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definities
De Algemene Directie Statistiek is gemachtigd maandelijks (exhaustief) in alle commerciële logiesinrichtingen het aantal personen op
te vragen dat tegen betaling verbleven heeft. Twee basisindicatoren worden op deze wijze ingewonnen: het aantal aankomsten en
het aantal overnachtingen. Enkel verblijfstoeristen worden als aankomst geregistreerd vanaf minstens 1 overnachting in:
- Hotels
- Gastenkamers (sinds 1 januari 2012)
- Campings
- Vakantieparken
- Logies voor doelgroepen (jeugd- en sociaal volwassenenlogies, kuuroorden)
Niet opgenomen in de cijfers:
- Dagtoerisme
- Niet-commercieel verblijfstoerisme (bij vrienden, familie of kennissen of in tweede verblijven)
- Vakantiewoningen
- Rechtstreekse verhuur
- In dit rapport is ook de verhuur via verhuurkantoren aan de kust niet opgenomen
Sinds 2011 is het nieuwe logiesdecreet van toepassing. Dankzij dit decreet kunnen aangemelde en vergunde gastenkamers, die
voordien niet geregistreerd werden, mee opgenomen worden in de aankomst- en overnachtingscijfers. Gedurende het jaar 2012
werden de gastenkamers die zich vergunden gaandeweg opgenomen in de cijfers. Voorheen waren sommige gastenkamers als
hotel vergund en in die categorie mee opgenomen in de cijfers. Hierdoor treedt er een trendbreuk op tussen 2011 en 2012.
Gelieve de vijfjarentrend daarom met een kritisch oog te bekijken.
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 overeen
met het aantal vakanties of zakenreizen in ons land. Een voorbeeld: trekkers kunnen meerdere aankomsten genereren tijdens één
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definitions
In Belgium, the FPS Economy - Directorate-general Statistics (the former INS) is authorised to obtain monthly from all commercial lodging facilities the number of
persons who had a paid stay in the facility. Two basic indicators are obtained in this way: the number of arrivals and the number of overnight stays. Only residential
tourists (recreational as well as business tourism) who stay at least one night in the lodging facility are taken into account.
- Hotels
- Bed & Breakfasts: In the old classification only B&B’s with a permit were included in the statistics in the category ‘hotels’. Since 2012 B&B’s are classified in the new category
‘Bed & Breakfast’
- Camp sites
- Holiday parks
- Accommodation for target groups
Not included in the figures:
−

Day-tourism

−

Non-commercial residential tourism (when staying with friends, families or acquaintances or in a second residence)

−

Accommodations for rent, rented directly (i.e. not through a rental agency)

−

If specifically mentioned below the tables, the data for accommodations for rent by rental agencies at the coast are included.

In 2010, a new decree concerning the accommodation sector reorganized the different types of accommodations. B&B's could register their figures starting 2012 in
the new category 'B&B'. Before 2012, only B&B's with a hotel license were represented in the statistics, in the category 'hotel'. Because of this change, there is a
deviation in the trend between 2011 and 2012. Please use the five-year trend with caution.
In short, the number of arrivals corresponds with the number of residential tourists, with the qualification that each tourist is counted as an ´arrival´ each time he or
she uses a new accommodation. For this reason, the number of arrivals does not precisely correspond to the number of holidays or business trips in our country. An
example: hikers can generate several arrivals during 1 holiday, by staying in different successive lodging facilities. The volume of overnight stays is the sum of all
overnight stays which are coupled with the registered arrivals.
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