
Deel 2 van het
Trendrapport toerisme, 
recreatie en vrije tijd 2018

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ geeft een samenhangend beeld 
van de gehele Nederlandse vrijetijdsindustrie. Op basis van de meest toonaange-
vende (statistische) onderzoeken en bronnen komen de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen in toerisme, recreatie en vrije tijd aan bod. Deze worden aange-
vuld met visies en i nzichten van vooraanstaande branche- en kennisorganisaties 
uit de sector. Daarmee is het rapport inmiddels uitgegroeid tot hét standaard-
werk voor en door de sector. Door de presentatie van alle informatie in één 
overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk.

Trendrapport toerism
e, 

recreatie en vrije tijd 2018



Colofon

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
Samenstelling: PleisureWorld NRIT, Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing 
en CELTH, Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality

Redactieraad:
Ton Vermeulen – PleisureWorld NRIT
Jorrit Bijl – CELTH, Hogeschool Zeeland
Margo Rooijackers – CELTH, Breda University of Applied Sciences
Jasper Heslinga – CELTH, NHL Stenden
Kees van der Most – NBTC Holland Marketing
Nico Heerschap – CBS
Luuk Schreven – CBS
Kees van Wijk – Gastvrij Nederland

Bestelinformatie:
Titel: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
ISSN: 1569-609X
ISBN:  978-94-91625-08-4

Foto’s:
Shutterstock

© PleisureWorld NRIT (delen 1 en 3) en CBS (deel 2) 2018
Deze editie is redactioneel afgesloten op 8 oktober 2018. Met uitzondering van deel 2 mag niets 
van deze uitgave op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever. De auteurs hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van 
deze publicatie. Desalniettemin kunnen fouten niet altijd worden uitgesloten. PleisureWorld NRIT, 
CBS, CELTH en NBTC Holland Marketing zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die 
daaruit kan voortvloeien.



Deel 2 van het  
Trendrapport toerisme,  
recreatie en vrije tijd 2018



4 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

Voorwoord

Waar onze branche tot voor kort vooral werd geassocieerd met plezier en positieve 
effecten op economie en werkgelegenheid van zowel ontwikkelde als opkomende 
markten, zaten we het afgelopen jaar ineens het beklaagdenbankje. De discussie 
over de schadelijke milieueffecten van reizen en grote drukte op populaire bestem-
mingen nopen tot een herbezinning op de almaar toenemende groei van het toe-
risme. Tegelijkertijd mogen de criticasters niet vergeten dat toerisme ons naast 
economische voorspoed veel heeft gebracht in de zin van meer begrip voor andere 
culturen. Iets wat in deze tijd van polarisatie zeker zo belangrijk is. 

In dit Trendrapport zoeken we met input van diverse kennisinstellingen vooral de 
nuance in het debat dat moet worden gevoerd en de uitkomsten daarvan grote con-
sequenties voor onze branche gaat hebben. We hebben nog geen pasklare antwoor-
den maar wel de nodige bouwstenen voor een goede discussie die we samen met 
trends, actuele ontwikkelingen en statistieken in deze editie aan u presenteren. 

Nieuw is dit jaar het online Trendrapport. Op een speciale website krijgt u als lezer 
van het rapport digitaal toegang tot alle content, inclusief de data achter alle tabellen 
en figuren. Daarmee hopen we de gebruikswaarde van het rapport sterk te vergroten 
en een eerste aanzet te geven tot een continu actueel Trendrapport. 

Het rapport kwam ook dit jaar tot stand in samenwerking met de markt, het onder-
wijs en de overheid. PleisureWorld NRIT, NBTC Holland Marketing, CELTH (Centre of 
Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) en CBS hebben in een intensieve samen-
werking dit rapport samengesteld. Het CBS is in deze uitgave verantwoordelijk voor 
de invulling van deel 2 van het rapport. 

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij de medewerking van deze auteurs:

Peter van Aalst (Breda University of Applied Sciences), Mischa Beckers (HZ Univer-
sity of Applied Sciences), Wies Buysrogge (Economische Impuls Zeeland), Pim Dop-
heide (Breda University of Applied Sciences), Eke Eijgelaar (CSTT), Bauke Folkertsma 
(NHL Stenden), Elena Grigorieva-Kuznetsova (CBS), Nico Heerschap (CBS), Peter 
Horsten (Breda University of Applied Sciences), Moniek Hover (Breda University of 
Applied Sciences), Walter Idema (CBS), Evelien Jonker (NBTC), Kim Joostens (CBS), 
Jeroen Klijs (Breda University of Applied Sciences), Diana Korteweg Maris (Kennis-
centrum Kusttoerisme), Eefje Lammers (CBS), Annemie Lemahieu (UNIZO), Adriaan 
van Liempt (Breda University of Applied Sciences), Lonieke Linderhof (CBS), Goof 
Lukken (Breda University of Applied Sciences), Mathilde Matthijsse (HZ University 
of Applied Sciences), Ondrej Mitas (Breda University of Applied Sciences ), Mattijn 
Morren (CBS), Kees van der Most (NBTC), Jaap Nelemans (HZ University of Applied 
Sciences), Rolf Nijdam (Hogeschool Saxion), Diane Nijs (Breda University of Applied 
Sciences), Niels van Oort (Breda University of Applied Sciences), Shirley Ortega Azur-
duy (CBS), Paul Peeters (CSTT), Ger Pepels (Breda University of Applied Sciences), 
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Marieke Politiek (NBTC), Jan Willem Proper (Breda University of Applied Sciences), 
Kim Provoost (Kenniscentrum Kusttoerisme), Margo Rooijackers (Breda University of 
Applied Sciences), Luuk Schreven (CBS), Jeroen de Schuyteneer (Gentse Feesten), 
Menno Stokman (CELTH), Sebastiaan Straatman (Breda University of Applied Scien-
ces ), Tera Uijtdewilligen (Erfgoed Brabant), Michel van Veen (CBS), Anke ten Velde 
(NBTC), Iris van de Velde (HZ University of Applied Sciences), Remy Vermeire (NBTC), 
Ton Vermeulen (NRIT), Eric Wassink (CBS), Jeroen Weppner (Breda University of Ap-
plied Sciences) en Simon de Wijs (Breda University of Applied Sciences).

Op deze plaats willen iedereen die heeft meegewerkt aan het rapport hartelijk dan-
ken voor hun medewerking. Hopelijk levert ook deze editie van het Trendrapport 
toerisme, recreatie en vrije tijd weer waardevolle en bruikbare kennis op die onder-
nemers, overheden en kennisinstellingen verder brengen! 

Namens de samenwerkende partijen en de redactiecommissie,

Ton Vermeulen
Projectleider Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd
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Voorwoord

De toerismesector in Nederland beleefde in 2017 een topjaar. Het aantal gasten in 
Nederlandse logiesaccommodaties steeg toen met bijna 9 procent. Deze groei werd 
vooral door buitenlandse gasten gedragen, hun aantal nam met 13 procent toe tot 
bijna 18 miljoen. Mede daardoor is het aandeel van de toerismesector toegenomen 
tot 4,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook de werkgelegenheid in 
de sector groeide, tot 455 duizend vte. 

De groei van het toerisme heeft ook een keerzijde. Zo is de toeristische druk op 
bijvoorbeeld Amsterdam erg groot. Hier zorgen bezoekers voor extra inkomsten en 
werkgelegenheid, maar daarnaast ook voor overlast, waardoor de leefbaarheid en 
woonkwaliteit van de stad wordt aangetast. Het stadsbestuur van Amsterdam kon-
digde daarom in mei maatregelen aan om de overlast door bezoekers te beperken. 
De provincie Drenthe daarentegen wil juist meer buitenlandse bezoekers trekken. 
NBTC Holland Marketing speelt hierop in en probeert met het HollandCity concept 
voor meer spreiding van de bezoekers te zorgen. 

In deze editie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is er zowel aan-
dacht voor duurzaamheid en toeristische druk als voor het spreidingsbeleid. Daar-
naast komen het inkomende toerisme, het vakantie- en vrijetijdsgedrag van Neder-
landers, de economische betekenis van het toerisme en het toerisme op Caribisch 
Nederland aan de orde. 

Het Trendrapport 2018 is een product van samenwerking tussen overheid, onderwijs 
en de branche. Met Pleisureworld NRIT, onderzoekers van het kenniscentrum CELTH, 
NBTC Holland Marketing en Gastvrij Nederland bundelt het CBS zijn kennis in deze 
fenomeengerichte overzichtspublicatie, die een waardevolle informatiebron vormt 
voor ondernemers, beleidsmakers, het onderwijs en alle andere geïnteresseerden. 
Onze dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan deze publicatie. 

Directeur-Generaal, 

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi
Den Haag/Heerlen, september 2018
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Dit hoofdstuk begint met een paragraaf die de opzet van de publicatie beschrijft en 
een beknopte leeswijzer bevat. Het tweede deel van dit hoofdstuk behandelt het 
theoretische kader van toerisme. Daarbij komen defi nities van begrippen aan bod 
die in deze publicatie veelvuldig terugkomen. Enkele fi guren illustreren de begrippen 
en de samenhang daartussen.
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1.1 Opzet

Sinds 2015 werkt het CBS samen met PleisureWorld NRIT, NBTC Holland Marketing 
en kenniscentrum CELTH aan het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’. Bin-
nen deze samenwerking is het CBS verantwoordelijk voor het tweede deel van het 
drieluik waaruit het Trendrapport bestaat. Het CBS verzorgt de eindredactie van dit 
deel waarin de nadruk op de statistieken ligt. Dit cijfermateriaal is dan ook voor een 
belangrijk deel afkomstig van het CBS. Daarnaast komen ook cijfers aan bod uit 
andere bronnen, zoals Eurostat, de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO), de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) en NBTC-NIPO 
Research.

Naast de cijfers die in deze publicatie aan bod komen, stelt het CBS een grote hoe-
veelheid aanvullend cijfermateriaal gratis ter beschikking op zijn databank StatLine. 
Deze databank is te raadplegen via https://opendata.cbs.nl.

In het eerste deel van het Trendrapport worden de maatschappelijke trends op een 
aantal terreinen beschreven die relevant zijn voor de ontwikkeling van het toerisme 
en vrije tijd. Daarin aandacht voor demografische, economische, sociaal-culturele, 
technologische, duurzame en beleidsmatige trends. Een beschrijving van de ontwik-
kelingen in de diverse sectoren van de vrijetijdseconomie, zoals de horeca-, verblijfs-
recreatie-, (water)sport-, attractieparken-, evenementen-, cultuur, en reissector, is 
opgenomen in deel drie van deze publicatie.

Opzet van deel 2
Dit tweede deel van de publicatie benadert het toerisme in grote lijnen vanuit twee 
invalshoeken: de vraagzijde en de aanbodzijde. Vanaf hoofdstuk 3 zijn deze beide 
thema’s duidelijk te onderscheiden. De eerste twee hoofdstukken zijn algemeen van 
karakter. Dit eerste hoofdstuk geeft een omschrijving van het theoretische kader van 
toerisme. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van de internationale ontwikkelingen in 
het toerisme wereldwijd en in het bijzonder binnen Europa. Deze ontwikkelingen zijn 
ook relevant voor het toerisme in Nederland.
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In de hoofdstukken 3 tot en met 6 staat de vraag in het toerisme centraal. Hierbij 
geldt dan ook overwegend het perspectief van de bezoeker (in het Engels ‘visitor’) en 
zijn gedrag. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe Nederlanders hun vrije tijd buitenshuis door-
brengen. Daarna gaat hoofdstuk 4 uitgebreid in op het binnenlandse en het uitgaan-
de toerisme, dat wil zeggen het vakantiegedrag van Nederlanders die in Nederland 
respectievelijk in het buitenland op vakantie gaan. Het gaat daarbij niet alleen om 
het aantal toeristen en vakanties in hotels, vakantiehuisjes, groepsaccommodaties 
of op campings, maar ook om bijvoorbeeld Nederlanders die in een tweede woning 
verblijven. Het hoofdstuk maakt daarbij onder meer onderscheid naar de duur van de 
vakantie, de gebruikte transportmiddelen, de vakantiebestemming en de uitgaven. 
Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op het vakantiegedrag van buitenlandse toeristen in 
Nederland: het inkomende toerisme. Hoofdstuk 6 schenkt aandacht aan een spe-
cifiek segment van het toerisme, namelijk het zakelijke toerisme. Het gaat daarbij 
zowel om Nederlanders als buitenlanders die in Nederland met zakelijke doeleinden 
op reis zijn, als om de buitenlandse zakenreizen van Nederlanders.

Hoofdstuk 7 gaat over het toerisme in Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, 
Sint-Eustatius en Saba. Het hoofdstuk laat per maand zien hoeveel bezoekers per 
vliegtuig naar de eilanden komen, verdeeld naar land van herkomst. Ook is gekeken 
naar het aantal bezoekers dat per boot is gekomen, waaronder de omvang van het 
cruiseverkeer. 

De hoofdstukken 8 en 9 stellen de aanbodzijde van het toerisme centraal. Hoofd-
stuk 8 is het overgangshoofdstuk van vraag naar aanbod. Het hoofdstuk beschrijft 
hoeveel hotels, vakantieparken, campings en groepsaccommodaties (logiesaccom-
modaties) in Nederland actief zijn, hoeveel slaapplaatsen zij aanbieden en hoeveel 
toeristen zij ontvangen. De ontwikkeling in de bezettingsgraad van deze bedrijven 
vormt een belangrijke indicator voor de prestaties van Nederlandse logiesaccom-
modaties. Het hoofdstuk biedt cijfermateriaal over verschillende typen accommoda-
ties, zoals hotels en kampeerterreinen, en over provincies en belangrijke toeristische 
steden en gebieden in Nederland. Ook maakt dit hoofdstuk een vergelijking tussen 
het binnenlandse en inkomende toerisme mogelijk. Hoofdstuk 9 beschrijft de macro-
economische betekenis van toerisme voor Nederland. Dit gebeurt onder meer met 
gegevens uit de nationale rekeningen, die een schatting mogelijk maken van de 
bijdrage van het toerisme aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), de 
toeristische bestedingen en de werkgelegenheid. Daarnaast komt de reisverkeers-
balans aan bod: een belangrijke indicator die de ontvangsten uit en uitgaven aan het 
internationale reisverkeer op macroniveau weergeeft.

In hoofdstuk 10 staan duurzaamheidsaspecten in relatie tot toerisme centraal. Dit 
hoofdstuk beschrijft ontwikkelingen in de omvang van de ‘carbon footprint’ van de 
Nederlandse vakantieganger en de eco-efficiëntie van vakantielanden. Ook is er in dit 
hoofdstuk aandacht voor de toeristische druk op de omgeving.
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1.2 Het kader

Deze paragraaf schetst het theoretische kader van toerisme. Definities en kernbe-
grippen komen aan bod. Enkele figuren illustreren hoe deze begrippen met elkaar 
samenhangen.

Wat is toerisme?
Toerisme wordt door de World Tourism Organization van de Verenigde Naties 
(UNWTO) gedefinieerd als: ‘de activiteiten van personen die reizen naar en verblijven 
op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) 
jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken, en andere doeleinden die niet 
zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de 
plaats die wordt bezocht’.1 In deze internationaal geaccepteerde definitie staat 
de vraagzijde centraal, namelijk de bezoeker (‘visitor’) als consument. Het begrip 
‘normale omgeving’ maakt de definitie subjectief. De normale omgeving van een 
persoon is niet beperkt tot de directe omgeving van zijn of haar woning, maar strekt 
zich ook uit tot de plaats van werk of studie en andere locaties die een persoon 
regelmatig bezoekt. 

Elk individu heeft zijn of haar eigen leefpatroon. De definitie gebruikt in principe geen 
objectief meetbare dimensies, zoals afstand, frequentie of duur, om de normale 
omgeving af te bakenen. In de praktijk worden deze dimensies echter wel vaak 

1 UNWTO, 2010, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, United Nations, no. 83/Rev.1, New 
York.

De relatie tussen vrije tijd, werk, recreatie en toerisme Figuur 1.1
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Buiten	de	normale	omgeving
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gehanteerd. Zo worden plekken dicht bij de woning die zelden worden bezocht, ook 
gezien als onderdeel van de normale omgeving. 

Vakantie / trip: motief en duur
Bij toerisme gaat het niet alleen om mensen die in hun vrije tijd voor hun plezier 
reizen. Het gaat ook om mensen die reizen om andere redenen, zoals voor hun 
gezondheid, voor sport, voor studie, of voor bezoek aan familie en kennissen. Ook 
zakenreizigers tellen mee als bezoekers, op voorwaarde dat zij niet betaald worden 
vanuit de plaats van bestemming.2 Mensen die forenzen, vracht vervoeren of als ver-
koper reizen, tellen niet mee als bezoekers. Zij zijn reizigers die zich in hun ‘normale 
(werk)omgeving’ bevinden.

Doordat er sprake is van verschillende motieven om te reizen, bestaan er ook 
verschillende vormen van toerisme, zoals strandtoerisme, cultuurtoerisme, winter-
sportvakantie, zakelijk toerisme, stedentrips en familiebezoek. Deze verschillende 
subdomeinen van toerisme hebben allen hun eigen kenmerken en verschillen in hun 
profiel van de bezoeker. Naast de bezoeker zelf, is een ander belangrijk element 
van toerisme de vakantie of trip.3 Daarbij gaat het niet alleen om vakanties waarbij 
er wordt overnacht, maar ook om dagtochten of excursies waarbij de bezoeker 
niet langer dan een etmaal op pad is. In het laatste geval wordt in het Engels ge-
sproken over een ‘excursionist’ of ‘day tripper’ (dagtoerist). Als er sprake is van een 
overnachting in een accommodatie dan wordt gesproken over een ‘tourist’ (toerist 
of verblijfstoerist). Verblijfstoerisme wordt meestal ingedeeld in korte vakanties en 
lange vakanties. Een korte vakantie duurt één, twee of drie overnachtingen en een 
lange vakantie duurt ten minste vier overnachtingen en maximaal een jaar. In figuur 
1.1 wordt de samenhang tussen de begrippen getoond.

Toerisme als een cyclisch proces
Toerisme behelst niet alleen de reis en het (eventuele) verblijf van de bezoeker. Het 
omvat ook de handelingen die voorafgaan aan de reis: informatie verzamelen, beslui-
ten nemen en voorbereidingen treffen, zoals de benodigde goederen aanschaffen. 
Ook nadat de reis is afgelopen, blijft deze van invloed op het toekomstige reisgedrag 
van de bezoeker. Een bezoeker neemt immers positieve en negatieve reiservaringen 
mee terug, die weer hun invloed hebben op besluiten die de bezoeker neemt over 
een nieuwe reis. Al deze opeenvolgende fasen van een reis of trip hangen met elkaar 
samen en vormen een cyclisch proces, ook wel de ‘customer journey’ (klantenreis) 
genoemd. Het ‘systeem van toerisme’ van Leiper4 beschrijft deze samenhang (figuur 
1.2).

Het systeem van Leiper geeft de drie belangrijkste onderdelen van toerisme als cy-
clisch systeem weer: de activiteiten van de bezoeker (de vraag), het reizen naar en 

2 Hoofdstuk 6 over zakelijk toerisme omschrijft precies welke zakenreizigers wel en niet als toerist meetellen.
3 Ook de zakenreis of bedevaart.
4 Leiper, N., 1990, Tourism systems: An interdisciplinary perspective, Palmerston North, New Zealand: Massey 

University Printery.
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van de bestemming (de doorreisregio’s), en het toerisme als industrie (het aanbod). 
In het vervolg van deze paragraaf komen deze drie onderdelen en hun kenmerken 
achtereenvolgens aan bod. Leipers systeem geeft ook de invloed van de externe 
omgeving op het toerisme weer. Tot deze omgeving behoren bijvoorbeeld de demo-
grafische, technologische en politieke ontwikkelingen. Ook de economische situatie 
is van invloed op het toerisme, waaronder ontwikkelingen in het besteedbare inko-
men en de prijsniveaus. Het systeem van toerisme van Leiper is dus geen geïsoleerd 
en losstaand systeem. Externe gebeurtenissen zoals een terroristische aanslag, een 
orkaan of een sterke koersdaling van een munt kunnen immers grote invloed hebben 
op het toerisme.

Kenmerken van de bezoeker en de vakantie
Toerisme is bovenal een menselijke ervaring. Op vakantie gaan is een vast deel 
van ons hedendaagse consumptiepatroon geworden. Daarmee is de bezoeker de 
centrale actor in het systeem van Leiper. Bij de bezoeker ontstaat immers de vraag 
naar toerisme. De bezoeker ervaart de motivatie, neemt besluiten en heeft de tijd 
en middelen ter beschikking. Bij zijn of haar besluitvorming wordt hij of zij beïnvloed 
door onder meer de sociale omgeving, marketing en heersende vakantietrends. In 
toenemende mate vindt deze beïnvloeding plaats via kanalen zoals internet en soci-
ale media. Figuur 1.3 laat dit besluitvormingsproces zien.

Toerisme als systeem Figuur 1.2

Vertrekkende	bezoeker

Toerisme-	
genererende		
regio(’s)	
(vraag)

Toerisme-	
ontvangende	

regio(’s)	
(aanbod)

Doorreisregio(‘s)

Reizigersstromen

Omgeving:	menselijk,	sociocultureel,	economisch,		
technologisch,	fysiek,	politiek,	juridisch	enz.

