groei is met 
bijna een derde. Ook Groot-Brittannië ziet een sterke 
toename. Spanje is dan weer de grote verliezer met een 
daling van meer dan een kwart. Ook in 2009 was er al 
een sterke daling. In Italië en Spanje zijn de volumes wel 
erg klein ten opzichte van de topbestemmingen. 

Tabel 65:
Buitenlandse korte vakanties van de Nederlanders 
2008-2010

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

België 1.002 1.101 1.166 32,2% +5,9%

Duitsland 1.118 1.456 1.132 31,2% -22,3%

Frankrijk 532 534 535 14,8% +0,1%

Groot-Brittannië 226 272 307 8,5% +12,8%

Italië 67 73 95 2,6% +31,2%

Spanje 115 100 74 2,0% -26,0%

Andere 303 280 315 8,7% +12,6%

Totaal Buitenland 3.363 3.816 3.624 100% -5,0%

Bron: CVO 

Bij de overnachtingen blijft Duitsland op kop ondanks 
een verlies van eveneens -22%. Het blijft België daarmee 
net voor. De overnachtingen in België zijn minder sterk 
gegroeid dan het aantal Nederlandse korte vakanties 
door een minder sterke groei in Vlaanderen dan in 
Wallonië. De groei van de overnachtingen bedraagt 
bijna +3%. Duitsland en ons land zijn samen goed voor 
bijna 60% van alle Nederlandse overnachtingen tijdens 
een korte vakantie. Ook de groei in overnachtingen en 
in relatieve termen is in Italië het grootst. Het aantal 
overnachtingen stijgt nog sterker dan het aantal korte 
Nederlandse vakanties, de stijging bedraagt bijna +46%. 

Tabel 66:
Buitenlandse korte vakanties van de Nederlanders 
2008-2010 (overnachtingen)

(aantal x 1.000) 2008 2009 2010 %2010 Trend 09-10

Duitsland 2.511 3.275 2.541 30,4% -22,4%

België 2.207 2.345 2.413 28,9% +2,9%

Frankrijk 1.279 1.301 1.332 15,9% +2,4%

Groot-Brittannië 545 663 756 9,0% +14,0%

Italië 170 180 262 3,1% +45,8%

Spanje 309 277 201 2,4% -27,5%

Andere 784 723 856 10,2% +18,4%

Totaal Buitenland 7.805 8.764 8.361 100% -4,6%

Bron: CVO 

De meeste vakanties, bijna drie kwart, onderneemt de 
Nederlander met de wagen. Bij 17% van de vakanties 
neemt men het vliegtuig. De overige transportmiddelen 
zijn minder belangrijk. Voor reizen naar België is de 
wagen nog meer vertegenwoordigd. Negen op de tien 
vakanties naar België is er een met de wagen. Enkel de 
trein speelt nog een bijkomende rol.

De Nederlander heeft tijdens zijn korte vakantie in 2010 
ongeveer even veel uitgegeven als het jaar voordien. 
Specifiek in België heeft hij gecorrigeerd voor inflatie 
8 euro minder uitgegeven dan in 2009 waardoor het 
bestede bedrag gelijk loopt met dat van de andere 
bestemmingen.

De bestedingen tijdens een lange vakantie zijn voor 
het tweede jaar op rij gedaald. Ook in België zijn de 
bestedingen tijdens een lange vakantie gedaald. De 
bestedingen in België liggen overigens heel wat lager 
dan gemiddeld. Een belangrijke reden hiervoor is dat de 
lange vakanties in België korter zijn.
. 
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Tabel 67:
Kenmerken van de vakanties van de Nederlanders 2008-2010

(korte + lange vakanties) Alle bestemmingen
(binnen- en buitenland)

België 

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Transportmiddel

Wagen/Mobilhome/Caravan 72,1% 74,2% 73,4% 84,1% 88,8% 89,0%

Vliegtuig 17,7% 16,4% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Bus 3,3% 3,1% 2,8% 3,1% 2,6% 1,7%

