
toerisme in kerncijfers 2013 
 
voorlopige cijfers 
 
 
De eerste 5 maanden van 2013 heeft toeristisch Vlaanderen -1%, of ongeveer 81.000 overnachtingen 
minder ontvangen dan tijdens dezelfde periode in 2012. Zowel de Kust als de Vlaamse regio’s 
vertonen een daling. De kunststeden blijven stijgen met +1%. Het aantal aankomsten in Vlaanderen 
(aantal toeristen en zakenlui) stijgt wel met +1% ten opzichte van de eerste 5 maanden van 2012.  
 
De daling van de overnachtingen is het sterkst aan de Kust. Daar gaat het aantal overnachtingen 
omlaag met -6%. De Vlaamse regio’s tekenen een daling op van -1%. Het natte en koude voorjaar 
heeft hier duidelijk een rol gespeeld. De stijging in de kunststeden is het sterkst in Leuven met +36%. 
 
2013 vertoont in januari, maart en mei een stijging ten opzichte van dezelfde maanden in 2012. In 
februari en april daarentegen neemt het aantal overnachtingen af, in april zelfs met -8%. De kleine 
stijging in mei kan deze daling niet goedmaken. De buitenlandse markten samen stijgen in mei 
+0,5% maar voor de 5 maanden samen vertonen ze een terugval van -2%. Dit is een daling van 
ongeveer 100.000 buitenlandse overnachtingen ten opzichte van 2012. Binnenlandse 
vakantiegangers en zakenlui realiseren ongeveer 18.000 overnachtingen meer dan in dezelfde 
periode van 2012, of +0,5%. 
 
Zowel Nederland als Duitsland laten een daling optekenen van -13% en -1%. Het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk kennen een stijging met +11% en +6%. De meeste andere Europese markten dalen in de 
eerste 5 maanden van 2013. 
 
De verre markten vertonen grote verschillen. Zowel India (-12%) en Japan (-3%) als de Verenigde 
Staten (-5%) tonen een daling. China en Rusland laten daarentegen voor de derde maand op rij een 
sterke stijging optekenen wat resulteert in een positieve trend tot en met mei  van +10% en +9%. 
 
 
definities 
- de cijfers zijn voorlopig, de definitieve cijfers kunnen nog verschillen 
- Vlaanderen= Vlaams + Brussels Gewest 
- Kunststeden= Antwerpen + Brugge + Brussel + Gent + Leuven + Mechelen 
- overnachtingen = 

o overnachtingen in commerciële logiesinrichtingen: hotels, gastenkamers, campings, vakantieparken, 
jeugd- en sociaal volwassenentoerisme 

o zowel recreatieve als zakelijke overnachtingen 
- de cijfers van de verhuur in vakantiewoningen of vaste staanplaatsen op campings zijn niet inbegrepen. 
- bron: Federale Overheidsdienst Economie – Algemene Directie Statistiek 
 
Meer info, tabellen en figuren en definitieve jaarcijfers 2008 tot en met 2012 vindt u in Toerisme in Cijfers XL op 
www.toerismevlaanderen.be/cijfers. 
 
 
contact: 
cijfers  kennisbeheer@toerismevlaanderen.be 
pers  stef.gits@toerismevlaanderen.be 
telefonisch  02 504 03 00 

http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers
mailto:kennisbeheer@toerismevlaanderen.be
mailto:stef.gits@toerismevlaanderen.be


Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen 2012-2013 5 maanden Voorlopige cijfers 2013*

Bestemming
% na 5 
mndn

% na 5 
mndn

Kust 33% 37%
Vlaamse regio's 34% 38%
Kunststeden 38% 39%
  Antwerpen 39% 40%
  Brugge 36% 36%
  Brussel 39% 40%
  Gent 38% 37%
  Leuven 33% 34%
  Mechelen 37% 39%

Vlaanderen 36% 38%

Evolutie overnachtingen in Vlaanderen 2012-2013 per maand, per marktland

Markt

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec volume 5 
maanden 

2012

volume 5 
maanden 

2013

Trend '12-
'13 na 5 

maanden
België -0,9% +0,4% +4,6% -4,1% +2,9% 3.763.729 3.781.516 +0,5%
Nederland -13,1% -6,2% -3,8% -20,2% -16,1% 1.202.184 1.047.170 -12,9%
Duitsland +5,4% -7,8% +16,4% -25,6% +9,8% 607.879 601.292 -1,1%
Frankrijk +22,2% +4,2% +2,4% -0,2% +13,0% 828.066 880.868 +6,4%
Verenigd Koninkrijk +8,4% +7,1% +13,7% -0,0% +25,7% 568.262 632.798 +11,4%
Denemarken -7,9% -17,1% +2,1% +8,0% -6,1% 42.725 41.410 -3,1%
Zweden -11,4% -4,9% -5,4% -18,9% -13,4% 55.987 49.642 -11,3%
Italië +7,9% +1,3% -7,3% -2,9% -6,3% 183.215 179.345 -2,1%
Spanje +2,4% -7,7% +7,4% -30,6% +1,4% 214.538 198.287 -7,6%
Oostenrijk -8,8% +10,3% -4,7% -15,6% -13,2% 32.484 29.849 -8,1%
Rusland +8,1% -13,1% +13,1% +10,2% +16,1% 80.130 87.565 +9,3%
V.S. Amerika -1,5% -3,3% -7,6% -7,5% -2,0% 246.902 235.438 -4,6%
Japan +6,7% +6,6% +4,9% -3,8% -14,8% 90.259 87.224 -3,4%
China -0,6% -7,2% +23,4% +6,0% +21,2% 53.176 58.507 +10,0%
India +5,8% -12,1% +6,8% -26,4% -18,1% 35.595 31.164 -12,4%
Andere +3,1% +0,7% -2,3% -6,0% +1,7% 136.887 143.784 +5,0%
BUITENLAND +2,2% -1,2% +2,4% -10,8% +0,5% 5.184.556 5.085.137 -1,9%
TOTAAL +1,0% -0,5% +3,3% -7,8% +1,5% 8.948.309 8.866.653 -0,9%

Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen (in absolute cijfers) 2012-2013 5 maanden Voorlopige cijfers 2013*

Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen (in absolute en relatieve cijfers, per markt) 2012-2013

              Kennisbeheer * Cijfers 2012 en 2013 inclusief gastenkamers Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek

4.234.522 4.264.827 +0,7%

OVERNACHTINGEN AANKOMSTEN

41.632 41.784 +0,4%

182.733 188.483 +3,1%
64.167 88.002 +37,1%

356.456 373.327 +4,7%
1.252.924 1.245.062 -0,6%

+1,7%
403.050 402.645 -0,1%

2.339.303

Trend '12-'13 na 5 
maanden

580.203 560.669 -3,4%
1.353.357 1.364.855 +0,8%

volume 5 maanden 
2012

volume 5 maanden 
2012

1.586.624
3.145.793
4.215.916

volume 5 maanden 
2011

2.300.962

Trend '12-'13 na 5 
maanden
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2013
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75.836

693.162
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