=	toerisme-industrie

Behoeften,	motivatie	
en	beschikbare	

middelen

Terugkerende	bezoeker

Economische,		
sociale	en	natuurlijke	
impact	toerisme

Druk	om	
duurzaam		

te	ontwikkelen

Positieve	en	
negatieve	ervaringen

Bron: Leiper, N., 1990, Tourism systems: An interdisciplinary perspective, Palmerston North, New Zealand: Massey University 
Printery.
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Bezoekers vormen een heterogene groep, met verschillende persoonlijkheden, er-
varingen, levensstijlen, en verschillende sociale en economische kenmerken. Om 
de toeristische vraag statistisch in kaart te brengen, is het allereerst dan ook van 
belang om inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken van de bezoekers, zoals 
leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, geslacht en arbeidsmarktpositie.5 Vervolgens 
kunnen verschillende waar te nemen kenmerken worden gehangen aan de vakantie 
of dagtocht van een bezoeker, zoals:

• het doel: de motivatie van de bezoeker;
• de duur van de dagtocht of de vakantie;
• de woonplaats van de bezoeker6 en de bestemming van de dagtocht of va-

kantie, waarbij minimaal het onderscheid wordt gemaakt tussen binnenland 
en buitenland;

• de tijdsperiode waarin de dagtocht of vakantie heeft plaatsgevonden;
• de verschillende bestedingen die de bezoeker heeft gedaan;

5 Inclusief studeren, pensioen of werkloosheid.
6 Het gaat bij toerisme niet zozeer om de nationaliteit, maar om de woonplaats van de bezoeker. De term ‘Nederlan-

ders’ betekent in deze publicatie inwoners van Nederland (ingezetenen). De term ‘buitenlanders’ of ‘buitenlandse 
bezoekers’ staat voor niet-ingezetenen van Nederland. Ter verduidelijking: iemand met de Duitse nationaliteit die in 
Nederland woont, is een inwoner van Nederland en wordt daarmee in deze publicatie als ‘Nederlander’ beschouwd. 
Anderzijds is iemand met de Nederlandse nationaliteit die in België woont in dit verband een ‘buitenlander’. Deze 
persoon wordt als Belgische bezoeker beschouwd.

Figuur 1.3 De motivatie om te reizen
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Bron: Holloway, J.C., 2009, The business of tourism, Prentice Hall, New York.
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• het type accommodatie waarin de bezoeker eventueel heeft overnacht;
• het transportmiddel dat de bezoeker heeft gebruikt;
• de activiteiten die de bezoeker heeft ontplooid; en
• de wijze van boeken.

Vanuit economisch perspectief zijn vooral de bestedingen van bezoekers belangrijk. 
Daarbij gaat het niet alleen om bestedingen tijdens de reis en het verblijf, maar ook 
om gerelateerde bestedingen die bezoekers voor en na de reis doen. Op nationaal 
niveau gaat het om de vakantieparticipatie van de bewoners: welk deel van de Neder-
landers neemt deel aan welk type vakantie en welk deel niet en waarom niet.

Bezoekers vertegenwoordigen de vraagzijde van het toerisme. De vraagzijde komt 
vooral aan bod in de hoofdstukken 3 tot en met 6 van deze publicatie. Op de toeris-
tische bestedingen wordt in hoofdstuk 9 nader ingegaan.

Regio’s van herkomst, doorreis en bestemming
Leiper onderscheidt drie geografische regio’s in zijn model, waartussen bezoekers 
reizen:

• Toerisme-genererende regio(‘s): Dit is de plaats of de regio waar de (poten-
tiele) bezoekers wonen en waar hun reis begint en meestal ook eindigt. Hier 
zoeken bezoekers hun informatie en boeken ze hun reis. Op deze locatie ont-
staan de behoefte en motivatie om te reizen (de vraag), ook wel bekend als 
de ‘push-factor’;

• Doorreisregio(‘s): Dit is de plaats of de regio waar het reizen van de bezoeker 
plaatsvindt om van zijn woonplaats op zijn eindbestemming te komen. Ook 
de plaatsen die de bezoeker onderweg bezoekt, horen bij de doorreisregio;

• Toerisme-ontvangende regio(‘s): Dit is de plaats of regio waar de bezoeker zijn 
eindbestemming heeft en waar hij of zij (eventueel) verblijft.7 De eindbestem-
ming vormt de zogenaamde ‘pull-factor’, het aanbod, en creëert mede de 
vraag naar toerisme. Bepalende factoren zijn onder meer de aanwezigheid van 
natuur, cultuur en attracties of het klimaat. Ook zakelijke overwegingen en de 
woonplaats van familie of kennissen kunnen bepalend zijn voor de bestemming 
die een bezoeker kiest. Vooral op de doorreisregio’s en de eindbestemming 
kan de impact van het toerisme groot zijn. Hier vinden de effecten, zowel po-
sitief als negatief, plaats op de bevolking, de economie, de gebouwde en de 
natuurlijke omgeving (het milieu).

Stromen van toerisme
In het toerisme zijn verschillende stromen te onderscheiden, die te maken hebben 
met de onderscheiden geografische regio’s. Figuur 1.4 geeft deze stromen grafisch 
weer. Het gaat om de volgende toeristische stromen:

7 De toerisme-ontvangende regio kan ook de eindbestemming zijn van een dagtocht, dus zonder dat er een overnach-
ting plaatsvindt.
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• Inkomend toerisme: Dit behelst alle dagtochten en vakanties van buitenlandse 
bezoekers van een land. Het gaat hierbij om bezoeken van personen die niet 
wonen in het land van bestemming, en dus geen ingezetenen zijn van het 
bezochte land. Het perspectief van het ontvangende land is hierbij leidend. 
Een voorbeeld is de vakantie van een Duitse ingezetene in Nederland, vanuit 
Nederlands perspectief.

• Binnenlands toerisme: Dit betreft alle dagtochten en vakanties die bezoekers 
in hun eigen land doorbrengen. Een voorbeeld is een Limburgs gezin dat op 
vakantie gaat in Noord-Holland.

• Uitgaand toerisme: Dit omvat alle dagtochten en vakanties van bezoekers 
naar een ander land dan het land waarin zij wonen. Voor het land dat de bezoe-
ker aandoet, behoort hij of zij tot het inkomende toerisme. Een voorbeeld van 
uitgaand toerisme is de vakantie van een Nederlandse ingezetene in Duitsland, 
die vanuit het Nederlandse perspectief dus behoort tot het uitgaande toerisme 
en vanuit het Duitse perspectief tot het inkomende toerisme.

Door bovengenoemde stromen te combineren, is het mogelijk nog twee andere stro- 
men te onderscheiden:

• Intern toerisme: Dit betreft alle dagtochten en vakanties van buitenlandse en 
binnenlandse bezoekers die in een bepaald land plaatsvinden. Het interne toe-
risme is dus een samenvoeging van het inkomende toerisme en het binnen-
landse toerisme.

• Nationaal toerisme: Dit behelst alle binnenlandse en buitenlandse dagtochten 
en vakanties van de inwoners van een bepaald land. Het nationale toerisme 
is dus een samenvoeging van het binnenlandse en het uitgaande toerisme.

De verschillende stromen van toerisme komen terug in de diverse hoofdstukken van 
deze publicatie. De hoofdstukken 3 en 4 gaan over het nationaal toerisme van Ne-
derland: het binnenlandse en het uitgaande toerisme van Nederlanders. Hoofdstuk 5 

Figuur 1.4 Stromen van toerisme
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beschrijft het inkomende toerisme vanuit Nederlands perspectief. De doorreisregio’s 
hebben te maken met doorgaand toeristisch verkeer. Deze stroom van toerisme 
komt alleen in hoofdstuk 4 in beperkte mate terug als het gaat om het uitgaand 
toerisme van Nederlanders.

De toerisme-industrie
Naast de bezoeker als actor en het reizen van bezoekers tussen geografische re-
gio’s, vormt de toerisme-industrie het derde element van Leipers model. De toeris-
me-industrie vertegenwoordigt de aanbodzijde en omvat de bedrijven en instellingen 
die aan bezoekers goederen en vooral diensten leveren om in hun behoeften te voor-
zien. Het gaat daarbij om zowel private als publieke bedrijven of instellingen. Centraal 
staan de (economische) interacties tussen bezoekers enerzijds en de toerisme-ge-
relateerde bedrijven of instellingen anderzijds, waarbij de activiteiten en bestedingen 
van bezoekers altijd het uitgangspunt vormen.

Het aanbod van toeristische diensten heeft een aantal specifieke kenmerken. Zo zijn 
toeristische diensten vaak niet van te voren tastbaar. Het gaat om ervaringen, zoals 
het reizen met een vliegtuig, het verblijf in een hotel, plezier en ontspanning en het 
zien van een beroemde stad. Toeristische diensten worden op hetzelfde moment ge-
consumeerd als ze worden geproduceerd. Toeristische diensten kunnen niet worden 
‘opgeslagen’ om later nog een keer te worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan 
een niet-verkochte vliegtuigstoel, een lege tafel in een restaurant of een onbezette 
hotelkamer. De verschillende toeristische diensten zijn complementair aan elkaar. 
Ze vervullen verschillende behoeften van de bezoeker tijdens zijn of haar vakantie, 
zoals vervoer, logies en eten en drinken. Het gaat bij toerisme dan ook niet om het 

Kernsectoren van de toerisme-industrie Tabel 1.1

Kernsector Deel 3

Verschaffen van accommodatie Hoofdstuk 2: Verblijfsrecreatie

Eet- en drinkgelegenheid Hoofdstuk 1: Horecasector

Personenvervoer per spoor Hoofdstuk 4: Reissector

Personenvervoer over de weg Hoofdstuk 4: Reissector

Personenvervoer over het water Hoofdstuk 3: Waterrecreatiesector

Personenvervoer door de lucht Hoofdstuk 4: Reissector

Verhuur van transportmiddelen

Reisbureaus, reisorganisaties, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Hoofdstuk 4: Reissector

Kunst en cultuur, waaronder musea en podiumkunsten Hoofdstuk 6: Culturele sector

Sport en recreatie, waaronder recreatie-instellingen en toeristische attracties Hoofdstuk 7: Sportsector

Detailhandel (o.a. toerisme-gerelateerde goederen)

Andere toerisme-gerelateerde activiteiten die specifiek zijn voor een land Hoofdstukken 5 en 8: Attractiepunten- en Evenmen-
tensector

Bron: UNWTO, 2010, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, United Nations, no. 83/Rev.1, New York.
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aanbod van één product, maar er is sprake van een samengesteld product, waarbij 
verschillende bedrijfstakken zijn betrokken. Tabel 1.1 geeft aan welke bedrijfstak-
ken volgens de UNWTO-definitie tot de kern van de toerisme-industrie behoren en in 
welke hoofdstukken van deel 3 de sectoren aan bod komen.

Er is een aanwijsbaar verband tussen bepaalde bedrijfstakken in de toerisme-indus-
trie en de geografische regio’s die het model van Leiper onderscheidt. Zo zijn bij-
voorbeeld reisbureaus vooral gesitueerd in de toerisme-genererende regio’s. Toeris-
tische attracties en logiesaccommodaties bevinden zich voornamelijk in doorreis- en 
toerisme-ontvangende regio’s.

De afhankelijkheid van toerisme verschilt per bedrijfstak. Enerzijds zijn er branches 
die volledig afhankelijk zijn van bezoekers, zoals logiesaccommodaties, reisbureaus 
en toeristische attracties. Anderzijds zijn er bedrijfstakken die wel producten en dien-
sten leveren aan bezoekers, maar hier niet volledig afhankelijk van zijn. Zij bedienen 
naast bezoekers ook de lokale bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de detailhandel 
en het personenvervoer. Van dergelijke bedrijfstakken heeft slechts een deel van 
de economische activiteiten, en dus toegevoegde waarde, betrekking op toerisme.

Bij het bepalen van de economische betekenis van toerisme binnen de Nederlandse 
economie, is het van belang om te weten in welke mate bedrijfstakken afhankelijk 
zijn van de bestedingen van bezoekers. Anders is er sprake van overschatting. Het 
economische belang van het toerisme wordt op macroniveau bepaald in de zoge-
naamde toerismerekeningen. Deze toerismerekeningen komen uitgebreid aan bod in 
hoofdstuk 9 van deze publicatie.

Factoren bij vraag en aanbod
Figuur 1.5 toont de belangrijkste factoren die een rol spelen bij het aanbod van en 
de vraag naar toeristische goederen en diensten. In deze figuur is een centrale rol 
toebedeeld aan de markt die vraag en aanbod op elkaar afstemt via de prijs.

Duurzaamheid
De snelle ontwikkeling van toerisme in de tweede helft van de vorige eeuw resul-
teerde in het zogenaamde massatoerisme. Daardoor heeft toerisme niet alleen po-
sitieve, maar vaak ook negatieve gevolgen voor het milieu en de bevolking van de 
doorreis- en toerisme-ontvangende regio’s. Vanaf de jaren negentig is er steeds meer 
aandacht gekomen voor deze negatieve effecten en wordt een duurzame ontwikke-
ling van het toerisme steeds belangrijker gevonden. Deze aandacht is het laatste 
decennium verder gegroeid door de sterke toename van het wereldwijde toerisme, 
waardoor de duurzaamheid en leefbaarheid van bepaalde regio’s en steden onder 
druk is komen te staan. Duurzaam toerisme betekent toerisme met zo min mogelijk 
negatieve gevolgen voor de lokale bevolking, de natuur en het milieu, zowel op korte 
als op lange termijn. Daarnaast streeft duurzaam toerisme ernaar dat vooral de 
lokale bevolking in economische zin de vruchten plukt.
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In hoofdstuk 10 wordt op duurzaamheidsaspecten met betrekking tot de ‘carbon 
footprint’ van de Nederlandse vakantieganger en de eco-efficiëntie van vakantielanden 
ingegaan. Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de toeristische druk binnen Nederland 
die wordt veroorzaakt door de verblijfsrecreatie.

Factoren van vraag en aanbod van toeristische goederen en diensten Figuur 1.5
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Dit hoofdstuk beschrijft ontwikkelingen in het toerisme vanuit een internationaal per-
spectief. De vraag die centraal staat is: hoe ontwikkelt het toerisme zich, wereldwijd 
en binnen Europa? Aan bod komen onder meer de ontwikkeling van het aantal inko-
mende toeristen en hun uitgaven, uitgedrukt in ontvangsten en bestedingen van de 
reisverkeersbalans. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste bestemmings-
landen en toerisme genererende regio’s. Bij de ontwikkelingen binnen Europa komen 
onder meer de participatiegraad en de kenmerken van vakanties van Europeanen 
aan de orde, evenals het gebruik van logiesaccommodaties.
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Hoofdpunten
• In 2017 groeide het toerisme wereldwijd, uitgedrukt in het aantal internatio-

nale aankomsten (‘international arrivals’), met 6,8 procent. De sterkste groei 
sinds 2004. In absolute termen ging het om 1.323 miljoen internationale aan-
komsten: 84 miljoen internationale aankomsten meer dan in 2016. Ook in 
2018 zet de groei door: 6,2 procent meer internationale aankomsten in het 
eerste kwartaal. 

• Vooral de continenten Europa (+8,4 procent) en Afrika (+9 procent) profiteer-
den van de groei. Azië en Oceanië, het Midden Oosten en het continent Ame-
rika bleven onder de gemiddelde groei met respectievelijk een toename van in-
ternationale aankomsten met 5,6, 4,6 en 3,3 procent ten opzichte van 2016. 

• Met de toename van het aantal internationale aankomsten groeide ook de 
inkomsten uit het internationaal reisverkeer wereldwijd naar een nieuw record-
bedrag van 1.179 miljard euro in 2017; een toename van 4,8 procent ten op-
zichte van 2016. De vijf grootste ontvangers van die toeristische bestedingen 
waren de Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk, Thailand en Italië. 

• China, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
waren ook in 2017 weer de landen die het meest uitgaven aan het uitgaande 
toerisme. Toeristische uitgaven groeiden verder sterk in onder andere Zuid-
Korea, Zweden, Argentinië en Oekraïne. Na een eerdere daling, namen ook de 
toeristische uitgaven in 2017 van Rusland en Brazilië weer sterk toe.

• Van alle Europeanen gingen de Finnen, Nederlanders, Luxemburgers, Tsjechen 
(binnen de EU) en Zwitsers (buiten de EU) het meest op vakantie. In Roemenië, 
Bulgarije en Portugal gingen de inwoners het minst op vakantie. Financiële 
belemmeringen vormden de belangrijkste reden voor inwoners van de EU om 
niet op vakantie te gaan.

• In 2016 gaven Europeanen in totaal 428 miljard euro uit aan iets meer dan 
1,2 miljard vakanties met minimaal één overnachting. Bijna 75 procent van die 
vakanties vond plaats in het eigen land. Dat waren vooral korte vakanties van 
1 tot en met 3 nachten. Voor 89 procent van de vakanties gold een persoonlijk 
en voor de resterende 11 procent een zakelijk motief. 

• Het aantal overnachtingen door binnenlandse en buitenlandse toeristen in ge-
registreerde logiesaccommodaties groeide in de EU in 2017 met 4,5 procent 
naar iets meer dan 3,2 miljard overnachtingen. De groei van het aantal over-
nachtingen vond zowel plaats bij hotels (4,6 procent) en huisjesterreinen (3,1 
procent) als bij kampeerterreinen (7,1 procent).
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2.1 Wereldwijde ontwikkelingen

Deze paragraaf bespreekt de wereldwijde ontwikkelingen binnen het toerisme. In het 
eerste deel komen ontwikkelingen op wereldniveau aan bod. In het tweede deel wordt 
ingezoomd op verschillende regio’s in de wereld. Daarbij komen ook de belangrijkste 
bestemmingslanden en toerisme genererende regio’s aan bod. De gebruikte cijfers 
zijn vooral afkomstig van de World Tourism Organization (UNWTO).

Sterkste groei van het internationale toerisme sinds 2004
Ook in 2017 groeide het toerisme wereldwijd, uitgedrukt in het aantal internationale 
aankomsten (‘international arrivals’1), weer sterk: 6,8 procent meer internationale 
aankomsten dan in 2016. Dat is de sterkste groei sinds 2004. De laatste acht jaar 
groeide het internationale toerisme elk jaar met 4 procent of meer (zie fi guur 2.1). 
Dat percentage ligt boven de voorspellingen van de UNWTO met een verwachte 
groei van 3,8 procent per jaar in de periode 2011-20202. Ook in 2018 zet de groei 
door. Zo groeide het aantal internationale aankomsten in het eerste kwartaal van 
2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017 met 6,9 procent. 

Absoluut genomen, kwam het aantal geschatte internationale aankomsten in 2017 
uit op 1.323 miljoen: wederom een recordaantal en 84 miljoen internationale aan-
komsten meer dan in 2016 (zie fi guur 2.2). Deze voortdurende groei roept wel 
steeds vaker vragen op over de (milieu-)effecten en beheersbaarheid van het toe-
risme. Volgens onderzoek van IPK3 ondervond een kwart van de uitgaande toeristen 
een zekere mate van overtoerisme op hun bestemming. Daarbij gaat het vooral om 
steden, zoals Mexico-City, Shanghai, Venetië, Hong Kong, Barcelona en Florence, 
maar ook Amsterdam staat hoog op de lijst met te drukke bestemmingen. Angst 
voor confl icten en terrorisme speelt vooral een rol bij de keuze van de bestemming, 
maar niet bij het wel of niet op vakantie gaan. Zo noemde 37 procent4 van de interna-
tionale uitgaande toeristen in het onderzoek van IPK het een belangrijke factor voor 
de afweging van de bestemming. Andere factoren, zoals het toeristisch aanbod en 
prijzen, hebben meer invloed op de uiteindelijke vakantiekeuze. 

Alle regio’s vertonen groei
In 2017 vertoonden alle wereldregio’s groei (zie fi guur 2.2 en tabel 2.1). Dat gold 
ook voor het Midden-Oosten, waar in 2016 nog sprake was van een afname van het 
internationale toerisme. Absoluut en percentueel gezien was de groei in 2017 het 
sterkste in Europa: 8,4 procent meer internationale aankomsten. Mede als gevolg 
van een aantal terroristische aanslagen was in 2016 de percentuele groei in dat 
continent nog het laagst met 2,3 procent meer internationale aankomsten. Vooral 
het zuidelijk en mediterrane deel van Europa profi teerden in 2017 met 12,3 procent 

1 Bij ‘international arrivals’ gaat het om inkomende toeristen, die minimaal één nacht in het ontvangende land verblij-
ven (‘overnight visitors’). Dag- en binnenlands toerisme blijven buiten beschouwing. 

2 Zie ‘Tourism towards 2030’, UNWTO, 2011. 
3 Zie o.a. persbericht IPK: https://app.box.com/s/iue4f9wlidb2ua5o6h79r793qsocdsqt
4 In 2016 was dat nog 45 procent. 
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Internationaal inkomend toerisme wereldwijd: jaarlijkse groeipercentages, 2000-2017* Figuur 2.1
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Internationale inkomende toerisme naar regio, 2017* Figuur 2.2
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meer internationale aankomsten. Ook West-Europa deed het goed met een groei 
van 7,2 procent, terwijl in 2016 nog sprake was van stagnatie (0 procent). Het 
marktaandeel van Europa is in 2017 iets gestegen naar bijna 51 procent van alle in-
ternationale aankomsten. Het continent Afrika groeide percentueel gezien zelfs ster-
ker dan Europa met 9 procent meer internationale aankomsten. Dit continent heeft 
echter maar een klein marktaandeel: bijna 5 procent. De groei in Azië en Oceanië, 
het Midden-Oosten en het continent Amerika bleef onder het wereldwijde gemiddelde 
met respectievelijk 5,6, 4,6 en 3,3 procent meer internationale aankomsten. In Azië 
en Oceanië trok vooral Zuidoost-Azië meer internationale toeristen (+8,6 procent). 
Bij het continent Amerika was dat vooral Zuid-Amerika (+8,4 procent). Noord-Ame-
rika deed het minder goed met een groei van 1,8 procent. In het Caribisch gebied, 
waar ook de Nederlandse eilanden (bijzondere gemeenten) Bonaire, Sint-Eustatius en 
Saba liggen, groeide het internationale toerisme in 2017 nog met 3,4 procent. De 
effecten van de twee orkanen, die in het najaar over dit gebied trokken, lijken zich 
vooral voordoen in het eerste kwartaal van 2018 (-8,3 procent).

De analyse van trends in het internationale inkomende toerisme 

Om trends in het internationale inkomende toerisme te analyseren, worden 
meestal drie indicatoren gebruikt:

• het inkomende toerisme (‘international arrivals’),
• de toeristische ontvangsten en
• de toeristische bestedingen.

Het inkomende toerisme is vooral van belang voor kortetermijnanalyses. De toe-
ristische ontvangsten en bestedingen hebben de voorkeur bij langetermijnanaly-
ses. Voor deze laatste twee indicatoren vormt de reisverkeersbalans de basis.