Trein 4,4% 4,0% 4,1% 12,5% 7,8% 8,8%

Andere 2,4% 2,3% 2,4% 0,3% 0,8% 0,4%

Bestedingen (pp/per korte vakantie) 

Per persoon in euro 140 142 143 174 149 143

Bestedingen (pp/per lange vakantie)

Per persoon in euro 573 569 565 256 247 228

Bron: CVO 

De gemiddelde reisduur van de Nederlandse vakanties blijft ongeveer constant. Dit geldt voor zowel de korte 
als de lange vakanties. De Nederlandse vakanties naar België worden echter steeds korter. Deze afname van de 
verblijfsduur komt zowel voor bij de korte als bij de lange vakanties.

Tabel 68: 
Reisduur van de vakanties van de Nederlanders 2008-2010

(korte + lange vakanties) Alle bestemmingen
(binnen- en buitenland)

België 

Reisduur (gemiddelde in nachten) 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Korte vakanties 2,22 2,21 2,21 2,20 2,13 2,07

Lange vakanties 10,7 10,6 10,7 8,0 8,0 7,7

Alle vakanties 7,8 7,6 7,7 5,0 4,7 4,4

Bron: CVO 
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1. De gebruikte begrippen 

Aankomsten en overnachtingen

In België is de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek gemachtigd om bij alle 
commerciële logiesinrichtingen maandelijks het aantal personen op te vragen dat in de inrichting tegen betaling 
verbleven heeft. Twee basisindicatoren worden op deze wijze ingewonnen: het aantal aankomsten en het aantal 
overnachtingen. In de categorie huurlogies neemt de Algemene Directie Statistiek enkel die verblijven op, die via 
een verhuurkantoor aan de kust worden aangeboden.

Naast de opdeling naar logiesvorm (hotels, campings, vakantieparken, logies voor doelgroepen en huurlogies) 
geven de statistieken van de Algemene Directie Statistiek ook volume- (het aantal aankomsten en overnachtingen), 
trip- (verblijfsduur, motief van het verblijf, verblijfsperiode, verblijfplaats) en persoonskarakteristieken (land van 
herkomst van de verblijfstoerist) weer. 

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. In die zin komt het 
aantal aankomsten niet exact overeen met het aantal vakanties of zakenreizen in ons land. Een voorbeeld: trekkers 
kunnen meerdere aankomsten genereren tijdens één vakantie, door te verblijven in verschillende logiesinrichtingen. 
Het volume aan overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met de geregistreerde aankomsten 
gepaard gaan. 
 

g Gewesten

Naast de gegevens voor België worden ook tabellen weergegeven voor de drie Gewesten, namelijk het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In dit document staan ‘Brussel’ en het 
‘Brusselse Gewest’ gelijk aan het ‘Brusselse Hoofdstedelijke Gewest’. In de tabellen ‘Vlaanderen’ zijn de cijfers 
voor het Vlaamse en het Brusselse Gewest samengeteld.  

Kust, Kunststeden, Vlaamse regio’s

g Vlaamse kust 

De ‘Vlaamse kust’ omvat de gegevens van alle kustgemeenten inclusief de gegevens van Zeebrugge.

g Kunststeden

Tot de kunststeden behoren: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen. Voor Brugge gelden enkel de 
gegevens voor de stad Brugge exclusief de deelgemeente Zeebrugge.

g Vlaamse regio’s

Alle gegevens uit Vlaanderen die niet ressorteren onder de kust of de kunststeden worden tot de Vlaamse regio’s 
gerekend.
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Indeling naar logiesvorm

