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voorlopige cijfers 8 maanden 
 

 
 
De eerste acht maanden van 2017 heeft Vlaanderen 8% meer toeristen ontvangen, of bijna 637.000 aankomsten 
meer dan in dezelfde periode in 2016. De internationale aankomsten stegen met +13%, de binnenlandse met +3%. 
Ook het aantal overnachtingen is gestegen ten opzichte van dezelfde periode. Er waren in totaal 833.000 
overnachtingen meer of een stijging van +4%. Belangrijke kanttekening is evenwel dat deze periode in 2016 die was 
in de directe nasleep van de aanslagen in Brussel waarbij de luchthaven pas vanaf eind juni opnieuw volledig 
operationeel was.  
 
De overnachtingen van buitenlandse vrijetijds- en zakentoeristen samen stijgen met +10%. Dit zijn ongeveer 
902.000 buitenlandse overnachtingen meer dan in 2016. Binnenlandse vakantiegangers en zakenlui realiseren 
68.000 overnachtingen minder dan in dezelfde periode van 2016 (-1%). 
 
In april zien we een zeer sterke stijging op bijna alle markten. De grote stijging ten opzichte van april 2016 is niet echt 
verrassend. In mei merken we een daling van de binnenlandse markt (-5%), deels te wijten aan het Pinksterweekend 
dat in 2017 niet in mei, maar in juni viel. De meeste buitenlandse markten stijgen in mei 2017 wel, zodat mei afklokt 
op +6% buitenlandse overnachtingen ten opzichte van mei 2016. Juni 2017 wordt gekenmerkt door een stijging van 
bijna +8%.  
In de twee zomermaanden juli en augustus, zetten de binnenlandse vakantiegangers en zakenlui de dalende trend 
verder met -4% overnachtingen. De Belgische vakantieganger gaat in de zomer 2017 meer naar het buitenland dan in 
de zomer 2016. De buitenlandse overnachtingen daarentegen stijgen in de zomer 2017 met +11%. 
Zelfs met deze sterke stijging voor de buitenlandse overnachtingen, zitten we nog 290.000 overnachtingen (-8%) 
onder het aantal buitenlandse overnachtingen in de zonnige zomer van topjaar 2015. 
 
Van de buurlanden vertoont Duitsland de sterkste stijging na 8 maanden (+14%). Ook Frankrijk (+7%) toont zich 
positief. De Britse markt stijgt in de zomer opnieuw, waardoor de daling ten opzichte van dezelfde periode in 2016 
bijna volledig is weggewerkt. De Nederlandse markt, daalde in zowel juli als augustus waardoor het aantal 
overnachtingen in 2017 maar net het aantal van 2016 overschrijdt.  
 
In bijna alle andere Europese markten zien we in deze acht maanden een mooie stijging. Vooral de Hongaarse 
(+47%), Spaanse (+25%) en Tsjechische (+20%) overnachtingen stijgen sterk ten opzichte van dezelfde periode in 
2016.  
 
De Russische markt, blijft zijn inhaalbeweging doorzetten en steeg de eerste acht maanden met +35% ten opzichte 
van 2016. Rusland gaat hiermee bijna +6.000 overnachtingen (+5%) boven het aantal van dezelfde periode in 2015. 
Deze heropleving is positief beïnvloed door de stijging van de roebel en het herstel van de Russische economie.  
 
In 2016 zagen we het aantal overnachtingen van bezoekers uit alle Amerikaanse en Aziatische landen flink achteruit 
gaan, voornamelijk als gevolg van de aanslagen. De eerste acht maanden in 2017 staat hiermee sterk in contrast: de 
Verenigde Staten (+21%) en Canada (+25%) stijgen sterk. Ook de Aziatische markten herstellen goed. Zo gaat de 
Chinese markt +19% en ook de Japanse markt (+18%) laat voor de zesde maand op rij in 2017 positieve cijfers 
optekenen. Nog opvallend bij de Chinese markt is dat de aankomsten minder sterk vooruitgaan, wat duidt op een 
verblijfsduurverlenging. 
 