De World Tourism Organization (UNWTO) verzamelt gegevens over deze indica-
toren bij landen, en publiceert ze in samenhang. Dit zijn de enige beschikbare 
gegevens over regio’s en landen op wereldniveau. 

Ondanks internationale standaarden, bestaan er wel enkele belemmeringen om 
deze cijfers over verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het inkomende 
toerisme wordt bijvoorbeeld niet in elk land even goed gemeten. Daarnaast 
gebruiken landen verschillende onderzoeksmethoden. Het inkomende toerisme 
wordt in het ene land bijvoorbeeld bij de grens gemeten en in het andere land bij 
de logiesaccommodaties waar toeristen verblijven. Verder kunnen de geografi-
sche eigenschappen van een land een stempel drukken op de cijfers. 

Zo bestaat Europa uit veel verschillende landen. Als een toerist door Europa 
reist, telt hij of zij bij het passeren van elke grens opnieuw mee als inkomende 
toerist. Een toerist die door bijvoorbeeld de Verenigde Staten reist, telt slechts 
één keer als inkomende toerist mee.
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De toeristische ontvangsten en bestedingen van de reisverkeersbalans zijn de 
indicatoren voor langetermijnanalyses. Het gaat het om het geld dat internati-
onale reizigers besteden aan onder meer logies, drank, eten, entertainment, 
en winkelen. De toeristische ontvangsten van een land betreffen alle uitgaven 
die inkomende toeristen doen, gezien vanuit het bestemmingsland. Dit zijn de 
ontvangsten van een land uit de export van toeristische producten, of anders 
gezegd de verkoop van toeristische producten aan buitenlandse toeristen. De 
toeristische bestedingen hebben een ander perspectief. Dit zijn de uitgaven 
van inwoners van een land aan toeristische producten en diensten in andere 
landen, gezien vanuit het herkomstland van de toerist. Bij de bestedingen gaat 
het dus om de import van toeristische producten. De toeristische ontvangsten 
zeggen iets over het betreffende land als toeristische bestemming. De toeris-
tische bestedingen geven informatie over het belang van het land als toerisme 
genererende markt. Door de UNWTO worden bij de toeristische ontvangsten en 
bestedingen van de reisverkeersbalans ook nog de ontvangsten en bestedingen 
van het internationale personenvervoer van de betalingsbalans opgeteld. Deze 
zijn niet in de reisverkeersbalans opgenomen. 

Ook deze indicatoren kennen hun beperkingen. Naast de uitgaven van toeristen 
die overnachten en toeristen die een dagtocht maken, worden ook de uitgaven 
van het grensverkeer en van niet-ingeschreven buitenlandse arbeidsmigranten 
in de reisverkeerbalans meegeteld. Dat maakt het moeilijk om cijfers van de 
reisverkeersbalans te vergelijken met of te delen door aantallen inkomende 
toeristen. Ook kunnen cijfers van verschillende landen niet zomaar bij elkaar 
worden opgeteld. Bij het berekenen van ontwikkelingen kan namelijk sprake zijn 
van de invloed van wisselkoersen en inflatie. Daarom wordt de ontwikkeling van 
toeristische bestedingen en uitgaven van een land bepaald aan de hand van de 
lokale munteenheid en gecorrigeerd voor inflatie. Hierdoor wijkt de ontwikkeling 
van toeristische ontvangsten en bestedingen in die termen af van de ontwikke-
ling in de volumecijfers op basis van euro’s, die in dit hoofdstuk aan bod komen. 
Ten slotte komen de data over toeristische ontvangsten en bestedingen later 
beschikbaar dan de data over het aantal inkomende toeristen. 

De cijfers in dit hoofdstuk moeten dan ook eerder gezien worden als indicatie 
van de orde van grootte. Belangrijker dan de niveaus, zijn de ontwikkelingen in 
de cijfers.

Het voorgaande deel van deze paragraaf besprak het internationaal inkomende toe-
risme. Naast het aantal inkomende toeristen zijn ook de toeristische ontvangsten en 
bestedingen van landen relevant bij de analyse van het wereldwijde toerisme. Het 
tweede deel van deze paragraaf richt zich dan ook op de toeristische ontvangsten 
en bestedingen van het internationale toerisme. 
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Toeristische ontvangsten volgen de sterke groei van het aantal internatio-
nale aankomsten: 4,8 procent meer ontvangsten in 2017
De inkomsten van landen uit het internationale reisverkeer5 groeiden in 2017 iets 
minder sterk dan het internationale inkomende toerisme, namelijk 4,8 procent ten 
opzichte van 2016, resulterend in een nieuw record van toeristische ontvangsten 
wereldwijd van 1.179 miljard euro (zie tabel 2.1). De ontwikkeling volgt de groei van 
het aantal internationale aankomsten. De meeste van de toeristische ontvangsten 
kwamen terecht in Europa (452,9 miljard) dat daarmee een marktaandeel van 38,4 
procent had. De marktaandelen van Azië en Oceanië en het continent Amerika lagen 
op respectievelijk 29,2 en 24,4 procent. Afrika en het Midden-Oosten zijn relatief 
kleine markten met aandelen van respectievelijk 2,8 en 5,1 procent (zie fi guur 2.3).

Het marktaandeel van de toeristische ontvangsten van Europa (38,4 procent) was 
in 2017 kleiner dan het marktaandeel van het aantal inkomende toeristen (50,7 
procent). Dit resulteert dan ook in relatief lage gemiddelde toeristische ontvangsten 
per inkomende toerist: 670 euro per inkomende toerist tegen 890 euro wereldwijd. 
Voor het continent Amerika gold het tegenovergestelde. Daar was het aandeel toe-
ristische ontvangsten juist groter dan het aandeel inkomende toeristen, resulterend 
in relatief hoge gemiddelde toeristische ontvangsten per toerist van 1.390 euro. 

5 De inkomsten van landen worden uitgedrukt in ontvangsten van de reisverkeersbalans. Hoofdstuk 9 van deze 
publicatie gaat dieper in op de reisverkeersbalans. De UNWTO telt zowel de ontvangsten uit de reisverkeersbalans 
als de ontvangsten uit het internationale passagiersvervoer. Het betreft onder meer ook het dagtoerisme en het 
grensverkeer. 

Tabel 2.1 Internationaal inkomend toerisme en toeristische ontvangsten naar regio, 2016-2017

Internationaal inkomend toerisme Toeristische ontvangsten uit het internationale reisverkeer

Ontwikkeling Ontwikkeling*** Per aankomst****

 2016 2017 16/17* ** 2016 2017* 2016/2017* 2017*

x mln % x mld euro % euro

Wereld 1.239 1.323 6,8 1.119,0 1.179,0 4,8 890

Europa 619 671 8,4 417,1 452,9 7,8 670

Azië en Oceanië 306 323 5,6 335,0 344,8 2,6 1.070

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 201 207 3,3 283,4 288,3 1,2 1.390

Afrika 58 63 9,0 30,2 33,4 8,1 530

Midden-Oosten 56 58 4,6 53,3 60,0 12,9 1.030

Bron: World Tourism Organization (UNWTO), 2018.

* 2017: Voorlopige cijfers.
** Doordat de aantallen inkomende toeristen zijn afgerond op miljoenen, wijken de percentages bij de Ontwikkeling soms iets af.
*** Ontwikkeling op basis van lokale munteenheid en gecorrigeerd voor infl atie. Deze wijkt af van de (onjuiste) ontwikkeling op basis 
van gepresenteerde volumes.
**** De berekening van de toeristische bestedingen gedeeld door het aantal inkomende toeristen moet met de nodige voorzichtig-
heid worden bekeken, omdat de toeristische bestedingen van de reisverkeerbalans onder meer ook grensverkeer en inkomend 
dagtoerisme omvatten.
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De sterke groei van de laatste acht jaar betekent ook dat het toerisme een factor van 
betekenis is geworden in de wereldeconomie. Zo schat de Wereld Handelsorganisa-
tie (WTO)6 dat het toerisme in 2016 al circa 30 procent uitmaakte van de wereldwijde 
exportwaarde van diensten en 7 procent van de totale exportwaarde in de wereld. 
Als exportproduct kwam toerisme in 2016 op de derde plaats na brandstof en che-
micaliën en nog voor voedsel. Ook waren 1 op 11 banen wereldwijd direct of indirect 
gerelateerd aan toerisme.

Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk en Thailand grootste verdieners
Figuur 2.4 laat de top 10 zien van landen die in 2017 als toeristische bestemming 
het meest verdienden aan het inkomende toerisme, ook is Nederland (24e plaats) 
toegevoegd aan de fi guur. De Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk voeren al vele 
jaren deze lijst aan. De Verenigde Staten verdienden verre weg het meest met het 
inkomend toerisme: 186,6 miljard euro in 2017. Het land was in 2017 dan ook de 
op twee na grootste bestemming als het gaat om het aantal inkomende toeristen. 
Spanje was wereldwijd de een na grootste verdiener met een sterke groei van 10,1 
procent in 2017. Het land was derde als het gaat het aantal inkomende toeristen. 
Frankrijk trekt al vele jaren de meeste inkomende toeristen, maar was in 2017 de op 
twee na grootste als het gaat om de toeristische verdiensten. Met een sterke groei 
van 13 procent verstevigde Thailand zijn vierde positie als belangrijke toeristische 
bestemming. Ondanks de groei van het aantal inkomende toeristen in 2017, viel Chi-

6 2016 WTO News Item: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/bus_13jul16_e.htm. 

Marktaandeel internationaal inkomend toerisme en toeristische ontvangsten naar regio 2017* Figuur 2.3
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na met een twaalfde plaats net buiten de top tien landen met de meeste toeristische 
inkomsten. In 2016 bezette dit land nog de vijfde positie. Ook landen zoals India, 
Canada, Zweden en Portugal haalden de top 10 niet, maar de toeristische inkomsten 
van deze landen groeiden zowel in 2016 als 2017 met meer dan 10 procent. Na 
een slecht jaar in 2016 was er een sterk herstel in 2017 voor Turkije, Griekenland, 
Rusland en de Filippijnen. 

Zoals in het kader is uitgelegd, moet de berekening van de toeristische bestedingen 
gedeeld door het aantal inkomende toeristen wel met de nodige voorzichtigheid wor-
den bekeken, omdat de toeristische bestedingen van de reisverkeersbalans onder 
meer ook grensverkeer en inkomend dagtoerisme omvatten. Daarnaast spelen ook 
de gemiddelde bestedingen per toerist per dag, en de gemiddelde verblijfsduur van 
toeristen in een bepaald gebied een rol. Immers, toeristen die langer blijven en per 
dag meer besteden, zorgen voor meer toeristische inkomsten. Bij de indicator aantal 
inkomende toeristen spelen deze factoren geen rol. Dit verklaart mede de verschillen 
in de plaats op de ranglijst tussen landen, afhankelijk van het standpunt: het aantal 
inkomende toeristen of de toeristische ontvangsten. 

Figuur 2.4 Top 10 landen naar de toeristische ontvangsten en het aantal inkomende toeristen, 2016 en 2017*
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Groei van het uitgaand toerisme vooral gedreven door China, Verenigde 
Staten, Duitsland en Verenigd Koninkrijk
Tegenover de toeristische ontvangsten uit het internationale inkomende toerisme 
staan de toeristische bestedingen van het internationaal uitgaande toerisme. De to-
tale bestedingen van het internationaal uitgaande toerisme bedroegen 1.179 miljard 
euro in 2017. Dit bedrag is wereldwijd per defi nitie gelijk aan het bedrag aan toeris-
tische ontvangsten. Iedere euro die een bezoekende toerist besteedt, komt immers 
als toeristische ontvangst terecht in een bestemmingsland. De toeristische beste-
dingen geven vooral aan welke regio’s grote potentiële markten zijn voor bestem-
mingslanden, of anders gezegd geven een indicatie van de vraag naar internationaal 
toerisme (het uitgaande verkeer). 

Figuur 2.5 laat zien dat China ook in 2017 weer veruit de grootste potentiële toe-
risme genererende markt ter wereld was met een waarde van 228,1 miljard euro 
aan bestedingen: 4,7 procent meer dan in 2016 en ongeveer 20 procent van alle 
wereldwijde bestedingen. Door de sterke ontwikkeling van de Chinese economie en 
de daarmee gepaard gaande toename van het besteedbare inkomen groeien ook 
de uitgaven van Chinese toeristen in het buitenland. Afnemende beperkingen om 
te kunnen reizen, de sterke munt (yuan) en de toegenomen vliegverbindingen met 
het buitenland spelen ook een rol. Hoewel China een belangrijke potentiële markt is 
voor alle landen ter wereld, gaan volgens de UNWTO veel Chinezen toch met name 

Top 15 landen naar de omvang van bestedingen aan het internationaal uitgaand toerisme, 2016 en 2017* Figuur 2.5
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in de regio op vakantie. Daarvan profiteren vooral de regio’s Oost- en Zuidoost-Azië. 
Na China, gaven de inwoners van de Verenigde Staten in 2017 het meest uit aan 
het uitgaande toerisme: 119,5 miljard euro. In Europa zijn Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Italië de grootste toerisme genererende landen. Voor een 
belangrijk deel profiteren de overige landen in Europa daarvan. Andere landen buiten 
de top 15, waarvan de toeristische uitgaven in 2017 sterk zijn gegroeid, zijn onder 
meer Zweden, Argentinië, Oekraïne, Vietnam en Portugal. Na een eerdere daling in 
2016, hebben ook Rusland en Brazilië in 2017 aanzienlijk meer uitgegeven aan het 
internationale toerisme dan in 2016. De drie belangrijkste toeristische markten voor 
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België, bevinden zich allen in de top 
15 van de grootste toeristische besteders.

2.2 Ontwikkelingen binnen Europa

Deze paragraaf legt de focus op toeristische ontwikkelingen in Europa. Daarbij 
komen andere indicatoren aan bod dan bij de beschrijving op wereldniveau. Deze 
paragraaf beschrijft de toeristische participatiegraad in Europese landen en de ken-
merken van vakanties van Europeanen. Daarnaast wordt ook ingegaan op het verblijf 
van toeristen in Europese logiesaccommodaties. Tenzij anders is aangegeven, zijn 
alle cijfers in deze paragraaf afkomstig van Eurostat (zie tekstkader ‘Cijfers van 
Eurostat over toerisme’). De laatst beschikbare cijfers uit het vakantieonderzoek van 
Eurostat zijn van 2016. Bij het onderzoek Logiesaccommodaties gaat het om cijfers 
van 2017. 

Cijfers van Eurostat over toerisme

De cijfers in deze paragraaf zijn grotendeels afkomstig van Eurostat, het statis-
tiekbureau van de Europese Commissie. Dit heeft als voordeel dat de cijfers van 
alle landen van de Europese Unie goed met elkaar te vergelijken zijn. Dat komt 
doordat EU-landen afspraken maken over hoe de cijfers worden samengesteld. 
Eurostat speelt hierin een coördinerende rol.

In de eerste plaats gaat het om het vakantieonderzoek van Eurostat. De data 
over de participatiegraad en kenmerken van toeristen zijn per lidstaat verza-
meld door personen te ondervragen in alle landen van de Europese Unie. Som-
mige data worden maar één keer per drie jaar gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de vraag waarom mensen niet op vakantie gaan. 

Daarnaast gaat het om het onderzoek Logiesaccommodaties. De data over het 
aantal toeristen en overnachtingen zijn tot stand gekomen door een uitvraag bij 
geregistreerde logiesaccommodaties in de EU. Nadeel van dit onderzoek is dat 
het geen gegevens bevat van kleine accommodaties.
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62,1 procent van de EU-inwoners ging in 2016 op vakantie
De toeristische participatiegraad geeft aan welk percentage van de bevolking van 
15 jaar en ouder ten minste één vakantie van minimaal één nacht heeft gehad.7 Het 
zakelijke toerisme telt daarin niet mee. Tabel 2.2 toont de participatiegraad in 2016 
van alle 28 EU-landen, plus Zwitserland. Dit laatste land telt niet mee voor de bere-
kening van het gemiddelde van de EU-28. De participatiegraad is opgebouwd uit de 
volgende drie componenten:

• personen die in het referentiejaar alleen in hun eigen land een vakantie hebben 
doorgebracht;

• personen die in het referentiejaar alleen in het buitenland op vakantie zijn ge-
weest;

• personen die in het referentiejaar zowel in hun eigen land als in het buitenland 
een vakantie hebben doorgebracht.

In 2016 was de toeristische participatiegraad van de inwoners van de EU van 15 jaar 
en ouder 62,1 procent. Dat is vergelijkbaar met 2015 (61,4 procent); 37,9 procent 
ging dus helemaal niet op vakantie. Van de inwoners van de EU ging 30,1 procent 
alleen in hun eigen land op vakantie; 11,6 procent ging alleen naar het buitenland; 
en 20,4 procent van de EU-inwoners ging zowel in eigen land als in het buitenland op 
vakantie. Totaal gingen dus 50,5 procent van de bevolking van de EU in eigen land 
op vakantie en 32,1 procent naar het buitenland. De inwoners van de EU, die in 2016 
op vakantie gingen, deden dat gemiddeld 4 keer. 

Veel Finnen, Nederlanders, Luxemburgers en Tsjechen gaan op vakantie 
In 2016 gingen vooral veel Finnen, Nederlanders, Luxemburgers en Tsjechen op va-
kantie. Meer dan 80 procent van de inwoners van deze landen van 15 jaar en ouder 
ging in 2016 op vakantie. Dat gold ook voor de inwoners van Zwitserland. Van deze 
landen gingen de Finnen gemiddeld het vaakst op vakantie: 8,1 keer in 2016. Neder-
landers gingen in 2016 gemiddeld 3,4 keer op vakantie. Dat is onder het Europese 
gemiddelde van 4 keer. Landen waarvan de deelname aan een vakantie tussen 2015 
en 2016 fors is toegenomen, zijn onder meer Slovenië, Slowakije, Malta, Letland 
en Zwitserland. De toeristische participatiegraad van deze landen nam in 2016 met 
meer dan 4 procentpunten toe. 

Veel inwoners van Finland, Tsjechië, Frankrijk en Zweden gingen in 2016 in eigen land 
op vakantie. Buitenlandse vakanties zijn bijzonder in trek bij inwoners van Luxem-
burg, Finland, Nederland en buiten de EU-28 Zwitserland: 60 procent of meer van de 
inwoners van die landen ging in 2016 ten minste één keer op vakantie in het buiten-
land. In de drie landen met de meeste inwoners van de EU-28, namelijk Duitsland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, lag de toeristische participatiegraad boven het 
gemiddelde van de EU. Samen zijn zij goed voor 47,2 procent van alle toeristen van 
de EU-28.

7  Dagtochten blijven in deze cijfers dus buiten beschouwing. 
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Tabel 2.2 Toeristische participatiegraad van inwoners van 15 jaar en ouder, 2016

Totaal aantal 
toeristen Totaal

Alleen 
binnenland

Alleen 
buitenland

Binnen- en 
buitenland

Gemiddeld 
aantal vakanties

x 1000 % aantal

Finland 4.080 91,4 29,8 5,0 56,7 8,1

Nederland 11.881 85,3 22,8 22,4 40,0 3,4

Luxemburg 390 80,9 * 72,0 8,4 3,6

Tjechië 7.215 80,8 40,6 5,4 34,8 4,4

Denemarken 3.832 79,8 22,3 40,3 17,3 7,1

Zweden 6.488 78,8 28,2 12,1 38,5 5,4

Oostenrijk 5.661 76,8 18,5 23,6 34,7 3,5

Duitsland 53.762 75,4 21,2 16,3 37,8 4,0

Ierland 2.794 74,2 16,8 11,4 46,0 4,4

Frankrijk 38.050 73,1 47,7 4,3 21,1 4,7

Cyprus 491 69,0 24,3 18,7 26,0 4,8

Estland 759 68,7 23,3 13,8 31,6 4,9

Slovenië 1.170 66,6 12,8 33,4 20,4 3,5

Slowakije 3.039 66,1 33,2 18,7 14,3 2,7

Spanje 25.614 65,7 45,1 5,3 15,3 5,3

Verenigd 
Koninkrijk 34.584 64,1 24,8 19,8 19,5 3,9

EU-28 267.552 62,1 30,1 11,6 20,4 4,0 

Malta 218 59,7 14,5 25,2 19,9 2,8

Letland 963 59,0 25,3 10,6 23,1 4,2

België 5.825 58,5 4,0 37,8 16,7 2,5

Lithouwen 1.412 57,3 27,9 27,7 1.8* 2,7

Polen 18.375 56,8 39,7 7,9 9,1 2,9

Hongarije 4.729 55,2 32,9 6,7 15,6 3,7

Kroatië 1.598 44,0 29,1 6,1 8,8 2,4

Italië 21.803 41,9 26,2 6,5 9,2 2,3

Griekenland 3.249 35,6 30,1 3,5 1,9 1,6

Bulgarije 1.841 29,8 26,2 1,9 1,6 1,9

Portugal 3.768 25,6 19,3 2,2 4,2 3,8

Roemenië 3.961 24,0 22,4 1,4 0,2 4,2

Zwitserland 6.117 89,8 9,2 37,9 42,6 3,1

Bron: Eurostat, 2018.

* niet betrouwbaar.
Als gevolg van afrondingen kunnen (kleine) afwijkingen zijn ontstaan.
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EU: 51,5 procent had geen lange vakantie
De cijfers in tabel 2.2 hebben betrekking op alle vakanties met ten minste één over-
nachting. Wordt alleen gekeken naar lange vakanties van vier nachten of meer dan 
zakt in 2016 de participatiegraad naar 48,5 procent van de inwoners van de EU; 
51,5 procent ging in 2016 helemaal niet op een lange vakantie; 21,5 procent ging 
alleen in eigen land; 16,3 procent alleen in het buitenland en 10,8 procent ging zowel 
in eigen land als in het buitenland op lange vakantie (zie fi guur 2.6).

