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MONITORING SITUATIE CORONAVIRUS

• Online conversatie

• Trends vluchtboekingen

• Inschatting potentiële economische impact



MONITORING – ONLINE CONVERSATIE

• We monitoren online (alle kanalen) wat er gezegd wordt over corona in combinatie met reizen en onze 
bestemming.

• Vanaf 24 februari 2020 is het aantal online berichten sterk verhoogd. Het valt te verwachten dat vanaf dan 
de mensen globaal hun gedrag zullen aanpassen, wat ook effectief gebeurt (zie cijfers Amadeus op slide 9). 
In de volgende week ligt het niveau nog hoger dan de week voordien, dus de gewaarwording wordt nog 
verder verhoogd. Op 12 maart is het aantal berichten nog eens meer dan verdubbeld.

• Om dit te begrijpen moeten we kijken naar de woorden die gebruikt zijn de afgelopen dagen. Het is 
duidelijk dat de beslissing van de Verenigde Staten omtrent vliegverbindingen met Europa voor deze 
enorme opstoot zorgt op 12 maart, daardoor is onze bestemming mee geaffecteerd. Daarna is er een 
dalende tendens. Internationaal komt de situatie in de VS steeds meer op de voorgrond.

• In de weken eind april begin mei verhoogt het aantal berichten opnieuw ten gevolge van een toenemende 
discussies over reizen.



MONITORING - ONLINE CONVERSATIE

Wekelijks aantal online mentions corona + travel BE/Vlaanderen - tussen 1 februari en 24 juni 
Bron: Synthesio - 1K= ‘1000 mentions’



MONITORING – TRENDS VLUCHTBOEKINGEN (LAATSTE 
BOEKINGSDATUM: 17 MEI 2020

Bron: Amadeus 
Boekingen van GSD kanalen, exclusief directe boekingen (ingeschat op 50% van de markt)

Via Amadeus ontvangen we boekingsgegevens van vluchten richting Brussel en een aantal benchmarks. 
Het laat toe om vooruit te kijken naar het aantal te verwachten bezoekers. Onderstaande grafiek toont 
het aantal passagiers dat per dag zal vliegen of heeft gevlogen naar Brussel in 2020 vanuit Frankrijk, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Oostenrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten.



MONITORING – TRENDS VLUCHTBOEKINGEN

• Het gaat om boekingen die verlopen via een GDS (Globaal Distributie Systeem database). Boekingen 
direct bij de maatschappij zitten hier niet in, low cost is daardoor maar beperkt aanwezig (directe 
boekingen geven luchtvaartmaatschappijen niet vrij). Het gaat wel nog steeds om een aanzienlijk 
aandeel van alle boekingen. Het brengt gegevens op dagbasis en koppelt boeken aan effectief reizen. 
Daardoor wordt bijvoorbeeld duidelijk welke periode het sterkst zal getroffen worden. Het is zo dat 
de gegevens één tot twee weken oud zijn. Toerisme Vlaanderen monitort de volgende markten: 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Zweden. Bij 0 boekingen is er geen aanduiding.

• Aangezien er enkel om noodzakelijke redenen gevlogen mocht worden, is het aantal passagiers sinds 
midden maart zo goed als 0.

• Opvallend is echter dat er nog maar amper voor de toekomst is geboekt. Vanaf midden juni zijn wel 
een aantal passagiers te verwachten, maar blijft zo goed als 0.



MONITORING - INSCHATTING POTENTIËLE ECONOMISCHE IMPACT

Vraagstuk: wat is de economische impact van de crisis?*

* Definities en uitleg, zie achteraan
Bron: TSA – Statistiek Vlaanderen

Omzet= 32 miljard euro

Bruto toegevoegde waarde



MONITORING - INSCHATTING POTENTIËLE ECONOMISCHE IMPACT

Vraagstuk: wat is de economische impact van de crisis?
Voor het geheel van alle toeristische sectoren:

De belangrijkste sectoren in dit kader zijn:

• Logiesaccommodaties

• Restaurants en cafés

• Personenvervoer

• Reisbureaus, reisorganisatoren, reisgidsen en reisleiders

• Diensten voor congressen, beurzen, evenementen

• Diensten voor cultuur

• Diensten voor sport en recreatie

• Kleinhandel van toerismegoederen

Definities en uitleg, zie achteraan
Bron: Indeling internationaal kader TSA – Statistiek Vlaanderen



MONITORING - INSCHATTING POTENTIËLE ECONOMISCHE IMPACT

Vraagstuk: wat is de economische impact van de crisis?