Vanaf 2004 rapporteert de Algemene Directie Statistiek de aankomst- en overnachtinggegevens in een gewijzigde 
logiesindeling. Deze sluit aan bij de decretale bepalingen die in de Gewesten en Gemeenschappen gelden rond 
logiesaccommodaties. Hierdoor zijn de categorieën ‘vakantiecentra’ en ‘vakantiedorpen’ weggevallen en is het 
segment van de ‘vakantieparken’ geïntroduceerd. In de volgende definities houden we bijgevolg rekening met de 
decretale regionale verschillen. 
Let wel, deze definities zijn voor Vlaanderen gebaseerd op de geldende decreten vóór de invoer van het nieuwe 
Logiesdecreet in 2010. Vanaf de volgende edities van Toerisme in Cijfers kunnen we rekening houden met de nieuwe 
indeling. Meer info over dit decreet vind je op www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet.

g Hotels

In Vlaanderen zijn hotelinrichtingen alle inrichtingen met ten minste vier kamers of met accommodatie voor ten 
minste tien personen. Er wordt een hotelservice aangeboden en er wordt voor minstens één nacht logies verstrekt. 
De regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt de indeling in categorieën en de mogelijke benamingen.

In Wallonië en Brussel (voor de Brusselse hotels die door de Franstalige overheid worden vergund) is een 
hotelinrichting elke logiesverstrekkende inrichting die voor een periode die niet korter mag zijn dan een nacht, 
logies verstrekt onder de benaming ‘hôtel’ (hotel), ‘hostellerie’ (gasthof), ‘motel’ (motel), ‘auberge’ (herberg), 
‘pension’ (pension) of ‘relais’ (buitenherberg). Ze moet over minstens zes kamers beschikken die uitsluitend voor 
de klanten zijn bestemd. In steden met meer dan 200.000 inwoners en in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest 
bedraagt dit tien kamers. Het reglement voorziet in een indeling in categorieën.

In Duitstalig België verstaat men onder hotelinrichtingen de inrichtingen die onder de naam ‘Hotel’, ‘Hostellerie’, 
‘Apparthotel’, ‘Motel’, ‘Gasthof’, ‘Pension’, ‘Relais’ (buitenherberg) worden uitgebaat en die voor ten minste één 
nacht logies aanbieden. De regering mag die opsomming aanvullen.

g Campings

De Vlaamse regelgeving verstaat onder ’terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven’ ieder terrein waarop ten 
minste drie mobiele en/of vaste verblijfsvormen staan die niet ontworpen zijn om permanent, maar om recreatief 
te verblijven. Op kampeerterreinen is ten minste 15% van de kampeerplaatsen voorbehouden voor toeristische 
kampeerplaatsen en bestaat ten hoogste 50% van de openluchtrecreatieve verblijven uit vaste constructies. Een 
kampeerverblijfpark is een terrein waar men gebruik kan maken van ten minste één toeristische kampeerplaats en 
waar voor het overige verbleven wordt in vaste constructies.

In Wallonië onderscheidt men kampeerterreinen en hoevecampings. Kampeerterreinen zijn terreinen waarop 
gewoonlijk of bij gelegenheid wordt gekampeerd en een caravan wordt geplaatst voor meer dan tien personen, of 
waarop meer dan drie verblijven staan. Het aantal doorgangsplaatsen bedraagt minstens 10% van het totale aantal 
plaatsen. 
Hoevekamperen is het kamperen georganiseerd door een landbouwer op een terrein dat deel uitmaakt van zijn 
bedrijf en dat ten hoogste plaats biedt voor zes kampeerverblijven en maximum dertig personen.