Financiën belangrijkste reden om niet op vakantie te gaan
In 2016 ging 37,9 procent van de EU-bevolking van 15 jaar en ouder helemaal 
niet op vakantie. Van deze groep gaf bijna de helft aan dat fi nanciële redenen de 
belangrijkste oorzaak was om niet met vakantie te gaan. Ook gezondheidsredenen 
(20 procent) en geen zin om op vakantie te gaan (20 procent) waren redenen om 
thuis te blijven. Daarnaast bleef een deel thuis vanwege werk en studie, of familieom-
standigheden. Financiële redenen speelden vooral een rol bij de groep 25-54-jarigen; 
gezondheid vooral bij mensen van 65 jaar en ouder; en studie en werk bij de leef-
tijdsgroepen 15-44 jaar. Van de Nederlanders die in 2016 niet op vakantie gingen, 
had 33 procent fi nanciële belemmeringen; 27 procent had geen zin om op vakantie 
te gaan. Werk, studie en familieomstandigheden waren voor Nederlanders juist veel 
minder een reden om niet met vakantie te gaan. 

Toeristische participatiegraad van de inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar bestemming en duur van de 
vakantie, 2016

Figuur 2.6

Alle	vakanMes

37,9%

11,6%
20,4%

30,1%

Alleen	binnenland Binnen-	en	buitenland Alleen	buitenland Geen	vakanMe

VakanMes	van	4+	nachten

51,5%

16,3%

10,8%

21,5%
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In het Leefsituatie-onderzoek van de EU8 wordt een vraag gesteld of men zich fi nan-
cieel kan veroorloven om een week op vakantie te gaan. 33 procent van de inwoners 
van de EU antwoordde daarop in 2016 negatief.9 In 2012 was dat nog 39,7 procent. 
In Nederland kon 16 procent zich in 2016 geen vakantie van een week veroorloven. 

Leeftijd speelt alleen bij 65-plussers een rol of men wel of niet met vakantie gaat. 
Deze groep ging in 2016 minder met vakantie: 49 procent tegen 62,1 procent ge-
middeld voor alle leeftijdsgroepen ouder dan 15 jaar. In 2016 maakten ouderen 23 
procent van de populatie uit van de EU, terwijl maar 18 procent van de 65-plussers 
een toerist was. Wel ging het om een aanzienlijke groep: bijna 48 miljoen toeristen 
in 2016. 

Inwoners van de EU gingen meer dan 1,2 miljard keer op vakantie en het 
liefst in eigen land
In 2016 gingen de inwoners van de EU van 15 jaar en ouder iets meer dan 1,2 
miljard keer op vakantie (of maakten een zakelijke trip) met een gemiddelde duur 
van 5,1 overnachtingen per vakantie. Dit resulteerde in ongeveer 6,1 miljard over-
nachtingen. In tegenstelling tot de cijfers over de participatiegraad, is in deze cijfers 

8  Zie: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators. 
9  In 2017 is het percentage mensen dat zich geen week vakantie kan veroorloven verder gezakt naar 31 procent. 

Figuur 2.7 Belangrijkste redenen* van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder om niet op vakantie te gaan, 2016
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wel het zakelijk toerisme meegenomen. In 58 procent van de gevallen ging het om 
een korte vakantie van niet meer dan drie nachten en in 42 procent ging het om 
een lange vakantie van vier nachten of meer. Inwoners van de EU bleven het liefst 
in eigen land: 74,4 procent van alle vakanties. Binnenlandse vakanties waren echter 
vooral korte vakanties van niet meer dan drie nachten. Daardoor is de verhouding 
tussen binnenlandse en buitenlandse overnachtingen lager dan de verhouding tussen 
binnenlandse en buitenlandse vakanties: 57,6 procent binnenlandse en 42,4 procent 
buitenlandse overnachtingen in 2016 (zie tabel 2.3). 

Helft van de vakanties heeft een recreatief doel
Bijna de helft van alle vakanties van Europeanen in 2016 had een recreatief doel. 
Ruim één op de drie vakanties had als doel familie of kennissen te bezoeken. Circa 
11 procent had een zakelijk doel (134,5 miljoen trips) (zie fi guur 2.8). Ten opzichte 
van 2015 zijn deze percentages nauwelijks gewijzigd. Vakanties van 1 tot 3 nachten 
zijn relatief veel gericht op het bezoek aan familie en kennissen (42,6 procent). Dat 
geldt ook voor binnenlandse vakanties (41,6 procent bezoek aan familie en kennis-
sen). Vakanties van 4 en meer nachten en buitenlandse vakanties zijn vooral gericht 
op een recreatieve trip, respectievelijk 63,0 en 66,7 procent. 

Kenmerken van vakanties van inwoners EU van 15 jaar en ouder, 2016 Tabel 2.3

Totaal waarvan waarvan
Binnenlandse 

vakanties
Buitenlandse 

vakanties

Kort* Lang**
Binnen-

land
Buiten-
land Kort* Lang** Kort* Lang**

Vakanties (of trips) 
(x mln) 1.207 700 507 898 309 612 286 88 221

% van totaal aantal 
vakanties 100,0 58,0 42,0 74,4 25,6 50,7 23,7 7,3 18,3

Overnachtingen 
(x mln) 6.126 1.301 4.825 3.531 2.595 1.111 2.420 189 2.406

% van totaal aantal 
overnachtingen 100,0 21,2 78,8 57,6 42,4 18,1 39,5 3,1 39,3

Bestedingen 
(x mln euro) 428.198 122.511 305.687 192.949 235.249 89.079 103.870 33.432 201.817

% van totale 
bestedingen 100,0 28,6 71,4 45,1 54,9 20,8 24,3 7,8 47,1

Gemiddeld aantal 
overnachtingen per 
vakantie 5,1 1,9 9,5 3,9 8,4 1,8 8,4 2,2 10,9

Gem. bestedingen per 
persoon per vakantie 
(euro) 355 175 603 215 762 146 363 380 915

Gem. bestedingen per 
persoon per nacht 
(euro) 70 94 63 55 91 80 43 177 84

Bron: Eurostat, 2018.

* Een korte vakantie omvat ten minste 1 en ten hoogste 3 overnachtingen.
** Een lange vakantie omvat ten minste 4 overnachtingen.
Als gevolg van afrondingen kunnen (kleine) afwijkingen zijn ontstaan.
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Figuur 2.9 Overnachtingen van inwoners EU van 15 jaar en ouder naar type accommodatie en bestemming, 2016
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Figuur 2.8 Aandeel vakanties van inwoners EU van 15 jaar en ouder naar motief, duur en bestemming, 2016
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Meeste overnachtingen in gehuurde accommodatie
Inwoners van de EU brachten in 2016 bijna 6,1 miljard overnachtingen door tijdens 
hun 1,2 miljard vakanties. Meer dan de helft werd doorgebracht in een gehuurde ac-
commodatie: 54,8 procent. Hotels en soortgelijke accommodaties namen daarvan 
het grootste deel voor hun rekening: 30,9 procent van alle overnachtingen. Niet-
gehuurde accommodaties waren goed voor 45,2 procent van alle overnachtingen, 
waarvan de meeste overnachtingen werden doorgebracht bij familie en kennissen: 
32,4 procent. Voor ruim 10 procent van alle overnachtingen werd gebruikgemaakt 
van een eigen vakantiewoning (zie fi guur 2.9). Vergeleken met 2015 is er een kleine 
verschuiving richting meer gehuurde accommodaties en minder niet gehuurde (gra-
tis) accommodaties. Bij buitenlandse overnachtingen waren in 2016 vooral hotels in 
trek: 44,4 procent van alle buitenlandse overnachtingen. Bij binnenlandse overnach-
tingen was het meer gebruikelijk om gratis te verblijven bij familie of kennissen: 38,7 
procent van alle overnachtingen. 

Eigen land favoriet en buitenlandse vakanties vooral naar Spanje, Frankrijk 
en Italië
Van de 1,2 miljard vakanties werden drie van de vier vakanties of trips van inwoners 
van de EU in 2016 gemaakt in eigen land (74,4 procent). Uitgedrukt in nachten en uit-
gaven lag het aandeel voor binnenlandse vakanties wel lager, namelijk respectievelijk 
57,6 van alle nachten en 45,1 procent van alle uitgaven (zie tabel 2.3). Buitenlandse 
vakanties waren goed voor een kwart van de vakanties (25,6 procent), waarvan 19,8 
procent in een ander land van de EU en 5,8 procent buiten de EU. Dus 94,2 procent 
van alle vakanties, binnen- en buitenland, van de inwoners van de EU vond plaats 
binnen de EU zelf. 

Wordt alleen naar alle uitgaande vakanties en trips van de inwoners van de EU, en 
niet naar alle vakanties en trips, gekeken dan waren in 2016, net als in voorgaande 
jaren, binnen Europa Spanje, Italië en Frankrijk favoriet en buiten Europa Azië en 
Noord-Amerika (w.o. de Verenigde Staten). Andere favoriete landen buiten de EU 
waren in 2016 Turkije, Zwitserland, Noorwegen Thailand en Rusland. Europeanen 
gaan vooral naar hun buurlanden op vakantie. Belangrijke elementen voor de po-
pulariteit van een land als vakantiebestemming zijn onder meer de reisafstand, de 
toeristische attracties, het klimaat, de historische banden en de taal. In 2016 was 
het marktaandeel van Nederland als het gaat om overnachtingen tijdens buitenlandse 
EU-vakanties van inwoners van de EU van 15 jaar en ouder 3,4 procent. Dit percen-
tage is hoger dan in 2015, toen het nog 2,8 procent was (zie fi guur 2.10).

Inwoners van de EU besteden iets meer dan 428 miljard euro aan 1,2 
miljard vakanties
In 2016 gaven de inwoners van de EU iets meer dan 428 miljard euro uit aan hun 
vakanties of zakelijke trips.10 Daarvan werd 45,1 procent besteed aan vakanties in 

10 Dit cijfer is niet goed te vergelijken met het cijfer van de UNWTO, dat alleen gaat over inkomend toerisme (ontvang-
sten) op basis van de reisverkeersbalans. De cijfers van Eurostat zijn gebaseerd op persoonsenquêtes in EU-landen. 
De reisverkeersbalans komt uitgebreid aan bod in paragraaf 9.5.
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eigen land en 54,9 procent aan vakanties in het buitenland (zie tabel 2.3). Gemiddeld 
werd aan een vakantie 355 euro uitgegeven. Per persoon per nacht kwam dat ge-
middeld neer op 70 euro. Het meeste geld werd uitgegeven aan lange buitenlandse 
vakanties: 47,1 procent van alle bestedingen. Ook de gemiddelde bestedingen per 
vakantie waren in 2016 bij lange buitenlandse vakanties het hoogst: 915 euro per 
vakantie, dat is bijna 6 keer zoveel als de uitgaven aan korte binnenlandse vakanties, 
waaraan gemiddeld het minst werd uitgegeven (146 euro per vakantie). Per nacht 

Figuur 2.10 Marktaandelen van buitenlandse EU-vakanties van Europeanen van 15 jaar en ouder in overnachtingen, 2016*
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per persoon werd het meest uitgegeven aan korte buitenlandse vakanties: 177 euro 
per persoon per nacht. 

Landen, waarvan de inwoners gemiddeld het meeste uitgeven per nacht per persoon 
in het buitenland zijn onder meer Finland (152 euro), Oostenrijk (141 euro), Denemar-
ken (139 euro), Malta (136 euro) en Zwitserland (126 euro). Absoluut gezien werd 
het meeste geld uitgegeven aan toerisme door Duitsers, Fransen en Engelsen, res-
pectievelijk 120, 71 en 61 miljard euro. Samen zijn deze landen goed voor 47 pro-
cent van alle toeristen van de EU en 59 procent van alle uitgaven aan het toerisme 
door inwoners van de EU. Ook wanneer alleen gekeken wordt naar het uitgaande 
toerisme besteedden Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het meeste, 
respectievelijk 77, 24 en 38 miljard euro. Andere landen die in 2016 veel besteed-
den aan het uitgaand toerisme zijn, naast Nederland (13 miljard euro), Spanje (12 
miljard euro), Oostenrijk (10 miljard euro), België (9 miljard euro) en, buiten de EU, 
Zwitserland (15 miljard euro). 

Per vakantie werd het meeste uitgeven door de leeftijdsgroep 45-54: gemiddeld 401 
euro per vakantie. De jongere leeftijdscategorieën 15-24, 25-34 en 35-44 gaven per 
vakantie minder uit dan de gemiddelde uitgaven per vakantie (355 euro), respectie-
velijk 277, 329 en 349 euro. Zakelijke reizigers gaven ook in 2016 gemiddeld meer 
uit aan een trip dan toeristen met een recreatief doel: 507 euro per trip ten opzichte 
van 459 euro per vakantie. Per persoon per nacht gaat het gemiddeld om 150 euro 
tijdens een zakelijke reis en gemiddeld 63 euro per persoon per nacht tijdens een 
vakantie met een persoonlijk motief. 

Als gekeken wordt naar het type accommodatie dan werd per nacht per persoon het 
meeste besteed aan een vakantie met voornamelijk een verblijf in een hotel: gemid-
deld 558 per vakantie en 57 euro per persoon per nacht. Verbleef men voornamelijk 
op een camping dan werd gemiddeld 434 euro per vakantie en 22 euro per persoon 
per nacht uitgegeven. Bij de overige gehuurde accommodatietypen ging het gemid-
deld om 487 euro per vakantie en 31 euro per persoon per nacht. Maakte men 
vooral gebruik van een gratis (niet-gehuurde) accommodatie dan was een vakantie 
goedkoper, te weten: 178 euro bij een eigen vakantiewoning en 152 euro als gebruik 
werd gemaakt van een accommodatie van familie of kennissen.

Tijdens een vakantie werd relatief gezien het meeste uitgegeven aan de accommo-
datie en het vervoer, respectievelijk 37 procent en 31 procent van alle uitgaven. De 
overige 32 procent betrof andere uitgaven, zoals uitgaven voor eten, entree e.d. Bij 
binnenlandse vakanties wordt er minder besteed aan de accommodatie en vooral 
het transport, respectievelijk 34 en 25 procent. Bij buitenlandse vakanties heeft het 
transport juist een groter aandeel in de uitgaven, namelijk 36 procent.
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Beperkte verschuivingen in de uitgaven ten opzichte van 2015
Rekening houdend met marges en infl atie, zijn er geen grote verschuivingen tussen 
2016 en 2015. Doordat de inwoners van de EU meer vakanties hebben gemaakt (+3 
procent), is er ook meer uitgegeven aan vakanties (+5 procent) en hebben ze meer 
overnachtingen gemaakt (+ 2 procent). In de relatieve verdeling van de uitgaven en 
de gemiddelde uitgaven per vakantie en per persoon per nacht zijn nagenoeg geen 
wijzigingen ten opzichte van 2015 opgetreden. 

Crisis heeft op de lange termijn meer effect op het zakelijke toerisme 
gehad dan op het toerisme met een persoonlijk motief
Figuur 2.12 laat de belangrijkste trends zien van persoonlijke en zakelijke vakanties 
van inwoners van de EU in de periode 2006-2016. Bij persoonlijke vakanties is het 
beeld relatief stabiel. In de periode 2008-2016 groeide het aantal vakanties met 1,3 
procentpunt en daalde het aantal overnachtingen met 4,1 procentpunten, met als 
gevolg dat de gemiddelde lengte van een vakantie iets daalde van 5,5 in 2008 naar 
5,1 overnachtingen per vakantie in 2016. 

Zakelijke reizen zijn duidelijk meer beïnvloed door de crisis en vertonen sinds 2008 
een dalende trend. Het aantal zakelijke trips daalde in de periode 2008-2016 zelfs 
met 45 procentpunt. Het aantal overnachtingen daalde iets minder met 43 procent-
punt. Vanaf 2016 lijkt deze dalende trend echter doorbroken met een groei van 6 
procentpunt in zowel het aantal zakelijke trips als het aantal overnachtingen. 

Figuur 2.11 Percentuele verdeling van uitgaven inwoners EU van 15 jaar en ouder naar type, 2016
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Overnachtingen in logiesaccommodaties vormen ook een maatstaf
Naast het wel of niet op vakantie gaan (participatiegraad) en kenmerken van vakan-
ties, vormt het aantal overnachtingen van toeristen in logiesaccommodaties een 
belangrijke indicator voor de ontwikkeling van het toerisme in een bestemming. Het 
gaat om overnachtingen in hotels, op huisjesterreinen en kampeerterreinen. De cij-
fers hebben betrekking op de ontwikkelingen van het jaar 2017 ten opzichte van 
2016.

Vakanties, overnachtingen en gemiddelde verblijfsduur van inwoners (EU-28) van 15 jaar en ouder naar motief, 
2006-2016

Figuur 2.12
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De cijfers van logiesaccommodatie wijken af van de hierboven gepresenteerde cij-
fers over overnachtingen van Europese toeristen. In de eerste plaats omdat hier, 
in tegenstelling tot het voorafgaande, naast het binnenlands toerisme (ingezetenen 
van een land), ook het inkomend toerisme is meegenomen. Inkomend toerisme (niet-
ingezetenen) is hier niet alleen het reisverkeer van buiten de EU, maar ook de inko-
mende toeristen binnen Europa: personen die op vakantie gaan binnen Europa naar 
een land waar zij niet wonen. In de tweede plaats beperken de cijfers zich tot de 
overnachtingen in hotels, op huisjesterreinen en kampeerterreinen. Overnachtingen 
in andere accommodatietypen zoals vakantiewoningen of bij familie of kennissen 
worden niet meegerekend in de cijfers.

In 2017 3,2 miljard toeristische overnachtingen in EU
In 2017 vonden 3,2 miljard overnachtingen plaats in logiesaccommodaties binnen 
de EU. Dat betekent een toename met 4,5 procent in vergelijking met 2016. In dat 
jaar groeide het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in de EU met 2,4 
procent ten opzichte van 2015. Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeris-
ten (niet-ingezetenen) nam dit jaar even sterk toe als het aantal overnachtingen van 
gasten binnen de eigen landsgrenzen (ingezetenen), respectievelijk 4,6 en 4,5 pro-
cent (zie fi guur 2.13). In voorgaande jaren was, zoals dat in Nederland ook in 2017 

Figuur 2.13 Ontwikkeling van het aantal overnachtingen in Europese logiesaccommodaties naar accommodatietype (SBI*) en 
land van herkomst, 2016-2017
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Ontwikkeling van het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties (EU-28) naar land van herkomst, 2000-2017 Figuur 2.14
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nog het geval is, vooral het inkomende toerisme de motor achter de groei van het 
toerisme in Europa (zie fi guur 2.14). 

De groei van het aantal overnachtingen in de EU in 2017 vond zowel plaats bij hotels 
(4,6 procent) en huisjesterreinen (3,1 procent) als bij kampeerterreinen (7,1 pro-
cent). De groei in 2017 heeft zich gemanifesteerd in alle landen van de EU, behalve 
Luxemburg. Landen die sterk groeiden in 2017 waren onder meer Kroatië (10,6 
procent), Letland (12,1 procent), Slovenië (11,3 procent) en IJsland (9,1 procent). 
Nederland gaat mee in de groei met 5,3 procent meer overnachtingen. Daarvan  pro-
fi teerden vooral hotels. In het eerste kwartaal van 2018 heeft de groei van het aantal 
overnachtingen in logiesaccommodaties in de EU zich voortgezet met 6,7 procent 
meer overnachtingen dan in dezelfde periode in 2017. 
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Dit hoofdstuk beschrijft het vrijetijdsgedrag van Nederlanders op basis van de resul-
taten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2015. Dit onderzoek geeft inzicht 
in de participatie van Nederlanders aan meer dan honderd verschillende uithuizige 
vrijetijdsactiviteiten, geclusterd in elf groepen. Welke vrijetijdsactiviteiten zijn populair 
en hoe vaak trekken Nederlanders erop uit?
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Hoofdpunten
• Bijna alle Nederlanders (98,9 procent) hebben in 2015 ten minste één vrije-

tijdsactiviteit buitenshuis ondernomen. Uitgaan, buitenrecreatie en winkelen 
voor plezier kennen de hoogste participatiegraad.

• In 2015 hebben Nederlanders samen bijna 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten on-
dernomen. Vooral buitenrecreatie komt veel voor: 854 miljoen keer in 2015. 
Daarvan betrof het 441 miljoen keer een wandeling voor het plezier. 

• Andere vrij populaire vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders zijn onder meer 
funshoppen in binnensteden, fietsen voor plezier en bezoeken aan de sport-
school. Door het hoofdstuk heen lichten we deze activiteiten ter illustratie 
steeds even uit.

• De eigen gemeente is populair voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten 
buitenshuis, de helft van alle 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten vindt plaats in de 
woongemeente. Mede als gevolg hiervan zijn de meest inwonerrijke provin-
cies ook de provincies waarin de meeste uithuizige vrijetijdsactiviteiten worden 
ondernomen. De meeste activiteiten vonden in 2015 plaats in Zuid-Holland, 
gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.

• In totaal is door Nederlanders in 2015 een bedrag van ruim 46 miljard euro 
uitgegeven aan het ondernemen van uithuizige vrijetijdsactiviteiten. Dit komt 
neer op gemiddeld 13,26 euro per persoon per activiteit. Het grootste deel 
van de uitgaven wordt in winkels en aan consumpties besteed.
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Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek

Het CVTO is een driejaarlijks onderzoek naar het uithuizige vrijetijdsgedrag van 
de Nederlandse bevolking en geeft een breed en diepgaand inzicht in de struc-
tuur, de ontwikkelingen en de trends op de uithuizige vrijetijdsmarkt. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door NBTC-NIPO Research en bestaat sinds 2004. Vanaf 
2015 loopt de veldwerkperiode van het CVTO gelijk aan een kalenderjaar waar 
het voorheen een gebroken jaar besloeg. Gezien het feit dat het CVTO voorheen 
reeds 52 weekmetingen (= jaarrond) kende, heeft deze wijziging geen gevolgen 
voor de gemeten volumes en de kenmerken van alle in het onderzoek onder-
scheiden vrijetijdsactiviteiten.

Het CVTO bestaat uit een weekmeting en een jaarmeting. De weekmeting werkt 
met een steekproef van netto ongeveer 375 personen; de jaarmeting met een 
steekproef van ongeveer 5 duizend personen. De onderzoekspopulatie omvat 
alle personen die in Nederlandse huishoudens woonachtig zijn, exclusief de be-
volking in instellingen, inrichtingen en tehuizen, en kent geen leeftijdsgrenzen. 

