
toerisme in kerncijfers 2014 
 
voorlopige cijfers 
 
 
De eerste 7 maanden van 2014 heeft toeristisch Vlaanderen +6%, of ongeveer 
914.000 overnachtingen meer ontvangen dan tijdens dezelfde periode in 2013. Zowel 
de kust, de kunststeden als de groene regio’s gaan vooruit. De algemene stijging van de aankomsten 
in Vlaanderen (aantal toeristen en zakenlui) ligt iets lager dan de overnachtingen: +5%.  
 
De relatieve stijging van de overnachtingen is zowel in de kunststeden als in de Vlaamse regio’s 
ongeveer +7%. De kust stijgt met +2%. De grootste absolute groeier is de kunststeden. Zij zien het 
aantal overnachtingen stijgen met ongeveer 480.000. De Vlaamse regio’s tekenen 380.000 
overnachtingen meer op dan in de zelfde periode in 2013. Een deel van deze stijging is te danken aan 
het uitzonderlijke mooie voorjaarsweer in maart en april. 
 
De buitenlandse markten samen stijgen +6% in de eerste zeven maanden. Dit is een toename van 
ongeveer 436.000 buitenlandse overnachtingen ten opzichte van 2013. Binnenlandse 
vakantiegangers en zakenlui realiseren ruim 478.000 overnachtingen meer dan in dezelfde periode 
van 2013, of +7%. In juli neemt het aantal overnachtingen slechts toe met +2%. 
 
De meeste Europese markten sluiten de eerste zeven maanden met positieve cijfers af. Bijna alle 
buurlanden laten zelfs een mooie stijging optekenen. Duitsland kent een stijging met +4%. Frankrijk 
stijgt met +3% en alleen Nederland kent een daling van -2%, of -32.000 overnachtingen. Het Verenigd 
Koninkrijk tekent een stijging op van +6% en zet hiermee de trend verder die in 2012 was ingezet. 
Vooral april, mei en juli waren heel goed voor de Britse markt. Ook andere Commonwealth markten 
zoals Nieuw-Zeeland en Australië doen het vanaf dan heel goed waaruit blijkt dat de aandacht voor de 
herdenking van WWI begint toe te nemen. Europese uitschieter is Slovakije met +23% 
overnachtingen. Opvallende stijger is ook het economisch geplaagde Spanje, dat meer dan +14% 
overnachtingen tegenover dezelfde periode in 2013 boekt. 
 
Ook de meeste verre markten vertonen een stijgende trend in de eerste zeven maanden van 2014. 
Zowel India als Brazilië geven opvallende groeicijfers (+38% en +25%), en ook de Verenigde Staten 
stijgen met +16%. De Oekraïne crisis is dan weer meteen merkbaar op de Russische markt. De 
continue stijging van de afgelopen jaren is gestopt bij het begin van die crisis eind februari. In januari 
en februari lagen de groeipercentages nog rond de +30%.  
 
 
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 2009 tot en met 2013 vindt u in Toerisme in 
Cijfers  XL op www.toerismevlaanderen.be/cijfers. 
 
 
contact: 
cijfers  kennisbeheer@toerismevlaanderen.be 
pers  communicatie@toerismevlaanderen.be  
telefonisch  02 504 03 00 

 

http://www.toerismevlaanderen.be/cijfers
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Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen 2013-2014 7 maanden Voorlopige cijfers 2013

Bestemming
% na 7 
mndn

% na 7 
mndn

Kust 58% 59%
Vlaamse regio's 59% 58%
Kunststeden 55% 55%
  Antwerpen 55% 56%
  Brugge 55% 55%
  Brussel 55% 55%
  Gent 57% 56%
  Leuven 57% 56%
  Mechelen 56% 56%

Vlaanderen 57% 57%

Evolutie overnachtingen in Vlaanderen 2013-2014 per maand, per marktland. 

Markt

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec volume 7 
maanden 2013

volume 7 
maanden 2014

Trend '13-
'14 na 7 

maanden
België +8,0% -1,1% +14,9% +13,8% +6,5% +14,0% +0,9% 6.553.108 7.031.831 +7,3%
Nederland -1,3% -3,9% -3,7% +2,8% -0,9% +8,5% -9,6% 1.731.053 1.699.005 -1,9%
Duitsland +8,9% -2,8% -10,5% +42,1% -13,3% +21,6% -4,3% 941.374 981.832 +4,3%
Frankrijk +1,8% +11,6% -10,5% +2,2% +2,4% +13,3% +8,5% 1.122.842 1.159.775 +3,3%
Verenigd Koninkrijk -1,0% +3,3% -9,2% +23,2% +7,5% +2,1% +9,7% 968.958 1.023.473 +5,6%
Denemarken -12,4% -11,3% -14,9% -6,6% -1,1% -7,0% +10,9% 62.502 59.522 -4,8%
Zweden -2,1% -0,1% +1,2% +9,5% -4,6% -0,3% +18,6% 69.631 71.922 +3,3%
Noorwegen -6,7% -3,7% -9,2% -4,2% +48,8% -10,6% +16,1% 47.228 49.413 +4,6%
Italië +6,2% +11,3% +10,9% +18,5% +26,1% +4,8% +20,7% 252.948 288.927 +14,2%
Spanje +6,3% +9,2% -10,5% +44,6% +23,7% +20,3% +8,0% 324.733 370.488 +14,1%
Oostenrijk +6,7% +10,8% +20,9% +27,1% +11,2% +9,1% +26,0% 46.191 53.895 +16,7%
Zwitserland +9,0% +24,4% -2,9% +28,4% +4,6% +22,0% +14,3% 104.793 119.475 +14,0%
Rusland +34,2% +24,4% -1,4% -10,0% -10,4% -0,3% -16,8% 121.130 120.833 -0,2%
Canada -3,4% +13,1% +4,1% -3,3% +16,6% +18,9% +0,6% 66.691 71.719 +7,5%
V.S. Amerika +7,4% +16,5% +5,4% +12,5% +22,5% +18,4% +19,4% 382.628 442.513 +15,7%
Brazilië +26,1% +26,1% +25,7% +54,0% +23,4% +2,9% +25,0% 57.738 72.334 +25,3%
Japan +2,9% +11,4% +12,0% -0,4% -0,9% +4,7% -9,2% 119.409 121.549 +1,8%
China +1,7% +44,0% +20,0% +11,7% +25,6% -7,5% -5,3% 102.373 111.108 +8,5%
India +7,8% +54,8% +17,4% +54,7% +40,9% +22,9% +61,8% 53.074 73.109 +37,7%
Australië -5,5% +14,4% -17,3% +33,4% +9,1% +14,4% +31,2% 58.418 68.167 +16,7%
Andere +14,8% +15,1% +11,8% +14,1% +5,6% +5,5% +6,2% 1.130.234 1.240.937 +9,8%
BUITENLAND +5,2% +6,9% -2,7% +14,3% +3,8% +10,1% +2,5% 7.763.948 8.199.996 +5,6%
TOTAAL +6,2% +3,5% +4,6% +14,1% +4,9% +11,8% +1,6% 14.317.056 15.231.827 +6,4%

Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen (in absolute cijfers) 2013-2014 7 maanden Voorlopige cijfers 2014

Evolutie overnachtingen en aankomsten in Vlaanderen (in absolute en relatieve cijfers, per markt) 2013-2014

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek
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