Voor het geheel van alle toeristische sectoren, schatten we dat 1,9 miljard euro omzet verloren 
gaat tijdens 1 maand aan de actuele maatregelen:

Definities en uitleg, zie achteraan
Bron: berekeningen Toerisme Vlaanderen obv TSA – Statistiek Vlaanderen
(cijfers toegevoegde waarde en omzet op jaarbasis)

Miljard euro

toegevoegde 

waarde

omzet

+ invest.

Ingeschat 

verlies/

maand omzet

Vlaams Gewest 8,9 24 1,4

Brussels Gewest 3,7 8 0,5

Totaal 12,6 32 1,9



MONITORING - INSCHATTING POTENTIËLE ECONOMISCHE IMPACT

Definities: toeristische sectoren versus toeristische consumptie

• We hebben de bewuste keuze gemaakt om het over de ‘Toeristische sectoren’ te hebben en niet over de 
‘Toeristische consumptie’ wanneer we de economische impact van de coronacrisis bekijken.

• De 7,2 miljard toeristische consumptie is de bruto toegevoegde waarde op basis van wat toeristen 
uitgeven, om het even in welke sector. Dus ook als een toerist naar de supermarkt of apotheek gaat, 
wordt dit geteld als uitgave, bovenop alle uitgaven in de toeristische sectoren.

• De 12,6 miljard is de bruto toegevoegde waarde in de sectoren die we als toerisme beschouwen (zie slide 
6). Alle uitgaven van iedereen in die toeristische sectoren (toerist of niet) vallen hieronder. Ook een 
Vlaming die een taxi neemt zit er mee in. Of een Vlaming die op restaurant gaat (niet op vakantie), 
enzovoort.

• Waarom kiezen we voor de cijfers van de ‘toeristische sector’ in plaats van ‘toeristische consumptie’? 
Omdat de vraag en het debat, de noden van de toeristische sector vooral gaan over het belang van deze 
sector en de impact van de verliezen in deze sector. Eerder dan een debat over de consumptie van de 
toeristen (ook in andere sectoren).



MONITORING - INSCHATTING POTENTIËLE ECONOMISCHE IMPACT

Definities: toegevoegde waarde versus omzet

• Tot slot oordeelden we dat ‘Toegevoegde waarde’ een abstract begrip is om in de media te gebruiken in 
een debat. ‘Omzet’ is veel tastbaarder. Wat is het verschil? Toegevoegde waarde is lager dan omzet. Als 
je van die omzet het ‘intermediair verbruik’ aftrekt kom je bij toegevoegde waarde.

• Voorbeeld: voor kleinhandel is al wat zelf wordt aangekocht (om dan door te verkopen) intermediair 
verbruik. Dit intermediair verbruik zit dus wel in ‘omzet’, maar niet in ‘toegevoegde waarde’. 

• In de TSA (Tourism Satellite Account) geldt de afspraak dat landen hun toegevoegde waarde met elkaar 
vergelijken. In het programma 'De zevende dag' of in je communicatie spreek je echter beter over omzet. 
(detail, om helemaal juist te zijn, wat wij hier ‘omzet’ noemen is eigenlijk ‘Totale output’, maar het zou 
ons te ver leiden om dat onderscheid te maken voor een breed publiek).

• Meer info:
• https://www.toerismevlaanderen.be/economie-en-toerisme
• https://www.statistiekvlaanderen.be/economische-impact-toerisme

https://www.toerismevlaanderen.be/economie-en-toerisme
https://www.statistiekvlaanderen.be/economische-impact-toerisme


VRAGEN?
vincent.nijs@toerismevlaanderen.be

steven.valcke@toerismevlaanderen.be

kennisbeheer@toerismevlaanderen.be
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