Het CVTO hanteert de volgende definitie van ‘uithuizige vrijetijdsactiviteiten’:

Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen wo-
ning en waarbij men minimaal een uur van huis is (inclusief reistijd). Bezoek aan 
familie, vrienden en kennissen, en activiteiten ondernomen tijdens vakanties of 
inclusief overnachting blijven buiten beschouwing. Vrijetijdsactiviteiten binnens-
huis, zoals televisie kijken, lezen, internetten en gamen vallen dus buiten het 
bestek van het CVTO.

In het CVTO worden de meest uiteenlopende activiteiten op een continue basis 
en gespreid over het gehele jaar in kaart gebracht. De resultaten van het CVTO 
2015 hebben betrekking op het gehele jaar 2015. Het onderzoek geeft inzicht 
in de participatie aan en frequentie waarmee meer dan 100 verschillende uithui-
zige vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders worden ondernomen. Deze activitei-
ten zijn onderverdeeld in elf clusters van vrijetijdsactiviteiten. Naast participatie 
en frequentie meet het onderzoek ook het volume van de verschillende onder-
nomen vrijetijdsactiviteiten. Tot slot geeft het onderzoek niet alleen inzicht in de 
populariteit van vrijetijdsactiviteiten, maar ook in kenmerken als wanneer deze 
activiteiten met name worden ondernomen, in welke omgeving en hoe lang deze 
duren. Zo ontstaat een compleet beeld van de uithuizige vrijetijdsbesteding van 
de Nederlandse bevolking.

Momenteel wordt het uithuizige vrijetijdsgedrag van inwoners van Nederland 
opnieuw uitgebreid onderzocht. De resultaten van het CVTO 2018 waren bij 
het ter perse gaan van dit trendrapport echter nog niet beschikbaar, omdat het 
veldwerk nog niet is afgerond.
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3.1 Vrijetijdsparticipatie

Deze paragraaf beschrijft de vrijetijdsparticipatie van Nederlanders: welk deel van 
de Nederlanders heeft buitenshuis vrijetijdsactiviteiten ondernomen? Diverse typen 
activiteiten komen daarbij aan bod. De verschillen tussen sociale klassen en tussen 
provincies op dit punt worden ook uitgelicht.

Bijna alle Nederlanders ondernemen vrijetijdsactiviteiten
De vrijetijdsparticipatie van de Nederlandse bevolking in 2015 bedroeg 98,9 pro-
cent. Dit betekent dat in het jaar 2015 circa 16,4 miljoen Nederlanders tenminste 
één vrijetijdsactiviteit buitenshuis van meer dan een uur hebben ondernomen. In ver-
reweg de meeste gevallen zal het om (veel) meer dan één uithuizige vrijetijdsactiviteit 
gaan.

Uitgaan, buitenrecreatie en winkelen zijn populair
Het onderzoek CVTO gebruikt elf clusters om de meer dan honderd gemeten activi-
teiten te groeperen. Activiteiten behorend tot clusters ‘uitgaan’, ‘buitenrecreatie’ en 
‘winkelen voor plezier’ zijn het populairst: zij kennen de hoogste participatiegraden 
(figuur 3.1). Het aandeel Nederlanders dat jaarlijks winkelt voor plezier is echter het 
afgelopen decennium teruggelopen van 91 procent in 2004/2005 naar 83 procent 
in 2015. De clusters ‘bezoek sportwedstrijden’ en ‘wellness’ zijn het minst in trek. Zij 
kennen de laagste percentages van Nederlanders die dit soort activiteiten op jaar-
basis wel eens ondernemen. De frequentie waarmee de verschillende vrijetijdsactivi-
teiten ondernomen worden, blijkt sterk te verschillen per cluster van activiteiten. Dit 
varieert van gemiddeld meerdere malen per week tot eens per twee maanden. Van 
alle 11 onderscheiden clusters is de frequentie waarmee men jaarlijks funshopactivi-
teiten onderneemt het hardst teruggelopen in het afgelopen decennium.

Bijna de helft van alle Nederlanders fietst recreatief
Er zijn veel Nederlanders die fietsen voor hun plezier. Deze populaire vrijetijdsactivi-
teit uit het cluster ‘buitenrecreatie’ had in 2015 een participatiegraad van 49 procent 
(ruim 8 miljoen Nederlanders). Ruim 10 miljoen Nederlanders hebben in 2015 voor 
hun plezier gewinkeld in een binnenstad. De participatiegraad van deze vorm van 
funshoppen komt hiermee met 63 procent nog hoger uit dan die van recreatief fiet-
sen. Fitness (inclusief aerobic, steps, spinning, etc.) is de meest beoefende vorm van 
sport in Nederland in 2015; 3,6 miljoen Nederlanders (22 procent) hebben in 2015 
hiervoor een sportschool bezocht. 

Nederlanders die aan recreatief fietsen doen, doen dit gemiddeld genomen circa 37 
keer per jaar. De frequentie van funshoppen in binnensteden bedraagt 15 keer per 
jaar. Wie naar de sportschool gaat om te fitnessen, doet dat gemiddeld 1,5 keer per 
week oftewel 78 keer per jaar. Van de hier uitgelichte activiteiten is ‘fitness / aerobic 
/ steps / spinning / etc.’ de activiteit die door Nederlanders die hieraan doen het 
vaakst wordt ondernomen. In totaliteit onderneemt de Nederlander gemiddeld net 
iets meer dan vier vrijetijdsactiviteiten buitenshuis per week.
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Figuur 3.1 Participatie van Nederlanders** aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten, 2004-2015
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* De activiteiten die  deel uit maken van dit cluster zijn gewijzigd ten opzichte van het CVTO 2012/2013.
** Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
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Hoogste sociale klasse fi etst vaker recreatief
De participatiegraden verschillen per vrijetijdsactiviteit per sociale klasse. De sociale 
klasse is een afspiegeling van iemands opleiding, beroep en inkomen. Het basisidee 
achter het begrip sociale klasse is dat een sociale klasse een groep mensen onder-
scheidt met een gelijke of gelijkwaardige economische positie en/of bezit die op 
een groot aantal gedragsterreinen homogeen of samenhangend gedrag vertoont en 

Participatie van Nederlanders aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten naar sociale klasse, 2015 Figuur 3.2
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onderscheidend is ten opzichte van andere klassen. In Nederland worden vijf sociale 
klassen onderscheiden1, te weten A, B1, B2, C en D. A is de hoogste sociale klasse. 
Een persoon behoort tot deze klasse wanneer hij/zij bijvoorbeeld een wetenschap-
pelijke opleiding heeft genoten en een leidinggevende functie heeft of een eigen 
onderneming heeft. De laagste sociale klasse is D. Iemand wordt tot deze klasse 
gerekend wanneer men bijvoorbeeld een vmbo of mbo opleiding heeft gevolgd en 
een elementair beroep (bv. productiemedewerker, vakkenvuller, interieurverzorger) 
uitoefent. Relatief weinig inwoners uit de lagere sociale klassen fi etsen voor hun 
plezier (fi guur 3.2). Het zijn de inwoners uit de hoogste sociale klasse die het vaakst 
recreatief fi etsen. Dat ondanks het feit dat het fi etsen zelf vaak betrekkelijk weinig 
uitgaven met zich meebrengt. De laagste sociale klassen bezoeken ook minder vaak 
een sportschool om te fi tnessen (inclusief aerobic, steps, spinning, etc.). Over het 

1 MOA, Expertise center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics: https://moa04.artoo.nl/clou-moaweb-
images/images/bestanden/pdf/samenvatting_Sociale_Klasse.pdf. Geraadpleegd op 23-07-2018.

Figuur 3.3 Participatie van Nederlanders aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten naar woonprovincie, 2015
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algemeen geldt dat lagere sociale klassen iets minder actief zijn dan de hogere so-
ciale klassen. Opvallende uitzondering hierop vormt het totale cluster winkelen voor 
plezier. Doordat de lagere sociale klassen minder vaak naar de binnenstad, maar wel 
vaker naar de weekmarkt, het tuincentrum en/of het stadsdeel- of wijkcentrum gaan, 
doen zij even vaak of vaker aan funshoppen dan de hoogste sociale klasse. 

Ook zijn er verschillen tussen de provincies wat betreft de vrijetijdsactiviteiten van 
hun inwoners. Zo zijn inwoners van Gelderland bovengemiddeld actief qua vrijetijds-
besteding buitenshuis (fi guur 3.3). Zij hebben ook een relatief hoge participatie bij 
‘fi etstocht voor plezier’, al ligt de participatie hieraan bij inwoners van Drenthe nog 
hoger. Inwoners van Noord-Holland fi etsen daarentegen het minst vaak recreatief. 

Grote verschillen tussen groepen in invulling van tijd

De manier waarop Nederlanders hun tijd besteden zegt veel over hun interes-
ses, mogelijkheden en beperkingen. Tussen 2006 en 2016 zijn Nederlanders 
hun tijd niet anders gaan besteden. Wel zijn er grote verschillen tussen groepen 
als het om de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging, betaald en onbetaald 
werk en vrije tijd gaat. Vrouwen besteden bijvoorbeeld 9 uur per week meer 
tijd aan het huishouden en zorgtaken dan mannen. Hoogopgeleiden besteden 
op weekbasis 5 uur en 25 minuten minder aan vrijetijdsactiviteiten dan laagop-
geleiden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dit op basis 
van analyse van dagboekgegevens over tijdsbesteding van meer dan 1.500 
Nederlanders.

De onderzoekers hebben 10 jaar teruggekeken. Hoewel er in deze periode 
veel is veranderd (o.a. een economische crisis en een terugtrekkende overheid) 
wordt de tijdsbesteding van Nederlanders vooral gekenmerkt door continuïteit. 
De tijd die er aan betaald werk, het huishouden en zorgtaken en onderwijs wordt 
besteed is tussen 2006 en 2016 bijvoorbeeld niet substantieel toegenomen. 
Ook hebben Nederlanders evenveel vrije tijd als 10 jaar geleden. Dit lijkt opval-
lend omdat er veel maatschappelijke zorgen zijn over tijdsdruk. Een nadere 
analyse laat zien dat bepaalde groepen in de maatschappij wel degelijk veel 
tijd aan verplichtingen besteden. De som van betaald en onbetaald werk (het 
huishouden en zorgtaken zoals boodschappen doen en de zorg voor kinderen) 
is het hoogst bij hoger opgeleiden en mensen met kinderen.

Gemiddeld besteden mensen ongeveer 42,5 uur per week aan vrijetijdsactivitei-
ten. Binnen deze tijd wordt er bijvoorbeeld uitgerust (2 uur per week), gesport 
(1 uur en 45 minuten per week) en tijd aan sociale contacten besteed (8 uur per 
week). De meest populaire vorm van tijdsbesteding is media en ICT. Er wordt 
vooral veel televisie gekeken: gemiddeld 2 uur per dag. Mannen hebben onge-
veer 3 uur per week meer vrije tijd dan vrouwen.
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Mensen met een lager opleidingsniveau rapporteren meer vrije tijd dan middel-
baar en hoogopgeleiden. Dit verschil blijft staan als we de jongeren en 65-plus-
sers (die in vergelijking met de andere groepen laagopgeleid zijn en weinig 
werken) buiten beschouwing laten. De meest gehoorde verklaring voor dit ver-
schil is dat hoogopgeleiden veel status koppelen aan een druk leven en lange 
werkdagen. Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor vrije tijd. Laagopgeleiden 
besteden minder tijd aan betaald werk, zij werken minder uren en zijn vaker 
werkloos, waardoor zij juist een relatief groot deel van hun tijd aan vrijetijdsacti-
viteiten (kunnen) besteden.

De periode waarin mensen werken en thuiswonende kinderen hebben is een 
relatief drukke levensfase. Cijfers over de hoeveelheid vrije tijd laten dan ook 
zien dat samenwonende ouders de minste vrije tijd hebben (iets meer dan 33 
uur per week). Jongeren, maar vooral ouderen hebben veel vrije tijd. Mannen 
van 65 jaar en ouder (samenwonend met een partner) hebben de meeste vrije 
tijd (56 uur per week). Er zijn ook verschillen in de samenstelling van de vrije 
tijd. In vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen besteden jongeren meer tijd 
aan sport en sociale contacten. Deze activiteiten zijn actiever en vinden vaker 
buitenshuis plaats. De afwezigheid van jonge kinderen en gezondheidsklachten 
maakt deelname aan deze activiteiten waarschijnlijk makkelijker. Media en ICT-
gebruik - een passieve vorm van tijdsbesteding - is in alle levensfasen populair. 
In de latere levensfasen wordt hier de meeste tijd aan besteed, met name door-
dat 65-plussers relatief veel televisie kijken.

Bron: SCP-publicatie Een week in kaart. Editie 1, Den Haag, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, december 2017

3.2 Het volume van vrijetijdsactiviteiten

De vorige paragraaf beschreef de participatie van Nederlanders aan vrijetijdsactivi-
teiten. Deze paragraaf gaat in op het volume: hoe vaak ondernemen Nederlanders 
de diverse activiteiten?

Bijna 3,5 miljard activiteiten
In 2015 heeft de Nederlandse bevolking gezamenlijk bijna 3,5 miljard vrijetijdsactivi-
teiten van minimaal een uur buiten de eigen woning ondernomen. Ten opzichte van 
het vergelijkbare deel binnen het CVTO 2012 - 2013 is het aantal activiteiten gedaald 
met zo’n vijf procent. De daling van het volume van de uithuizige vrijetijdsmarkt kan 
voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de verminderende populariteit 
van winkelen voor plezier. 

Buitenrecreatie komt het vaakst voor
Het cluster ‘buitenrecreatie’ is de grootste van de elf onderscheiden clusters met 
bijna 854 miljoen activiteiten op jaarbasis (24 procent van het totaal). Na ‘buitenre-
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creatie’ volgt ‘sport’ (figuur 3.4). Er worden op jaarbasis bijna 644 miljoen sportieve 
activiteiten ondernomen door Nederlanders (18 procent). Het cluster ‘winkelen voor 
plezier’ maakt met circa 473 miljoen activiteiten (14 procent) ondanks de daling wel 
nog steeds de top drie van de meest omvangrijke clusters compleet.

Het minst vaak ondernemen Nederlanders activiteiten die tot het cluster ‘wellness’ 
behoren of bezoeken ze sportwedstrijden. Er worden zo’n 25 miljoen ontspannende 
activiteiten op jaarbasis ondernomen (1 procent) en ruim 59 miljoen bezoeken aan 
sportwedstrijden afgelegd (2 procent).

Klassieke media nog dominant bij nieuwsgebruik

95 procent van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder gebruikt in een 
week nieuwsmedia. Slechts vijf procent van de Nederlanders lijkt dus helemaal 
geen nieuws via media te volgen. Meer dan de helft van de bevolking (61 pro-
cent) gebruikt op een doorsnee dag minstens vijf minuten aaneengesloten één 
of meerdere nieuwsmedia. Op deze manier komt bij de meeste Nederlanders 
nieuws via televisie (op het moment van uitzending) binnen, namelijk 39 pro-
cent van de bevolking, gevolgd door het krant lezen van papier (27 procent) 
en het bezoeken van nieuwssites/-apps (11 procent). Ondanks het beeld van 
een alom vertegenwoordigde nieuwe media blijkt een groot deel van de Neder-

Aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders, 2015* Figuur 3.4
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landse bevolking voor aaneengesloten periodes van vijf minuten en meer nog 
vooral via klassieke kanalen aan nieuws te komen. De jongvolwassenen (20-34 
jaar) zijn gretige gebruikers van nieuwssites/-apps, en haken af bij het lezen 
van de papieren krant. Bij deze leeftijdsgroep is goed te zien dat het omslag-
punt van print naar digitaal reeds is gepasseerd: ze lezen vaker nieuws online. 
Dit blijkt uit een nadere analyse van gegevens uit het onderzoek Media:Tijd. 

Media:Tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat op innovatieve en gedetailleerde 
wijze het mediagebruik in Nederland in kaart brengt. Het onderzoek is een sa-
menwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Nederlandse 
Publieke Omroep (NPO) en andere onderzoeksorganisaties op het gebied van 
media: Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia 
(NOM), Stichting Kijk Onderzoek (SKO). De eerste meting was in 2013, de 
tweede - waar bovenstaande uit is geconcludeerd - in oktober 2015. Onder-
zoeksbureau Gfk voerde het veldwerk van beide metingen uit. De bijna 3.000 
respondenten waren personen van 13 jaar en ouder in particuliere huishoudens 
in Nederland. Media:Tijd bestaat uit een dagboek en een basisvragenlijst. Res-
pondenten houden in het dagboek algemene activiteiten bij – zoals slapen, eten 
en werken – maar de nadruk ligt op mediagebruik. Per tijdsinterval van 10 
minuten kunnen respondenten één algemene activiteit invullen en maximaal drie 
verschillende media-activiteiten, mits ze daar minimaal vijf minuten aan hebben 
besteed. Media-activiteiten die korter dan vijf minuten duren vallen buiten het 
bereik van het mediadagboek. Om dit ‘onzichtbare’ mediagebruik toch te meten, 
gaven respondenten aan het einde van elke dag aan hoe vaak media-activiteiten 
korter dan vijf minuten plaatsvonden (bellen, berichten uitwisselen, e-mailen, 
sociale media en nieuwssites of -apps bekijken). Het Media:Tijd onderzoek laat 
onder meer zien in hoeverre en langs welke kanalen Nederlanders zich op de 
hoogte stellen van nieuws en welke verschillen zich daarbij voordoen tussen 
bevolkingsgroepen.

Ouderen houden veelal vast aan de klassieke kanalen om zich op de hoogte te 
stellen van nieuws. Ze maken relatief weinig gebruik van nieuwssites of -apps. 
De 50-plussers die de krant lezen, besteden daaraan meer tijd (ongeveer een 
uur) dan andere leeftijdsgroepen (minder dan drie kwartier). Nieuws via televi-
sie is voor laagopgeleiden een populaire informatiebron, terwijl hoogopgeleiden 
juist relatief vaak nieuwssites/-apps bezoeken en nieuwsradio beluisteren. Voor 
zover aanwezig zijn de verschillen op dit gebied tussen mannen en vrouwen 
relatief klein. Over het algemeen lezen meer mannen dan vrouwen de digitale 
krant of bezoeken nieuwssites/-apps. Ook besteden mannen die online nieuws-
media gebruiken daaraan op een doorsnee dag gemiddeld een halfuur meer 
dan vrouwen.

Veel Nederlanders stellen zich niet meer (alleen) op de hoogte van nieuws door 
twintig minuten naar een journaal te kijken of een uur de krant te lezen. Het aan-
trekkelijke van online nieuwsmediagebruik is dat hier snel en frequent tussendoor 
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gebruik van gemaakt kan worden. Een kleine meerderheid van de Nederlandse 
bevolking (52 procent) gebruikt één of meerdere keren per dag kortstondig 
(minder dan vijf minuten) nieuwssites of -apps. Dat is aanzienlijk meer dan de 
11 procent die uit de analyse van het mediadagboek (momenten die langer dan 
vijf minuten duren) kwam. Het kortdurende bezoek van nieuwssites/-apps is 
vooral populair onder mannen, hoogopgeleiden, 20-34-jarigen en 35-49-jarigen 
(in deze groepen maakt meer dan 60 procent gebruik van nieuwssites/-apps 
gedurende momenten die minder dan vijf minuten duren). 

Bron: SCP-publicatie 2017-16, Nederlanders en nieuws. Gebruik van nieuws-
media via oude en nieuwe kanalen, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 
juni 2017

Elk cluster van vrijetijdsactiviteiten bestaat uit een reeks afzonderlijk onderscheiden 
vrijetijdsactiviteiten. In totaal heeft het CVTO meer dan honderd van deze activiteiten 
onderscheiden. Figuur 3.5 bevat de top tien van al deze vrijetijdsactiviteiten. Deze 
tabel toont de tien populairste vrijetijdsactiviteiten: de activiteiten die Nederlanders 
in 2015 het vaakst hebben ondernomen. 

Top tien van populairste uithuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders, 2015* Figuur 3.5
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* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
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Veel wandelingen
Wandelen voor het plezier staat bovenaan de ranglijst van meest ondernomen vrije-
tijdsactiviteiten. In 2015 trokken Nederlanders bijna 441 miljoen keer erop uit om te 
gaan lopen (figuur 3.5). Op plaats twee staat winkelen in de binnenstad ondanks het 
minder grote aantal keer per jaar, maar dankzij het grotere aantal Nederlanders dat 
dit onderneemt (202 miljoen keer). Uit eten gaan in een restaurant of eetcafé neemt 
de derde plaats in (194 miljoen). In deze tabel zien we ook dat Nederlanders in 2015 
in totaal 193 miljoen fietstochten voor plezier hebben gemaakt (waarbij ze minimaal 
een uur van huis waren). Het volume van ‘fitness / aerobic / steps / spinning / etc.’ 
in 2015 bedroeg 182 miljoen. Het bezoeken van een bar of café sluit de top tien af 
(79 miljoen).

De helft van alle activiteiten vindt plaats in de eigen gemeente
De helft van alle vrijetijdsactiviteiten ondernemen Nederlanders in hun eigen woon-
gemeente en bijna de helft (49 procent) elders in Nederland. Een klein deel van de 
activiteiten (1 procent) vindt in het buitenland plaats. Het gaat hier om een dagbe-
zoek aan het buitenland.

Ruim de helft van de vrijetijdsactiviteiten (58 procent) vindt plaats binnen een straal 
van vijf kilometer vanaf het woonadres. Vooral sportactiviteiten en verenigingsactivi-
teiten en hobby’s vinden vaak dichtbij huis plaats. Twee derde van alle uithuizige vrije-
tijdsactiviteiten neemt, inclusief reistijd, maximaal drie uur in beslag. Na het weekend 
zijn de vrijdag en de woensdag de meest populaire dagen voor het ondernemen van 
vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning.