In Duitstalig België verstaat men onder kamperen ‘het als woongelegenheid gebruiken’, door andere personen dan 
kermisexploitanten of nomaden die als zodanig handelen, van de volgende mobiele verblijven die niet ontworpen 
zijn om als vaste woning te dienen: tenten; wegencaravans; caravans van residentieel type zonder woonlaag; 
motorhomes; elk ander soortgelijk verblijf. Onder ‘kampeerterrein’ verstaat men een terrein waarop gewoonlijk 
of bij gelegenheid meer dan tien personen tegelijk kamperen of waarop meer dan drie van de bovengenoemde 
verblijven staan. Een terrein moet ook als kampeerterrein beschouwd worden, wanneer de houder van een 
kampeervergunning als bijkomende constructies onbeweegbare verblijven optrekt zoals chalets, bungalows, 
huisjes, paviljoenen of elk ander soortgelijk verblijf op voorwaarde dat ze niet ontworpen zijn om als vaste woning 
te dienen en eigendom van de houder van een kampeervergunning of van de eigenaar van het kampeerterrein zijn 
en blijven.
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g Vakantieparken

In Vlaanderen is een vakantiepark een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven waarop uitsluitend vaste 
constructies voorkomen. 

In Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap is een vakantiedorp een geheel van ten minste 15 bijeenstaande vaste 
woningen, gebouwd door een enkele projectontwikkelaar en bestemd tot bevordering van de verblijfsrecreatie. 

g Logies voor doelgroepen

Deze categorie kan zowel betrekking hebben op jeugdtoerisme als sociaal logies voor volwassenen. 
Jeugdlogies wordt omschreven als verblijfstoeristische accommodatie waarin overwegend door jongeren 
gelogeerd wordt. Verschillende vormen van jeugdlogies zijn mogelijk: jeugdvakantiehuizen, jeugdkampen, 
jeugdherbergen en hostels.
Een sociaal logies voor volwassenen is een sociaaltoeristisch verblijf dat bijzondere aandacht heeft voor en 
drempelverlagende inspanningen levert ten aanzien van allen die gehinderd worden in een volwaardige deelname 
aan vakantie en dat een sociaaleconomisch aanvaardbare prijszettingspolitiek hanteert. 
In Vlaanderen hebben de meeste logies voor doelgroepen een erkenning Toerisme voor Allen van Toerisme 
Vlaanderen. 

g Huurlogies 

Een individuele huurvakantiewoning is een vaste constructie zoals een chalet, bungalow, huis, appartement of 
studio waar gelogeerd kan worden en waar men zelf kan koken. 
In de cijfers van de Algemene Directie Statistiek zijn in de categorie huurlogies enkel die verblijven opgenomen die 
via een verhuurkantoor worden aangeboden aan de kust.
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Begrippen met betrekking tot het reisgedrag

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt het vakantiegedrag in eigen land en in enkele buurlanden beschreven. Hieronder 
volgen de definities die in de respectievelijke onderzoeken gebruikt worden.

g Duitse markt

In de ‘Reiseanalyse’ uitgevoerd door de ‘Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen’ (FUR) wordt ieder verblijf 
van minstens vijf dagen of vier nachten als vakantie beschouwd. Respondenten vanaf 14 jaar komen in aanmerking 
en zakenreizen worden uitgesloten.

g Britse markt

In de ‘International Passenger Survey’ (IPS) wordt jaarlijks het reisgedrag van en naar het Verenigd Koninkrijk 
onderzocht. Iedereen vanaf 16 jaar komt in aanmerking voor het onderzoek, ongeacht het motief of de lengte van 
verblijf. Ook korte verblijven tot en met drie nachten en dagtrips worden in deze survey meegerekend.

g Franse markt

Het onderzoek: ‘Le Suivi des Déplacements Touristiques des Français’ (SDT) uitgevoerd door Sofres heeft enkel 
betrekking op ‘les voyages personnels’, d.w.z. de vakanties van de Fransen met als motief ontspanning, rust of 
bezoek aan familie, vrienden of kennissen. Een vakantie wordt gedefinieerd als elk verblijf van minimum één nacht, 
omwille van bovengenoemde redenen, buiten de eigen woning. Een korte vakantie duurt een tot drie nachten, 
terwijl een lange vakantie vier nachten of meer beslaat. 
Tot en met 2004 werden enkel Fransen toegelaten in de steekproef, vanaf 2004 zijn alle inwoners in Frankrijk 
toegelaten. De verschillen hierdoor blijven echter beperkt.
De vakanties in de zogenaamde D.O.M., T.O.M. - gebieden worden tot de buitenlandse vakanties gerekend. D.O.M., 
T.O.M. staat voor ‘Département d’outre-mer, Territoire d’outre-mer’, of ‘Overzeese Departementen en Overzeese 
Gebieden’. Volgende eilanden behoren tot deze groep:

In de Stille Oceaan: In de Indische Oceaan: In de Caraïben:

 Nouvelle-Calédonie 	 La Réunion 	 La Martinique
 Polynésie Française  	Mayotte 	 La Guadeloupe
 Wallis & Futuna 	 Les Iles Eparses
 Clipperton

g Nederlandse markt

Ook het ‘Continu Vakantie Onderzoek’ (NBTC - NIPO Research), dat jaarlijks een weergave geeft van het 
vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking, definieert een vakantie als ‘een verblijf buiten de eigen woning 
voor ontspanning of plezier met ten minste één overnachting’. Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitenlandse 
vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een 
verblijf in de woning van familie, vrienden of kennissen in Nederland telt niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd 
of de meeste dagen afwezig waren.
Een korte vakantie telt maximaal drie en een lange vakantie vier of meer aaneengesloten overnachtingen. Sinds het 
jaar 2004 zijn buitenlandse verblijven bij familie, vrienden of kennissen ook opgenomen in het onderzoek. 
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 g Vlaamse vakantiemarkt

Het reisgedrag van de Vlaming is gebaseerd op het tweejaarlijks onderzoek ‘Het reisgedrag van de Belgen’ van WES 
Onderzoek & Advies. Een vakantie wordt gedefinieerd als elk verblijf buitenshuis van minstens vier opeenvolgende 
nachten om andere redenen dan beroepsdoeleinden, ziekte of overlijden van een familielid of verblijf in een 
hospitaal of kostschool. Een korte vakantie is elk verblijf buitenshuis met een tot drie overnachtingen, eveneens 
om andere dan eerder vermelde redenen. In tegenstelling tot de lange vakanties worden bij de korte vakanties de 
verblijven bij familie of kennissen en in een tweede woning buiten beschouwing gelaten. Het betreft dus enkel de 
commerciële korte vakanties waarbij betaald wordt voor het logies.
De verschillende huurlogiesmogelijkheden die in het WES-onderzoek naar het vakantiegedrag van de Belgen 
worden gehanteerd, zijn: 

 appartement, villa, studio
 vakantiedorp
 huurkamer bij particulieren
 gîtes ruraux, hoevetoerisme

In het rapport wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De zomerperiode loopt van 
1 april tot 30 september. De winterperiode beslaat de maanden oktober tot en met maart.

Werkmethode en opmerkingen

Dit rapport behandelt enkel gegevens die betrekking hebben op het verblijfstoerisme. Het dagtoerisme wordt 
nergens in rekening gebracht (met uitzondering van sommige kengetallen over de Britse markt o.b.v. IPS). Ook de 
aankomsten zijn steeds aankomsten in logiesbedrijven.

Alle tabellen en cijfers in de tabellen met betrekking tot de gegevens van de Federale Overheidsdienst Economie - 
Algemene Directie Statistiek, zijn inclusief gegevens over de verhuursector (enkel huurlogies via verhuurkantoren 
aan de kust).

Evoluties van bestedingcijfers in tabellen zijn niet geïndexeerd tenzij anders vermeld. Tekstuele analyses van de 
bestedingen zijn wel in constante prijzen.



66

2. Afkortingen

‘GJG 2006-2010’: De gemiddelde jaarlijkse groei over verschillende jaren. De groei is enkel berekend op basis 
van het eerste en het laatste jaar (in dit voorbeeld 2006 en 2010)

‘Trend 2009-2010’: De proportionele toe- of afname voor 2010 t.o.v. 2009.
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