 
 
 
definities 
- de cijfers zijn voorlopig, de definitieve cijfers kunnen nog verschillen 
- Vlaanderen= Vlaams + Brussels Gewest 
- overnachtingen = 

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

o zowel recreatieve als zakelijke overnachtingen 
- de cijfers van de vaste staanplaatsen op campings zijn niet inbegrepen 



 

- bronnen: Federale Overheidsdienst Economie – Algemene Directie Statistiek; Hotelbarometer Toerisme 
Vlaanderen obv cijfers Algemene Directie Statistiek, TourMIS (Marketing Information System for Tourism 

Managers), UNWTO 
 
Meer info, tabellen en figuren en definitieve jaarcijfers 2012 tot en met 2016 vind je in Toerisme in Cijfers XL op 
www.toerismevlaanderen.be/cijfers. 
 
 
contact: 
cijfers  kennisbeheer@toerismevlaanderen.be 
pers  communicatie@toerismevlaanderen.be  
telefonisch  02 504 25 12  

http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers
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8 maanden Voorlopige cijfers 2017
Evolutie overnachtingen in Vlaanderen 2016-2017 per maand, per marktland.

Markt

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec volume 8 
maanden 

2016

volume 8 
maanden 

2017

Trend '16-
'17 after 8 
maanden

België +6,3% -6,0% -8,8% +22,8% -5,1% +2,1% -2,8% -5,5% 11 055 968 10 987 762 -0,6%
Nederland +17,1% -6,9% -3,6% +19,3% -8,6% +3,7% -4,4% -2,2% 2 286 974 2 290 039 +0,1%
Duitsland -8,9% +3,9% -22,6% +78,7% -12,7% +43,4% +25,4% +12,9% 1 235 031 1 405 519 +13,8%
Frankrijk -11,6% +14,0% -3,2% +1,7% +18,0% +16,2% +7,6% +10,7% 1 230 264 1 317 737 +7,1%
Verenigd Koninkrijk -11,0% -13,6% -11,9% +16,4% +2,1% -9,7% +9,8% +8,8% 1 071 850 1 072 101 +0,0%
Ierland +18,1% +7,0% +26,1% +31,1% +17,2% -15,7% -16,5% -2,3% 72 944 76 804 +5,3%
Denemarken +3,4% -4,7% -18,6% +15,5% +9,4% +6,9% +12,5% -6,5% 73 248 75 190 +2,7%
Zweden -5,8% -3,1% +13,4% +18,0% +24,8% +17,7% +15,8% +11,5% 74 967 84 300 +12,4%
Noorwegen -3,4% -3,0% -10,4% +34,2% +20,7% -4,1% +0,7% -18,5% 46 663 48 330 +3,6%
Italië -4,6% -7,8% +25,7% +24,6% +25,8% +5,4% +11,4% +36,5% 259 151 296 527 +14,4%
Spanje +20,6% +21,6% +13,8% +69,9% +15,0% +10,3% +18,8% +35,9% 370 635 464 921 +25,4%
Oostenrijk -11,1% -6,2% +8,3% -2,8% +19,1% +5,8% +35,3% +39,2% 54 265 59 777 +10,2%
Zwitserland -21,7% -11,9% -4,6% +51,6% +14,4% +13,4% +25,4% +19,6% 109 444 123 015 +12,4%
Rusland +19,3% +36,0% +36,4% +77,9% +60,9% +2,5% +37,7% +22,5% 76 717 103 580 +35,0%
Canada +5,2% -5,9% +22,2% +75,4% +33,5% +14,1% +21,7% +22,4% 66 546 83 374 +25,3%
V. S. Amerika +3,2% -4,0% +16,7% +43,7% +29,8% +17,9% +20,5% +35,2% 393 078 477 121 +21,4%
Brazilië +11,3% +11,4% +38,2% +66,5% +60,7% +60,0% +91,9% +66,2% 55 037 84 506 +53,5%
Japan -10,4% -19,3% +7,5% +48,6% +61,2% +27,7% +19,6% +16,6% 68 190 80 492 +18,0%
China +5,6% -0,7% +11,3% +30,7% +37,7% +27,7% +17,6% +9,2% 116 268 138 465 +19,1%
India -44,4% -26,1% -10,4% +12,4% +7,2% +13,2% +18,2% +8,7% 73 185 72 703 -0,7%
Australië -1,0% -8,6% +3,2% +19,3% +7,8% +5,4% +16,6% +20,3% 64 102 70 995 +10,8%
Andere +12,4% +7,0% +23,3% +27,6% +14,2% +20,5% +21,6% +20,2% 1 465 067 1 739 489 +18,7%
BUITENLAND +2,1% +1,6% +0,8% +27,2% +5,7% +13,7% +11,7% +10,5% 9 263 626 10 164 985 +9,7%
TOTAAL +3,8% -1,8% -4,0% +24,9% +0,2% +7,8% +2,2% +1,0% 20 319 594 21 152 747 +4,1%

Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen (in absolute en relatieve cijfers, per markt) 2016-2017

TOERISMEVLAANDEREN Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek
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