Kijkend naar de verschillen tussen fietsen, funshoppen in een binnenstad en fitnessen 
is fitnessen de activiteit die het vaakst in de eigen gemeente plaatsvindt (64 pro-
cent), terwijl men juist vaker elders in Nederland fietst voor het plezier (52 procent). 
De gemiddelde reisafstand voor fitnessen is dan ook met 4,4 kilometer het laagst, 
terwijl deze dan weer voor winkelen in binnensteden met 13,6 kilometer nog wat 
hoger ligt dan voor recreatief fietsen (9,7 kilometer). 

Voor recreatief fietsen en funshoppen is men gemiddeld genomen per keer bijna 
drie uur van huis, terwijl dat voor een bezoek aan de sportschool bijna twee uur is. 
De meest populaire dag van de week is voor elke activiteit anders; recreatief fietsen 
doet men bij voorkeur op zondag (21 procent), recreatief winkelen in binnensteden 
nog heel traditioneel op zaterdag (31 procent) en fitnessen op maandag (22 procent) 
om de week sportief te beginnen.

De meeste vrijetijdsactiviteiten vinden plaats in de provincie Zuid-Holland
In totaal hebben Nederlanders in 2015 bijna 3,5 miljard uithuizige vrijetijdsactiviteiten 
ondernomen. Omdat de meeste activiteiten dicht bij huis plaats vinden, tellen de pro-
vincies met de meeste inwoners ook het hoogste aantal vrijetijdsactiviteiten. Een op 
de vijf uithuizige vrijetijdsactiviteiten vindt in Zuid-Holland plaats. Ook Noord-Holland 
(17 procent) en Noord-Brabant (14 procent) zijn provincies met een groot aandeel 
activiteiten.
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3.3 De bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten

We hebben kunnen lezen hoeveel Nederlanders bepaalde vrijetijdsactiviteiten onder-
nemen en wat het totale aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten is in Nederland. De 
uithuizige vrijetijdsmarkt vertegenwoordigt echter ook een economische waarde. In 
deze paragraaf gaan we in op de bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten.

De uithuizige vrijetijdsmarkt vertegenwoordigt een grote economische 
waarde
In totaal is door Nederlanders in 2015 een bedrag van ruim 46 miljard euro uit-
gegeven ten behoeve van het ondernemen van uithuizige vrijetijdsactiviteiten. Dit 
bedrag komt neer op gemiddeld 13,26 euro per persoon per activiteit. Van de totale 
economische waarde is bijna 33,7 miljard euro uitgegeven tijdens het ondernemen 

Aantal uithuizige vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders per provincie, 2015* Figuur 3.6
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Bron: Weekmeting CVTO, 2015

* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
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van vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning (directe kosten). De overige 12,65 
miljard euro zijn uitgaven die samenhangen met vervoer (9,4 miljard euro) en vaste 
kosten als abonnementen en lidmaatschappen (3,25 miljard euro) die het onderne-
men van vrijetijdsactiviteiten met zich meebrengen.

Gemiddeld bijna 10 euro directe kosten per persoon per activiteit
De totale directe kosten van bijna 33,7 miljard euro uitgegeven tijdens activiteiten 
komen neer op een gemiddelde besteding van 9,63 euro per persoon per activiteit 
(fi guur 3.7). Dit bedrag kan verder uitgesplitst worden en dan is te zien dat het 
grootste deel van dit bedrag opgaat aan bestedingen in winkels en aan consumpties. 

Ook al wordt er bijna 34 miljard euro uitgegeven tijdens vrijetijdsactiviteiten buiten de 
eigen woning, dat betekent niet dat iedere activiteit bestedingen met zich meebrengt. 
Bij ruim de helft van alle ondernomen activiteiten (55 procent) blijft de beurs namelijk 
gesloten. Bij een vijfde van alle activiteiten wordt minder dan 10 euro uitgegeven.

Activiteiten behorend tot het cluster winkelen voor plezier zijn over het algemeen 
de activiteiten waarbij de bestedingen het hoogst zijn. Voor verenigingsactiviteiten 
en hobby’s zijn de uitgaven gemiddeld genomen het laagst (vaste kosten als abon-
nementen en lidmaatschappen buiten beschouwing latend).

Figuur 3.7 Gemiddelde bestedingen per persoon aan uithuizige vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders, 2015*
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Bron: Weekmeting CVTO, 2015

* Het betreft inwoners van Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
** O.a. toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen.
*** Inclusief parkeerkosten.
**** Kosten gemaakt voor o.a. kortingskaarten, abonnementen of lidmaatschappen.
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Van de door dit hoofdstuk steeds terugkerende vrij populaire activiteiten recreatief 
fi etsen, funshoppen in binnensteden en bezoek aan de sportschool is recreatief win-
kelen de activiteit met de gemiddeld hoogste uitgaven per persoon per activiteit. 
Deze uitgaven bedragen bijna 38 euro per persoon, waarvan een zeer groot deel 
in winkels (92 procent). Tijdens een recreatieve fi etstocht geven we daarentegen 
gemiddeld circa anderhalve euro uit.



4 Vakanties van 
Nederlanders
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Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de vakanties van Nederlanders in 2017. Hoe-
veel Nederlanders gingen er in dat jaar op vakantie, hoe lang en in welk land of in 
welke provincie verbleven zij dan en in wat voor accommodatie? Verder komt aan bod 
hoe men naar de bestemming reisde en op welke wijze men invulling gaf aan zijn of 
haar vakantie. Ook de wijze van boeken en de vakantiekosten komen aan bod. Het 
hoofdstuk sluit af met calamiteiten waarmee Nederlandse vakantiegangers in 2017 
te maken kregen. 

De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO). 
Het zijn voorlopige cijfers. Dit betekent dat ze kunnen afwijken van de defi nitieve 
cijfers die eind 2018 op Statline worden gepubliceerd.
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Hoofdpunten
• In 2017 gingen 14 miljoen Nederlanders op vakantie. Dit is 83,2 procent van 

de 16,8 miljoen inwoners van Nederland in dat jaar. Zij gingen samen 40,4 
miljoen keer op vakantie, 18,4 miljoen keer in Nederland en 22,0 miljoen keer 
daarbuiten.

• Gemiddeld gingen Nederlanders 2,4 keer per jaar op vakantie in 2017: 1,1 
keer in Nederland en 1,3 keer in het buitenland. Als we alleen kijken naar de 
Nederlanders die in 2017 op vakantie gingen, dan lag dit gemiddelde met 2,9 
vakanties natuurlijk iets hoger.

• De duur van een vakantie was gemiddeld 8,8 dagen, ofwel 7,8 overnach-
tingen. Hierbij sliepen alle Nederlandse vakantiegangers samen 314 miljoen 
nachten niet in hun eigen bed: 222 miljoen nachten in het buitenland en 92 
miljoen nachten in Nederland.

• Een Nederlander ging in 2017 gemiddeld 21,0 dagen op vakantie, 6,5 dagen 
in eigen land en 14,5 dagen daarbuiten.

• Gezamenlijk besteedden Nederlanders 20,7 miljard euro aan vakanties in 
2017, ofwel 1.225 euro per Nederlander. Voor Nederlanders die in 2017 één 
of meer keren op vakantie gingen lag dit bedrage uiteraard hoger, namelijk 
op 1.475 euro per vakantieganger. Een gemiddelde vakantie kostte ruim 500 
euro per persoon. Een vakantie in het buitenland kostte in 2017 gemiddeld 
785 euro, ruim vier keer zo veel als de 185 euro die aan een vakantie in eigen 
land werd uitgegeven.
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Het Continu Vakantieonderzoek (CVO)

De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO) 
en gaan over vakantiejaar 2017. Het CVO is een jaarlijks onderzoek dat het 
CBS gebruikt om cijfers over het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking 
samen te stellen. Het CVO richt zich op diverse aspecten van vakanties, zoals 
bestemmingen, vakantieduur, logiesvormen, vervoermiddelen en bestedingen.

De onderzoekspopulatie van het CVO omvat inwoners van Nederland van 0 jaar 
of ouder. Personen in institutionele huishoudens, zoals verpleeghuizen of ge-
vangenissen, zijn geen onderdeel van de onderzoekspopulatie van het CVO. 
Het CVO is een panelonderzoek. De leden van het CVO-panel worden via een 
aselecte steekproef getrokken uit het panel van Kantar TNS (voorheen NIPO). Zij 
vullen elke 3 maanden een vragenlijst in over hun vakanties in het voorafgaande 
kwartaal. De jaarlijkse cijfers die op basis van het CVO worden gepubliceerd, 
zijn gebaseerd op deelnemers die bij alle vier de metingen van het betreffende 
vakantiejaar hebben gerespondeerd. Vanaf 2017 zijn dit ongeveer 8.000 per-
sonen.

Om de kwaliteit van de cijfers uit het CVO te kunnen blijven waarborgen, is het 
onderzoek in 2017 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Zo is de netto steek-
proef vergroot van 6.500 naar 8.000 respondenten. Tevens is de doelpopulatie 
uitgebreid met Nederlanders met een migratieachtergrond. Door deze en an-
dere wijzigingen kunnen de uitkomsten van 2017 niet zonder meer vergeleken 
worden met die van 2016 en eerdere jaren.

Vakantiejaar
Het CVO werkt met vakantiejaren, in tegenstelling tot veel andere statistieken 
die als jaarafbakening het kalenderjaar hanteren. Een vakantiejaar loopt van 1 
oktober van het voorgaande jaar t/m 30 september van het betreffende jaar. Zo 
loopt vakantiejaar 2017 van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.

Binnen een vakantiejaar worden alle vakanties die in dat jaar beginnen waarge-
nomen. Een vakantie die bijvoorbeeld start op 30 september 2016 en eindigt 
op 6 oktober 2016, wordt geheel gerekend tot vakantiejaar 2016. Een vakantie 
die start op 1 oktober 2016 en eindigt op 4 oktober 2016 wordt wel gerekend 
tot vakantiejaar 2017.



199Vakanties van Nederlanders
 

4.1 Vakantieparticipatie en -duur

Dit hoofdstuk geeft een algemeen beeld van de vakanties van Nederlanders. Als 
eerst komt de vakantieparticipatie aan bod: hoeveel Nederlanders gaan er op vakan-
tie, gaan ze in zomer of winter, lang of kort en gaan zij dan naar het buitenland of 
verblijven ze binnen de landsgrenzen?

Kerncijfers vakanties van Nederlanders, 2017 Tabel 4.1

Vakanties totaal
Vakanties in 

Nederland
Vakanties in het 

buitenland

Nederlandse bevolking mln 16,8 16,8 16,8

Deelname

  Wel op vakantie mln 14,0 8,6 11,0

  Niet op vakantie mln 2,8 8,2 5,9

Aantal vakanties

  Totaal mln 40,4 18,4 22,0

  Gemiddeld per Nederlander 2,4 1,1 1,3

  Gemiddeld per vakantieganger 2,9 2,1 2,0

Aantal vakantiedagen

  Totaal mln 354 110 244

  Gemiddeld per Nederlander 21,0 6,5 14,5

  Gemiddeld per vakantieganger 25,3 12,7 22,3

  Gemiddeld per vakantie 8,8 6,0 11,1

Aantal overnachtingen

  Totaal mln 314 92 222

  Gemiddeld per Nederlander 18,6 5,5 13,2

  Gemiddeld per vakantieganger 22,4 10,6 20,3

  Gemiddeld per vakantie 7,8 5,0 10,1

Uitgaven

  Totaal mld 20,7 3,4 17,3

  Gemiddeld per Nederlander eur 1.228 202 1.026

  Gemiddeld per vakantieganger eur 1.476 394 1.575

  Gemiddeld per vakantie eur 513 186 785

Bron: CBS, CVO 2017.
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83 procent van de Nederlanders gaat minstens één keer per jaar op 
vakantie
In 2017 gingen 14 miljoen Nederlanders op vakantie, dit is 83,2 procent van de be-
volking. De meeste Nederlanders gaan in de zomerperiode één of meer keren op va-
kantie, in 2017 zo’n 12,7 miljoen. Het aantal vakantiegangers in de winterperiode ligt 
lager, maar was in 2017 nog altijd 9,4 miljoen. Ook gingen 8,2 miljoen Nederlanders 
zowel in de zomer als in de winter op vakantie, terwijl een relatief klein aantal van 1,3 
miljoen landgenoten alleen in de winter vakantie vierde. Het aantal Nederlanders dat 
alleen op zomervakantie ging was flink hoger, namelijk 4,6 miljoen.

Vakantie

Een vakantie is een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier, 
met ten minste één overnachting. Het gaat daarbij zowel om vakanties in Ne-
derland als in het buitenland. Logeren bij familie, vrienden of kennissen in het 
buitenland valt eveneens onder het begrip vakantie. Verblijf bij familie, vrienden 
of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij zij de hele tijd of de meeste 
dagen afwezig waren. 

In het CVO worden vakanties per persoon geteld en niet per huishouden of per 
reisgezelschap. Als een gezin met vier personen samen op vakantie gaat, telt 
dit als vier vakanties. De gezinsleden kunnen immers ook los van elkaar op 
vakantie gaan.

Binnen het CVO wordt onderscheid gemaakt tussen lange en korte vakanties. 
Een lange vakantie is een vakantie met een verblijf van minimaal 5 opeenvol-
gende dagen (4 overnachtingen). Een korte vakantie duurt maximaal 4 opeen-
volgende dagen (3 overnachtingen).

Nederlanders zoeken hun vakantievertier graag buiten de landsgrenzen, in 2017 
gold dit voor ongeveer 11,0 miljoen landgenoten. Zo’n 5,4 miljoen personen gingen 
uitsluitend naar het buitenland op vakantie en 5,6 miljoen daarnaast ook in eigen 
land. Drie miljoen Nederlanders vierden alleen in eigen land vakantie. Het aantal 
Nederlanders dat in 2017 een of meer vakanties in eigen land doorbracht kwam 
daarmee op 8,6 miljoen.

Een meerderheid van 12,8 miljoen Nederlanders hield in 2017 een lange vakantie 
van vier of meer opeenvolgende nachten. Ruim de helft daarvan, 6,5 miljoen perso-
nen, ging uitsluitend op lange vakantie en 6,3 miljoen mensen beleefden daarnaast 
ook een korte vakantie. In totaal gingen 7,5 miljoen Nederlanders in 2017 één of 
meer keer op korte vakantie met maximaal drie overnachtingen. Door 1,2 miljoen 
van hen werden alleen korte vakanties ondernomen (tabel 4.2).
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De meeste Nederlanders gaan 1 of 2 keer op vakantie, in 2017 respectievelijk 23 en 
22 procent. Vijftien procent ging drie keer op vakantie, 11 procent vier keer en 5 pro-
cent vijf keer. Zeven procent van de Nederlanders ging zes keer of vaker op vakantie.

Nederlanders verschillen onderling in de mate waarin zij deelnemen aan vakanties. 
De deelname van jongeren tot 15 jaar lag in 2017 met bijna 90 procent ruim boven 
het gemiddelde van 83 procent. Dit in tegenstelling tot personen van 75 jaar of 
ouder, die hier met 65 procent flink onder zaten. Dat gold ook voor weduwen en 
weduwnaars (61 procent), en in mindere mate voor Nederlanders die zijn gescheiden 
(75 procent). Personen uit huishoudens met kinderen behoorden in 2017 juist vaker 
dan gemiddeld tot de groep vakantiegangers. Vooral als er twee kinderen zijn was dit 
aandeel hoog (91 procent). In de groep van universitair opgeleide Nederlanders gin-
gen in 2017 opvallend veel personen op vakantie, bijna 94 procent, net als personen 

Deelname van Nederlanders aan vakanties, 2017 Tabel 4.2

Deelname Aantal Nederlanders Aantal vakanties Aantal overnachtingen

% mln mln mln

Totaal 83,2 14,0 40,4 314

In Nederland 51,3 8,6 18,4 92

In het buitenland 65,2 11,0 22,0 222

Uitsluitend in Nederland 18,1 3,0 6,8 43

Uitsluitend in het buitenland 31,9 5,4 11,1 115

Zowel in Nederland als in het buitenland 33,3 5,6 22,5 156

Lange vakanties 76,2 12,8 25,3 282

Korte vakanties 44,5 7,5 15,1 32

Uitsluitend lange vakanties 38,8 6,5 12,2 146

Uitsluitend korte vakanties 7,0 1,2 2,0 4

Zowel lange als korte vakanties 37,5 6,3 26,1 164

In de zomerperiode 75,6 12,7 23,0 207

In de winterperiode 56,1 9,4 17,4 107

Uitsluitend in de zomerperiode 27,1 4,6 6,7 62

Uitsluitend in de winterperiode 7,6 1,3 1,8 15

Zowel in de zomer- als in de winterperiode 48,5 8,2 31,8 237

Bron: CBS, CVO 2017.



202 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

uit het hoogste inkomenskwartiel (91 procent). In de twee laagste inkomenskwartie-
len gingen in dat jaar daarentegen een relatief klein deel van de mensen op vakantie. 
Dit is in lijn met de lagere vakantiedeelname onder werkloze en arbeidsongeschikte 
Nederlanders, met een aandeel van respectievelijk 73 en 68 procent (tabel 4.3).

Tabel 4.3 Deelname van Nederlanders aan vakanties naar achtergrondkenmerken, 2017

Deelname Deelname

% %

Totaal 83,2

Geslacht Hoogst voltooide opleiding

   Mannen 82,5    Geen of basisonderwijs 86,2

   Vrouwen 84,0    VBO, MBO1, AVO onderbouw 77,6

   HAVO, VWO, MBO 84,3

Leeftijd    HBO, WO Bachelor 87,9

   Jonger dan 15 jaar 89,8    WO, Master, Doctor 93,6

   15 t/m 24 jaar 83,1

   25 t/m 34 jaar 85,2 Aantal kinderen in het huishouden

   35 t/m 44 jaar 87,0    Geen 79,7

   45 t/m 54 jaar 84,6    1 kind 87,3

   55 t/m 64 jaar 80,2    2 kinderen 91,1

   65 t/m 74 jaar 81,0    3 of meer kinderen 88,2

   75 jaar of ouder 65,0

Maatschappelijke positie

Migratieachtergrond    Werkzaam in loondienst 87,2

   Nederland 82,8    Werkzaam als zelfstandige 86,5

   Westers 85,3    Werkloos 73,4

   Niet-westers 83,6    Arbeidsongeschikt 67,6

   (School)kind of student 87,5

Burgerlijke staat    Huisvader of huisman / Huismoeder of huisvrouw 76,4

   Gehuwd of geregistreerd partnerschap 85,4    Gepensioneerd of met de VUT 74,1

   Gescheiden 75,3

   Verweduwd 60,5 Bruto inkomen van het huishouden

   Nooit gehuwd geweest 83,6    Kwartiel 1 70,6

   Kwartiel 2 73,8

   Kwartiel 3 84,7

   Kwartiel 4 91,1

Bron: CBS, CVO 2017.
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Gemiddeld anderhalve lange en een korte vakantie per persoon
Nederlanders gingen in 2017 samen 40,4 miljoen keer op vakantie, dat zijn 2,4 
vakanties per persoon. Vooral lange vakanties met ten minste vier overnachtingen 
(25,3 miljoen) zijn populair. Elke Nederlander ging in 2017 gemiddeld 1,5 keer op 
lange vakantie. Het aantal korte vakanties lag ruim 10 miljoen vakanties lager, op 
15,1 miljoen, gemiddeld net minder dan één korte vakantie per Nederlander (0,9 
vakanties).

De meeste vakanties werden in 2017 in de zomerperiode gevierd: 23,0 miljoen 
ofwel 1,4 vakantie per Nederlander. In de winterperiode waren dit 17,4 miljoen va-
kanties, gemiddeld één vakantie per Nederlander.

Seizoenen: zomer en winter

Binnen het CVO wordt onderscheid gemaakt tussen vakanties in de zomer en in 
de winter. De winterperiode van een vakantiejaar duurt ongeveer 30 weken en 
loopt van 1 oktober, het begin van het vakantiejaar tot eind april. De zomerperi-
ode duurt 22 weken en loopt van eind april tot en met het einde van het vakantie-
jaar op 30 september. In vakantiejaar 2017 start de zomerperiode op 29 april.

Om vast te stellen of een vakantie in de zomer- of winterperiode valt, is de 
startdatum bepalend. Een vakantie die in de zomerperiode begint en eindigt in 
de winterperiode, telt als zomervakantie, en omgekeerd.

Nederlanders gingen in 2017 vaker op vakantie naar het buitenland dan in eigen 
land, 22,0 miljoen tegenover 18,4 miljoen in eigen land. Dit is respectievelijk 1,3 
buitenlandse en 1,1 binnenlandse vakantie per Nederlander.

Buitenlandse vakanties twee keer zo lang als binnenlandse vakantie
Een vakantie van Nederlanders duurde in 2017 gemiddeld 8,8 dagen. Een vakantie 
buiten de landsgrenzen duurde gemiddeld ruim 11,1 dagen, bijna twee keer de ge-
middelde duur van een vakantie in eigen land (6,0 dagen). Vakanties in de zomerperi-
ode duurden in 2017 gemiddeld langer (10,0 dagen) dan vakanties in de winterperi-
ode (7,2 dagen). Ook is het niet verrassend dat de vakantieduur van lange vakanties 
die van korte vakanties ruim overtreft: in 2017 respectievelijk 12,2 en 3,1 dagen.
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4.2 Vervoer van en naar de vakantiebestemming

Om van huis naar de vakantiebestemming te reizen is meestal vervoer nodig. Hier-
voor staat Nederlanders een scala aan mogelijkheden ter beschikking, variërend van 
fi ets tot vliegtuig. In sommige gevallen reist men met meerdere, verschillende voer-
tuigen. Bijvoorbeeld een vliegvakantie, waarbij eerst met de auto naar het vliegveld 
wordt gereisd. In die gevallen wordt uitgegaan van het vervoermiddel waarmee de 
langste afstand is afgelegd. In het voorbeeld is dat het vliegtuig.

Het vervoermiddel waarmee Nederlanders het vaakst reizen was in 2017 met bijna 
65 procent van alle vakanties de auto. Bij vakanties in eigen land reisde bijna 90 pro-
cent met de auto, dit zijn ruim 16 miljoen vakanties. Bij de resterende binnenlandse 
vakanties koos men 1 miljoen keer voor de trein en 1 miljoen keer voor andere ver-
voermiddelen, zoals de fi ets of een touringcar. Voor vakanties buiten de landsgren-
zen geldt dat auto- en vliegreizen in 2017 elk goed waren voor ongeveer 10 miljoen 
vakanties. Vlieg- en autovakanties samen hadden een aandeel van ruim 90 procent 
van de buitenlandse vakanties. Daarnaast reisden Nederlanders 640 duizend keer 
met de trein en 1,3 miljoen keer met andere vervoermiddelen (fi guur 4.1).

4.3 Boeking en organisatie van de vakantie

Nederlanders verschillen onderling in de mate waarin zij vooraf vastleggen waar zij 
overnachten en hoe zij naar hun bestemming reizen. Door vooraf de accommodatie, 
het vervoer of beide te boeken ontstaat zekerheid omtrent enkele randvoorwaarden 
van de vakantie. De een kiest er voor om alles vooraf te organiseren, de ander juist 
niet. In deze paragraaf kijken we hoe vaak Nederlanders hun vakantie of onderdelen 
daarvan boeken, hoe zij dit doen en wanneer.

Figuur 4.1 Vervoermiddel van en naar de binnenlandse en buitenlandse vakantiebestemming, 2017
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Bron: CBS, CVO 2017.
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17 procent van de vakanties op de bonnefooi
De organisatiegraad is de mate waarin Nederlanders georganiseerd op vakantie 
gaan of zelf hun vervoer en onderkomen regelen. Dit varieert van op de bonnefooi 
tot met pakketreis op vakantie gaan. Wie op de bonnefooi gaat, vertrekt op vakantie 
zonder dat onderdelen van de reis vooraf zijn vastgelegd. Onder de pakketreis valt 
ook de all-inclusive vakantie, waarbij naast vervoer en accommodatie ook eten en 
drinken zijn inbegrepen. De organisatiegraad wordt alleen beschreven voor vakanties 
in toeristische accommodatievormen. Daarnaast onderscheiden we vakanties in een 
eigen recreatieve accommodatie, waarvoor het verblijf uiteraard niet geregeld hoeft 
te worden. 

Logiesvormen 

In dit hoofdstuk worden twee logiesvormen onderscheiden, namelijk toeristische 
accommodaties en eigen recreatieve accommodaties. Een toeristische accom-
modatie is een accommodatie waarvoor logies wordt gehuurd van een profes-
sionele verstrekker van logiesaccommodaties of van een particuliere aanbieder. 
Hieronder valt ook het verblijf in een eigen mobiel onderkomen op een tijdelijke 
stand- of ligplaats, bijvoorbeeld in een tent, camper, toercaravan of plezierjacht. 
Een eigen recreatieve accommodatie is een vast vakantieonderkomen dat in het 
bezit is van het huishouden van de respondent, zoals een vakantiewoning of een 
stacaravan. Ook overnachten in een mobiel onderkomen op een vaste seizoens- 
of jaarplaats wordt hiertoe gerekend.

Nederlanders regelden in 2017 voor ruim 75 procent van hun vakanties voor ver-
trek een slaapplaats. Dit zijn meer dan 30 miljoen vakanties. Meestal, voor ruim 17 
miljoen vakanties, werd dan alleen de accommodatie geboekt. Daarnaast boekten 
Nederlanders vaak een pakketreis (5 miljoen vakanties) of een samengestelde reis 
waarbij accommodatie en vervoer los van elkaar geboekt zijn bij verschillende aan-
bieders (4,5 miljoen vakanties). Een kleine 4 miljoen vakanties werd in een eigen 
recreatieve accommodatie doorgebracht, er is dan uiteraard geen boeking nodig. 
Nederlanders die voor vertrek nog geen verblijf hadden vastgelegd zijn in de minder-
heid. Voor de meeste van de krap 9,8 miljoen vakanties waarvoor dit gold, werd 
vooraf verblijf noch vervoer geregeld (7 miljoen vakanties). Daarnaast werd voor iets 
minder dan 3 miljoen vakanties alleen het vervoer geboekt.

Voor bijna 14 miljoen binnenlandse vakanties in 2017 was de slaapplaats voor ver-
trek bekend. Bij ruim 10 miljoen van deze vakanties werd alleen de accommodatie 
geboekt. Dit is 55 procent van de 18,4 miljoen vakanties van Nederlanders in eigen 
land. Voor vakanties buiten Nederland lag het aandeel vakanties waarvoor alleen de 
accommodatie werd geboekt ruim 20 procent lager. Voor vakanties buiten Neder-
land is juist het aandeel pakketreizen aanzienlijk, terwijl deze vorm van op vakantie 
gaan binnen Nederland relatief zeldzaam is (fi guur 4.2).
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Vervoer vaak niet geboekt, behalve bij vliegvakanties
Wanneer een vakantie geheel of gedeeltelijk georganiseerd is, betekent dit dat er 
sprake is van een boeking; van de accommodatie, van het vervoer, of van beide. 
Nederlanders legden in 2017 vaker vooraf hun accommodatie vast dan het vervoer-
middel waarmee zij reizen, namelijk bij twee derde tegenover één derde van alle 
vakanties. Dit is niet verrassend, aangezien er bij bijna twee derde van de vakanties 
met de eigen auto werd gereisd. 

Wanneer het vervoer werd geboekt, betrof dit in bijna 80 procent van de gevallen een 
vliegvakantie (altijd naar het buitenland). Het overgrote deel van de vakanties waarbij 
het vervoer is geboekt had een buitenlandse bestemming (92 procent). Nederlan-
ders boekten in 2017 hun vervoermiddel 6 van de 10 keer via een bemiddelaar, 
zoals een reisbureau of reisorganisatie. Eén op de drie Nederlanders boekte recht-
streeks bij de vervoerder en voor de resterende 8 procent van de vakanties was de 
boekingsinstantie niet bekend.

Accommodatie meestal wel geboekt
Nederlanders boekten in 2017 bij 26,7 miljoen vakanties vooraf een slaapplaats. Bij 
buitenlandse vakanties lag dit aandeel op bijna 75 procent, 15 procentpunten hoger 
dan bij vakanties in eigen land. De boeking van de accommodatie gebeurde in het 
buitenland het vaakst direct bij de organisatie of particulier die de accommodatie 
aanbiedt (25 procent van de vakanties). Daarnaast boekten Nederlanders in 2017 

Figuur 4.2 Organisatiegraad van binnenlandse en buitenlandse vakanties van Nederlanders, 2017
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Bron: CBS, CVO 2017.

* Vakanties in een eigen recreatieve accommodatie waarbij het vervoer is geboekt zijn hier niet meegeteld. Deze vakanties zijn terug 
te vinden in de categorie vakanties waarbij alleen vervoer is geboekt. 
** Inclusief vakanties in een eigen recreatieve accommodatie waarbij het vervoer is geboekt.
*** Bij binnenlandse vakanties: Vanwege lage aantallen waarnemingen zijn bij pakketreizen ook samengestelde reizen meegenomen.
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vaak bij een reisbureau (20 procent van de vakanties) of bij een andere bemiddelaar 
(16 procent van de vakanties) (fi guur 4.3).

Meer dan de helft van de Nederlanders boekte in 2017 de accommodatie binnen een 
maand voor vertrek en bijna een kwart zelfs pas nadat men van huis was vertrokken. 
Bij vakanties naar het buitenland werd de accommodatie wat langer van tevoren 
vastgelegd dan bij vakanties in eigen land (fi guur 4.4). 

Boekingsinstantie van de accommodatie voor vakanties in Nederland en in het buitenland, 2017 Figuur 4.3
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Bron: CBS, CVO 2017.

Boekingsmoment van de accommodatie voor vakanties in Nederland en in het buitenland, 2017 Figuur 4.4
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Boekingen vaak via internet
Ruim twee derde van de vakanties waarvoor vervoer of verblijf werd geboekt, werd 
in 2017 via een internetwebsite geboekt. Daarnaast boekte 11 procent zijn of haar 
vakantie in een persoonlijk contact met een reisagent of -bemiddelaar, 9 procent via 
e-mail of tekstbericht (bijv. sms of WhatsApp) en 7 procent via telefonisch contact. 
Vakanties in het buitenland werden iets vaker via een website geboekt dan vakanties 
in Nederland (71 tegenover 63 procent). Voor telefonisch boeken was dat andersom, 
4 procent van de buitenlandse en 11 procent van de binnenlandse vakanties werd 
telefonisch geboekt (fi guur 4.5).

4.4 De vakantiebestemming

De vakantiebestemming is de plaats waar men tijdens de vakantie het grootste aan-
tal dagen verbleef, in dit hoofdstuk is dat het land of de provincie. Bij een gelijk 
aantal overnachtingen op meerdere plaatsen geldt de locatie die het verst van de 
woonplaats van de respondent ligt. 

De meeste vakanties van Nederlanders worden buiten de landsgrenzen doorge-
bracht: 22 miljoen vakanties hadden in 2017 een buitenlandse bestemming. Dit is 
een aandeel van ongeveer 55 procent. Nederlanders beleefden daarnaast ruim 18 
miljoen vakanties in eigen land.

Gelderland populairste binnenlandse vakantiebestemming
Gelderland mocht zich in 2017 verheugen op het grootste aandeel binnenlandse va-
kanties van Nederlanders. In dat jaar ontving deze provincie 3,0 miljoen Nederlandse 
toeristen, een zesde van alle vakanties op eigen bodem. Limburg stond in 2017 met 
2,3 miljoen vakanties op de tweede plaats, direct gevolgd door Noord-Brabant met 
2,2 miljoen toeristische reizen (fi guur 4.6).

Figuur 4.5 Boekingswijze van vakanties van Nederlanders, 2017
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85 procent van de buitenlandse vakanties binnen Europa
Van de Nederlanders die in 2017 naar het buitenland op vakantie gingen, bleef ruim 
85 procent binnen Europa (18,9 miljoen vakanties). Van die groep bleef ruim de helft 
in West-Europa, ging een derde naar Zuid-Europa, een tiende naar Noord-Europa 
en één op de twintig naar Oost-Europa. 3,1 miljoen Nederlanders gingen in 2017 
buiten Europa op vakantie. Zij deden dat vooral in Azië (40 procent), Noord-Amerika 
en Latijns-Amerika/Cariben (beide 20 procent). De resterende 20 procent van de 
intercontinentale vakanties werd in andere werelddelen doorgebracht.

Regionale indeling van Europa voor buitenlandse vakanties

Noord-Europa: Denemarken, Eiland Man, Estland, Faeröer eilanden (Denemar-
ken), Finland (incl. Åland eilanden), Guernsey, Ierland, Jersey, Letland, Litouwen, 
Noorwegen, Spitsbergen en Jan Mayen, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Oost-Europa: Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rus-
land (ten westen v.d. Oeral), Slowakije, Tsjechië, Wit-Rusland.

Zuid-Europa: Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Gibraltar, Griekenland, 
Italië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Malta, Montenegro, Portugal, San Marino, 
Servië, Slovenië, Spanje, Turkije (Europees deel), Vaticaanstad.

West-Europa: België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, 
Oostenrijk, Zwitserland.

Binnenlandse vakanties van Nederlanders naar provincie, 2017 Figuur 4.6
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De top vijf van meest bezochte vakantielanden werd in 2017 aangevoerd door Duits-
land (3,8 miljoen vakanties), gevolgd door Frankrijk (2,8 miljoen vakanties) en Spanje 
(2,7 miljoen vakanties). De enige top tien bestemming buiten Europa was de Ver-
enigde Staten, met in 2017 ruim een half miljoen Nederlandse vakantiebezoekers. 
Dit zijn dan vooral lange vakanties, met vier of meer overnachtingen (figuur 4.7). 

Duitsland springt in 2017 vooral met kop en schouders boven de andere vakantie-
landen uit als het gaat om korte vakanties van niet meer dan vier dagen (en drie 
overnachtingen): dit waren er 1,7 miljoen in 2017. Het aantal korte vakanties naar 
de nummer twee België was met 900 duizend net meer dan de helft daarvan. Het 
Verenigd Koninkrijk, de nummer drie qua korte vakanties, zat met 500 duizend va-
kanties dan weer ruim onder België. Lange vakanties hielden Nederlanders in 2017 
vooral in Spanje, en wel zo’n 2,5 miljoen keer. Frankrijk en Duitsland volgden Spanje 
met 2,3 miljoen en 2,1 miljoen vakanties op de voet (tabel 4.4a).

Wanneer we kijken welke landen in de zomer- en winterperiode in 2017 het meest 
populair waren, zien we geen grote verschillen met het jaar als geheel. Wel blijkt dat 
Italië vooral populair was als zomerbestemming, terwijl Oostenrijk het vooral in de 
winter goed deed (tabel 4.4b).

Figuur 4.7 Top 10 van buitenlandse vakantiebestemmingen van Nederlanders, 2017
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4.5 Verblijf tijdens de vakantie

Waar verbleven Nederlanders op vakantie in 2017? Welke accommodaties waren 
populair en in wat voor omgeving vertoefden ze? Kozen Nederlanders ervoor om 
op één plek te verblijven of verplaatsten zij zich ook tijdens de vakantie? En hoe ver-
schillen vakanties binnen en buiten Nederland op deze punten? Dit hoofdstuk geeft 
antwoord op deze vragen. Voor vakanties met een verblijf in verschillende accom-
modatietypen, wordt de accommodatie gebruikt met de meeste overnachtingen.

36 procent vakantiegangers verblijft in hotel
De meest gekozen vakantieaccommodatie van Nederlanders was in 2017 een hotel, 
pension of B&B. Bijna 14,7 miljoen vakanties werden hier doorgebracht, ruim 36 

Top 5 van buitenlandse vakantiebestemmingen van Nederlanders naar vakantieduur, 2017 Tabel 4.4a

Lange vakanties Korte vakanties

Land Aantal vakanties Land Aantal vakanties

x 1.000 x 1.000

Totaal 25.287 Totaal 15.066

1 Spanje 2.467 Duitsland 1.656

2 Frankrijk 2.319 België 907

3 Duitsland 2.126 Verenigd Koninkrijk 497

4 Italië 1.312 Frankrijk 483

5 Oostenrijk 1.059 Spanje 229

Bron: CBS, CVO 2017.

Top 5 van buitenlandse vakantiebestemmingen van Nederlanders naar seizoen, 2017 Tabel 4.4b

Zomerperiode Winterperiode

Land Aantal vakanties Land Aantal vakanties

x 1.000 x 1.000

Totaal 22.987 Totaal 17.366

1 Duitsland 2.134 Duitsland 1.647

2 Frankrijk 1.988 Spanje 1.166

3 Spanje 1.530 Frankrijk 814

4 Italië 1.005 België 789

5 België 850 Oostenrijk 673

Bron: CBS, CVO 2017.
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procent van alle vakanties. Daarnaast kiezen Nederlanders voor ongeveer een kwart 
van hun vakanties een vakantiehuis of stacaravan (11,2 miljoen vakanties). In twaalf 
procent van de vakanties gaat men kamperen in een tent of toercaravan (4,8 miljoen 
vakanties).

Van de Nederlanders die in 2017 een buitenlandse vakantie genoten, verbleef ruim 
43 procent in een hotel, pension of B&B. Daarnaast koos 17 procent voor een va-
kantiehuis of stacaravan en vond nog eens 17 procent onderdak in de woning van 
een particulier. Dit laatste kan zijn bij familie, vrienden of kennissen, maar ook bij 
onbekenden via bijvoorbeeld Airbnb.

Nederlanders die hun vakantievertier in eigen land zoeken, verbleven juist relatief 
vaak in een vakantiehuis of stacaravan (41 procent) en iets minder vaak in een hotel, 
pension of B&B (28 procent). Daarnaast werd bij 14 procent van de vakanties in 
2017 gekampeerd, in tent, vouwwagen of toercaravan. 

Een opvallend verschil tussen de accommodatie van vakanties in binnen- en buiten-
land, is dat in Nederland zelden een appartement wordt geboekt. Dit was in 2017 bij 
slechts 1 op de 100 vakanties het geval, terwijl voor vakanties buiten de landsgren-
zen 1 op de 10 een appartement boekte (fi guur 4.8).

Binnenlandse vakanties vooral op één locatie
Hoe honkvast Nederlanders in 2017 tijdens hun vakantie waren, is op te maken uit 
het aantal verschillende plekken waar zij overnachtten. Binnen Nederland had een 
grote meerderheid van 93 procent één vakantielocatie (14 miljoen vakanties). Er 

Figuur 4.8 Accommodaties waar Nederlanders verblijven tijdens vakanties in binnen- en buitenland, 2017
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waren relatief weinig vakanties in eigen land waarbij men op twee of drie of meer 
verschillende locaties overnachtte (beide ruim 3 procent). Bij buitenlandse vakanties 
verbleef eveneens een forse meerderheid op één locatie, al ligt dit aandeel hier met 
twee derde van de vakanties bijna 30 procentpunten lager. Relatief veel personen 
verbleven op vier of meer plaatsen (15 procent). Twaalf procent verbleef op twee 
locaties en 7 procent op drie locaties. Deze cijfers gaan alleen over toeristische va-
kanties. Voor recreatieve vakanties in een eigen onderkomen is het aantal verblijfslo-
caties niet beschikbaar. Het is echter aannemelijk dat bij de meeste van deze vakan-
ties alleen in het eigen onderkomen of op de vaste stand- of ligplaats is overnacht.

In eigen land natuurgebieden, in buitenland stad en strand in trek
Nederlanders vertoeven tijdens hun vakantie graag op het strand en in de stad. Deze 
landschappen boden in 2017 elk onderkomen aan bijna 8,7 miljoen Nederlandse 
vakantiegangers. Bos- en heidegebieden waren eveneens populair en mochten in 
2017 een kleine 7,7 miljoen vakantiebezoekers verwelkomen.

Het blijkt dat Nederlandse vakantiegangers zich binnen en buiten eigen land door 
andersoortige landschappen aangetrokken voelen. In eigen land begaf men zich in 
2017 vaak in bos- en heidegebied (37 procent), terwijl buiten Nederland stad en 
strand de meest populaire omgevingen waren, met een aandeel van respectievelijk 
27 en 24 procent van de vakanties. Niet alle landschappen zijn in alle landen te 
vinden. Zo zullen bergliefhebbers hun heil buiten Nederland moeten zoeken; zo’n 18 
procent van de buitenlandse vakanties werd in de bergen doorgebracht (fi guur 4.9).

Verblijfsomgeving van de hoofdbestemming in Nederland en in het buitenland, 2017 Figuur 4.9
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4.6 Reisgezelschap

Nederlanders gingen in 2017 het vaakst samen met hun partner op vakantie, zonder 
kinderen of andere personen, namelijk 14,9 miljoen keer. Daarnaast vierden Neder-
landers 13,9 miljoen keer vakantie in gezelschap van (hun) kinderen en eventuele an-
dere volwassenen. Bij vier van de vijf van deze vakanties was het jongste kind in het 
gezelschap in de basisschoolleeftijd, bij één op de vijf een adolescent in de leeftijd 
van 13 t/m 17 jaar. Ruim twee derde van de vakanties waarbij het jongste kind in het 
gezelschap adolescent was, ging in 2017 naar het buitenland. Daarentegen werden 
vakanties met jongere kinderen juist vaker in Nederland doorgebracht (54 procent). 

In 2017 gingen Nederlanders 5,6 miljoen keer op vakantie in gezelschap van volwas-
sen gezins- of familieleden en eventuele andere volwassenen. Bij 3,9 miljoen vakan-
ties bleven de verwanten thuis en ging men op pad met vrienden, kennissen en/of 
collega’s. Eén op de twintig Nederlanders nam in 2017 niemand mee en ging alleen 
op vakantie. Dit was in 2017 het geval voor 2,3 miljoen vakanties (tabel 4.5). Bij de 
meeste vakanties ging men met zijn tweeën op pad (18,1 miljoen). Aanzienlijk minder 
mensen gingen in 2017 op vakantie in een gezelschap van drie (4,3 miljoen vakan-
ties), vier (7,0 miljoen vakanties), of vijf of meer (8,7 miljoen vakanties) reizigers.

Tabel 4.5 Reisgezelschap tijdens vakanties in Nederland en in het buitenland, 2017

Nederland Buitenland Totaal

Aantal vakanties Aantal vakanties Aantal vakanties

x1.000 x1.000 x1.000

Totaal 18.351 22.003 40.354

Alleenreizende 943 1.310 2.253

Paar zonder kind(eren) 7.020 7.842 14.862

Volwassene(n) met minderjarig(e) kind(eren) 6.867 7.065 13.932

Volwassene(n) met familieleden en eventueel anderen 2.235 3.386 5.620

Alleen met vrienden, kennissen en/of collega’s 1.286 2.400 3.686

Leeftijd jongste kind in reisgezelschap

   0 t/m 5 jaar 3.382 2.587 5.970

   6 t/m 12 jaar 2.695 2.577 5.272

   13 t/m 17 jaar 951 1.936 2.886

Omvang van het reisgezelschap

   1 persoon 943 1.310 2.253

   2 personen 8.231 9.874 18.106

   3 personen 1.914 2.402 4.317

   4 personen 3.017 3.987 7.004

   5 personen of meer 4.245 4.429 8.674

Bron: CBS, CVO 2017.
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4.7 Invulling van de vakantie

Een vakantie is meer dan alleen maar luieren en kan op diverse manieren worden 
ingevuld. Hoe we onze vakanties invullen, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Tijdens 
vakanties worden overigens niet alleen recreatieve activiteiten ontplooid, niet zelden 
is men met het werk bezig. Hoe vaak dit het geval is en de manier waarop het werken 
tijdens de vakantie wordt ingevuld, komt eveneens aan bod. Vakanties in een eigen 
recreatief onderkomen zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.

Vakanties vaak actief
De meeste vakanties van Nederlanders werden in 2017 ingevuld met wandelen, fi et-
sen, wintersport, of watersport. Het aandeel van deze actieve vakanties was bijna 20 
procent en ongeveer hetzelfde voor binnen- en buitenlandse vakanties. Nederlanders 
bezochten ook graag steden, meer dan 14 procent van de vakanties kenmerkt zich 
als stedenvakantie. Het ging dan in 18 procent van de vakanties om steden in het 
buitenland, tegenover 9 procent van de vakanties in eigen land. Ook op strandva-
kantie ging men vaker buiten de landsgrenzen (ruim 18 procent van de buitenlandse 
vakanties) dan daarbinnen (7 procent). Nederlanders gaven in 2017 ook vaak aan 
dat ze hun vakantie gebruikten voor een bezoek aan of samenzijn met familie of 
vrienden, of voor het bijwonen van een familieaangelegenheid. Bijna 18 procent van 
de toeristische vakanties werd met familie of vrienden doorgebracht. Voor vakanties 
in eigen land gold dit zelfs voor bijna een kwart van de vakanties, voor buitenlandse 
vakanties voor ruim 8 procent (fi guur 4.10).

Invulling van vakanties in Nederland en in het buitenland, 2017 Figuur 4.10
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* Voor vakanties in Nederland is dit inclusief rondreizen
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Meer dan de helft neemt werk mee op vakantie
Nederlanders vullen hun vakantie niet exclusief met recreatieve bezigheden, er wordt 
ook gewerkt. In 2017 gaf 56 procent van de Nederlanders die in loondienst of als 
zelfstandige werkzaam waren aan dat hij of zij tijdens een toeristische vakantie op de 
één of andere manier met werk bezig was. In het vakantieonderzoek worden vijf werk 
gerelateerde activiteiten onderscheiden. Vaak was men in gedachten bij het werk 
(35 procent). Ook verrichtte bijna een kwart reguliere werkzaamheden en checkte 
meer dan één op de vijf zijn of haar e-mail. Telefonisch bereikbaar zijn en telefoon 
beantwoorden werden in 2017 minder vaak genoemd (12 en 8 procent). De rode 
balken in de fi guur geven aan welk percentage van de werkzame Nederlanders die 
de betreffende activiteit heeft verricht deze als onprettig heeft ervaren. Dit laat zien 
dat men het verrichten van regulier werk tijdens de vakantie als het minst negatief 
ervoer; in 2017 was dit voor 14 procent het geval. Meer dan twee keer zo veel wer-
kende Nederlanders, 29 procent, vond het niet prettig dat zij met hun gedachten bij 
het werk waren (fi guur 4.11).

Figuur 4.11 Werken en werkbeleving van Nederlanders tijdens de vakantie, 2017*
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* Betreft toeristische vakanties van personen van 16 jaar of ouder met een betaalde baan.



217Vakanties van Nederlanders
 

4.8 Uitgaven aan vakanties

De totale uitgaven van Nederlanders aan vakanties in 2017 bedroegen 20,7 miljard 
euro. Het grootste deel daarvan, 17,3 miljard euro, werd besteed aan vakanties 
in het buitenland. De overige 3,4 miljard euro ging op aan vakanties in het binnen-
land. Nederlanders besteedden in 2017 gemiddeld 1.225 euro aan vakanties, dit 
komt neer op ruim 500 euro per vakantie per Nederlander. Een gemiddelde vakantie 
buiten de landsgrenzen kostte 785 euro en is daarmee ruim vier keer zo duur als 
een gemiddelde vakantie in eigen land, waarvoor men 185 euro neertelde. Ook per 
vakantiedag waren vakanties buiten ons land in 2017 fl ink duurder dan vakanties in 
Nederland, namelijk 70 tegenover 30 euro. 

Vakantie-uitgaven

De uitgaven aan een vakantie omvatten alle kosten die met die vakantie ge-
moeid zijn. Het gaat dan om reiskosten, verblijfskosten, uitgaven in horecagele-
genheden en overige uitgaven aan bijvoorbeeld boodschappen, entree en sou-
venirs. Uitgaven aan duurzame recreatiegoederen, zoals een eigen caravan of 
boot, ski’s, koffers of een kampeeruitrusting, worden niet meegenomen. Daar 
is voor gekozen, omdat deze goederen meestal langer dan één vakantie mee-
gaan. Ook bijvoorbeeld de hypotheek of het onderhoud van een vakantiehuis of 
stacaravan, of de huur van een vaste seizoen- of jaarplaats tellen om die reden 
niet mee als vakantie-uitgaven.

Vanaf vakantiejaar 2017 worden in CVO vijf soorten uitgaven onderscheiden: 
uitgaven aan de accommodatie, aan vervoer van en naar de bestemming, aan 
reizen op de plaats van bestemming, aan horeca en overige uitgaven. Overige 
uitgaven betreffen entreegelden, boodschappen, souvenirs, etc.

De grootste kostenpost van vakanties was in 2017 de accommodatie. Nederlanders 
gaven hieraan gezamenlijk 8,1 miljard euro uit, bijna 40 procent van de totale vakan-
tiebestedingen. Een kwart van de uitgaven, 5,1 miljard euro, ging op aan vervoer van 
en naar de vakantiebestemming. Vervoer ter plekke daarentegen omvatte in 2017 
slechts 5 procent van de uitgaven (1,1 miljard euro). Het aandeel uitgaven aan ho-
reca lag met 2,9 miljard euro bijna drie keer zo hoog. Dat gold ook voor de overige 
uitgaven, die 3,5 miljard euro bedroegen. 

De kostenverdeling van vakanties in binnen- en buitenland verschilt aanzienlijk. Bij 
vakanties in Nederland ging in 2017 bijna de helft van de uitgaven naar de accom-
modatie; bij vakanties buiten ons land was dat bijna 38 procent. Bij buitenlandse va-
kanties omvatte vervoer van en naar de vakantiebestemming bijna een kwart van de 
vakantiekosten. Dit is niet vreemd, aangezien bij buitenlandse vakanties doorgaans 
meer kilometers gereisd worden. Bij vakanties in eigen land ging iets meer dan een 
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tiende van de vakantie uitgaven naar vervoer van en naar de bestemming. In eigen 
land werd wel relatief veel uitgegeven aan horeca: 19 procent tegenover 13 pro-
cent bij vakanties buiten Nederland. Dit verschil ontstaat doordat de accommodatie 
en het vervoer bij buitenlandse vakanties relatief duurder zijn dan bij binnenlandse 
vakanties. Het werkelijke bedrag dat per persoon per vakantiedag aan horeca werd 
besteed ligt in het buitenland namelijk 3,50 euro hoger: bijna 6 euro per persoon per 
dag voor binnenlandse vakanties en ruim 9 euro per persoon per dag voor buiten-
landse vakanties (fi guur 4.12).

4.9 Calamiteiten tijdens de vakantie

Iedereen die op vakantie gaat, doet dit met de verwachting een leuke tijd tegemoet 
te gaan. Des te vervelender is het als er onverwachts iets gebeurt dat roet in het 
eten gooit. Het kan dan gaan om relatief onschuldige zaken zoals autopech, maar 
ook om iets ernstigs als het meemaken van een overval of natuurgeweld. Vakanties 
in een eigen recreatief onderkomen zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Nederlanders rapporteerden in 2017 bij iets meer dan 11 procent van hun toe-
ristische vakanties een calamiteit. Het ging daarbij om zo’n 3,4 miljoen vakanties. 
Ongeveer de helft van die calamiteiten betrof ernstige vertraging door een defect 
vervoermiddel of door andere redenen (respectievelijk 23 en 26 procent). Bij een 
vijfde van de vakanties met een calamiteit ging het om ziekte en/of ziekenhuisop-
name en bij 12 procent om familieomstandigheden. Natuurgeweld kwam in 2017 bij 
één op de tien vakanties met een calamiteit voor. Ongevallen en misdaad of ander 

Figuur 4.12 Uitgaven van Nederlanders aan vakanties per persoon per vakantiedag, 2017
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geweld werden minder vaak gerapporteerd (7,3 en 6,5 procent). In de meeste geval-
len kon de vakantie ondanks de calamiteit worden vervolgd. In ruim 6 procent van de 
gevallen was de ernst van de calamiteit echter zodanig, dat men zich genoodzaakt 
zag om de vakantie te onderbreken en voortijdig huiswaarts te keren. In 2017 was 
dit het geval bij 218 duizend vakanties.



5 Inkomend toerisme in 
Nederland

220 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

Dit hoofdstuk beschrijft het inkomende toerisme in Nederland: toeristen die wonen in 
het buitenland en ten minste één nacht in Nederland verblijven. Hoeveel buitenlandse 
gasten verbleven in ons land en waar kwamen ze vandaan? Hoeveel overnachtingen 
boekten zij samen en waar verbleven ze? Het hoofdstuk gaat daarnaast in op tal 
van andere aspecten van het inkomende toerisme, waaronder de bestedingen die 
ermee gepaard gaan. De cijfers in dit hoofdstuk zijn voornamelijk afkomstig uit twee 
bronnen: de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van CBS, en het Onderzoek In-
komend Toerisme (OIT), dat NBTC Holland Marketing uitvoert in samenwerking met 
CBS.
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Hoofdpunten
In 2017 hebben bijna 18 miljoen buitenlandse meerdaagse toeristen Nederland be-
zocht; ruim 2 miljoen meer dan in 2016 (+13 procent). Zij boekten samen 44,2 mil-
joen overnachtingen; 4,5 miljoen meer dan een jaar eerder (+11 procent). Daarmee 
groeide het inkomende toerisme in 2017 versterkt door.

• De meeste toeristen kwamen in 2017 uit Duitsland (5,2 miljoen), het Verenigd 
Koninkrijk (2,2 miljoen) en België (2,2 miljoen). Uit elk van deze landen kwamen 
in 2017 aanzienlijk meer toeristen naar Nederland dan in 2016. 

• Amsterdam is met 6,8 miljoen buitenlandse hotelgasten in 2017 de grote 
trekpleister in Nederland. Mede door de populariteit van Amsterdam is Noord-
Holland de provincie met de meeste buitenlandse meerdaagse toeristen: 9,5 
miljoen in 2017.

• Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een 
hotel. In 2017 ging het om meer dan 14,2 miljoen hotelgasten, 79 procent 
van het totale aantal buitenlandse toeristen in dat jaar.

• De meeste buitenlandse toeristen komen naar Nederland voor een (korte) va-
kantie: 69 procent in 2017. Iets meer dan een kwart bezocht ons land in het 
kader van een zakenreis. Bij de rest van het inkomende toerisme gaat het 
onder meer om het bezoek aan familie en kennissen.

• Circa acht op de tien meerdaagse gasten uit Duitsland en België komen met 
de auto naar Nederland. Vanuit alle overige landen is het vliegtuig het meest 
gebruikte vervoermiddel om naar Nederland te komen.

• Stadswandelingen zijn de populairste en belangrijkste activiteit voor buiten-
landse toeristen in Nederland. In 2014 ondernam 54 procent van de buiten-
landse toeristen een stadswandeling; 15 procent vond dit de belangrijkste 
ondernomen activiteit in ons land.

• In 2017 hebben buitenlandse toeristen gezamenlijk 13,2 miljard euro besteed 
aan hun bezoek aan Nederland. Daarvan kwam 12,1 miljard euro ten goede 
aan de Nederlandse economie.
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5.1 Aantal buitenlandse bezoekers en overnachtingen

Deze paragraaf beschrijft hoeveel buitenlandse toeristen de afgelopen jaren naar 
Nederland kwamen en hoeveel overnachtingen zij samen boekten. Hoe heeft het 
inkomende toerisme in Nederland zich ontwikkeld?

Bijna 18 miljoen buitenlandse toeristen
In 2017 hebben 17,9 miljoen buitenlandse toeristen Nederland voor één of meerdere 
nachten bezocht.1 Dit waren er ruim 2 miljoen meer dan in 2016; een groei van ruim 
13 procent (fi guur 5.1). In totaal boekten deze buitenlandse gasten 44,2 miljoen 
overnachtingen; 4,5 miljoen meer dan in 2016. Dit betekende een groei van ruim 11 
procent. Hiermee droeg de groei van het inkomende toerisme voor een belangrijk 
deel bij aan de groei van het toerisme in Nederland als geheel. Gemiddeld bleven 
buitenlandse gasten 2,5 nachten in Nederland. Dit gemiddelde is al jaren stabiel.

1 Hierbij moet worden opgemerkt dat toeristen die meerdere accommodaties bezochten tijdens hun bezoek aan 
Nederland en/of meerdere malen op vakantie of zakenreis naar Nederland kwamen, meerdere keren als toerist 
geteld zijn.

Figuur 5.1 Ontwikkeling inkomend toerisme in Nederland t.o.v. het voorgaande jaar, 2000-2017* **
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Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

* (Overnachtingen van) Gasten die in het buitenland wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als 
zakelijk.
** In de fi guren in paragraaf 5.1 tot en met 5.4 worden voor accommodaties de volgende ondergrenzen gehanteerd: hotels/pensi-
ons/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (vaste standplaat-
sen, zoals stacaravans die het hele jaar aan dezelfde persoon worden verhuurd, tellen niet mee); huisjesterreinen en groepsaccom-
modaties met ten minste tien slaapplaatsen.
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Sterke opkomst Airbnb in Nederland

Particuliere accommodaties, vaak verhuurd via online platforms als Airbnb, Boo-
king, HomeAway en Wimdu, vallen buiten de Statistiek Logiesaccommodaties 
van het CBS. Hoewel het fenomeen een aantal jaar geleden nog beperkt in 
omvang was, zien we dat het sterk groeit de laatste tijd. Het werkelijke aantal 
internationale gasten ligt dus hoger dan de hiervoor genoemde 17,9 miljoen.

Over het gebruik van Airbnb zijn verschillende cijfers gepubliceerd. Volgens 
Airbnb zelf ontvingen Nederlandse Airbnb-locaties in 2012 in totaal zo’n 75.000 
gasten. In 2017 is dit naar eigen zeggen gegroeid tot bijna 1,7 miljoen gasten. 
Een aanzienlijk deel komt uit het buitenland: in 2016 was dit 83 procent. 

Een ander onderzoek, uitgevoerd door Hotelschool The Hague en vastgoedadvi-
seur Colliers International, komt tot een andere schatting: 2,1 miljoen geboekte 
overnachtingen in Amsterdamse accommodaties in 2017. Den Haag, Rotter-
dam en Utrecht zijn samen goed voor bijna een half miljoen overnachtingen. 

Deze cijfers kunnen niet zomaar worden opgeteld bij de 17,9 miljoen gasten uit 
de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS. Commerciële bedrijven bie-
den hun accommodaties namelijk soms ook aan op online platforms als Airbnb. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan bed&breakfasts. Deze bedrijven maken, mits ze 
ten minste vijf slaapplaatsen hebben, wel deel uit van de CBS-statistiek.

Bronnen: Airbnb: https://www.airbnbcitizen.com/data/#/en/netherlands; 
https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/sites/50/2017/02/The-
Airbnb-Community_The-Netherlands.pdf; Colliers International en Hotelschool 
The Hague: http://www.colliers.com/-/media/fi les/emea/netherlands/re-
search/20180315_airbnb_nl_2017.pdf?la=nl-nl

Inkomend toerisme naar Nederland groeit relatief hard
In hoofdstuk 2 is reeds gesproken over de internationale aankomsten in alle delen 
van de wereld. Wereldwijd is het inkomend toerisme in 2017 met 7 procent ge-
groeid, Europa liet een groei zien van 8 procent. Nederland laat dus met 13 procent 
een bovengemiddelde groei zien. Ook een vergelijking dichterbij huis levert eenzelfde 
beeld op. Duitsland ontving 5 procent meer gasten in 2017 dan in 2016 en het 
Verenigd Koninkrijk 3 procent meer. Met 12 procent meer internationale aankomsten 
was de groei in België vergelijkbaar met die in Nederland. 

Stijgende trend
Vanaf 2000 kende het inkomende toerisme in Nederland vooral positieve groeiper-
centages, hoewel in enkele perioden wel sprake was van enige krimp (fi guur 5.1). De 
groei van het inkomende toerisme kwam voor een groot deel doordat meer toeris-
ten uit België en Duitsland naar Nederland kwamen. De economieën in deze landen 
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trekken aan, men heeft tijd en geld om (extra) vakanties te ondernemen. En Neder-
land is als buurland een uitermate geschikte bestemming voor een korte vakantie. 
Verder kwamen er meer buitenlandse toeristen naar Nederland doordat vliegmaat-
schappijen hebben gezorgd voor meer (lowcost) vliegverbindingen met Nederland. 
Dit heeft vooral geleid tot meer stedentrips naar Nederland. Daarnaast groeide het 
inkomende toerisme doordat Nederland meer bezoekers trok uit opkomende eco-
nomieën, zoals landen in Azië en Zuid-Amerika. De economische groei in die landen 
maakt internationaal reizen bereikbaar voor een groeiende groep inwoners. Als de 
economische ontwikkeling in die landen stagneert, kan het reisgedrag echter nog 
erg fl uctueren. Ook de dreiging van terroristische aanslagen heeft gevolgen voor 
inkomend toerisme. De daling van toeristen uit China (en Hong Kong) in 2016 kan 
deels verklaard worden door terroristische aanslagen in Europa. Alhoewel deze niet 
in Nederland plaatsvonden, merken we hiervan indirect de gevolgen. Aan de andere 
kant wordt Nederland gezien als een veilige bestemming.2 

Tijdens drie perioden trad een noemenswaardige krimp op. De eerste krimp vond 
plaats rond 2001, het jaar van de aanslag op het World Trade Center in New York. 
Ook rond 2003 trad krimp op in het aantal buitenlandse gasten en hun overnachtin-
gen in Nederlandse logiesaccommodaties. Destijds waren de SARS-epidemie en de 
oorlog in Irak actueel. Ten slotte kwamen minder buitenlandse toeristen naar Neder-
land tijdens de eerste jaren van de recente economische crisis: rond 2008-2009. 
Na deze perioden van krimp herstelde het inkomende toerisme zich weer snel; de 
laatste jaren is er vaak sprake van forse groeipercentages.

Paragraaf 8.2 van deze publicatie gaat ook in op (onder andere) buitenlandse toeris-
ten die in Nederland verblijven. Die paragraaf presenteert de cijfers over inkomend 
toerisme samen met die over binnenlands toerisme: Nederlandse toeristen in eigen 
land. Daarbij komt ook het onderscheid naar accommodatietypen aan bod.

5.2 Herkomst van buitenlandse toeristen

In deze paragraaf staat de herkomst van buitenlandse toeristen in Nederland cen-
traal. Uit welke landen komen veel buitenlandse toeristen naar ons land?

Veel Duitse toeristen
Sinds jaar en dag is Duitsland het belangrijkste herkomstland van buitenlandse toe-
risten die Nederland bezoeken. In 2017 ontving Nederland 5,2 miljoen Duitse gasten 
(fi guur 5.2). Dit komt overeen met 29 procent van het totale aantal buitenlandse 
gasten in 2017. Ook uit het Verenigd Koninkrijk en België komen veel toeristen naar 
Nederland (elk 12 procent van het totaal aantal buitenlandse gasten). Ongeveer 20 
procent van de buitenlandse bezoekers aan ons land kwam in 2017 van buiten Eu-
ropa. Amerika (Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika) is het belangrijkste herkomstconti-

2 NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014.
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nent buiten Europa. In 2017 ontvingen Nederlandse logiesaccommodaties 2 miljoen 
gasten uit Amerika.

Hotelgasten: vooral meer Amerikanen
Bij de waarneming van het aantal gasten in de Statistiek Logiesaccommodaties 
wordt aan hotels gedetailleerder gevraagd naar het land van herkomst dan aan an-
dere accommodatietypen. De drie belangrijkste herkomstlanden voor hotelgasten 
in 2017 zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (fi guur 5.3). 
Vooral uit de Verenigde Staten kwamen in absolute zin meer hotelgasten dan in 
2016 (+232.000 gasten). Relatief gezien toonden veel landen een sterke groei van 
het aantal hotelgasten. Uit Rusland kwamen in 2017 maar liefst 37 procent meer 
toeristen naar Nederland dan in 2016, nadat in 2015 en 2016 het aantal toeristen 
uit Rusland fors was afgenomen. Het niveau van 2013 (190.000) is echter nog niet 
bereikt. Ook het aantal hotelgasten vanuit China (en Hong Kong) herstelde zich na 
de dip in 2016.

Het volgende deel gaat achtereenvolgens in op de belangrijkste herkomstlanden 
Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties naar herkomstland, 2015-2017* Figuur 5.2
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Bijna 14 procent meer Duitse toeristen in 2017
Duitsland is al jaren het belangrijkste herkomstland van buitenlandse gasten in Ne-
derland. Ons land is gezien de ligging een ideale bestemming voor een korte vakan-
tie, waarbij de kust grote aantrekkingskracht heeft op de Duitse toeristen. Voor veel 
Duitsers is onze Noordzeekust de dichtstbijzijnde kust. In 2017 overnachtten meer 
dan 5,2 miljoen Duitsers in Nederland; bijna 14 procent meer dan in 2016. Het aantal 
overnachtingen van Duitse toeristen in Nederland kwam in 2017 uit op 18 miljoen 
(fi guur 5.4), een stijging van 11,5 procent ten opzichte van 2016.

Het overgrote deel van de Duitse gasten komt uit recreatieve overwegingen in het 
tweede en derde kwartaal van het jaar naar Nederland; een kleine 10 procent komt 
uit zakelijk oogpunt. Duitse toeristen verblijven relatief vaak aan de Nederlandse 
kust, in de watersportgebieden en in Noordoost-Nederland. Meer dan 1,8 miljoen 
Duitse gasten verbleven aan de Nederlandse kust in 2017. Dit komt neer op 70 
procent van alle buitenlandse gasten aan de Nederlandse kustgebieden.

Figuur 5.3 Top 15 herkomstlanden buitenlandse gasten in Nederlandse hotels, 2016-2017*
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* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
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Duitse toeristen in Nederland

Al jaren staat Nederland in de top 10 van meest populaire vakantielanden voor 
de Duitsers. Ze komen dan ook in groten getale naar ons land voor een vakantie 
of dagje uit. Enkele feiten over Duitse toeristen in ons land op een rij:

• Het overgrote deel van de Duitsers die naar Nederland komen, is woon-
achtig in Noordrijn-Westfalen: 59 procent.

• Bijna één op de drie Duitse vakantiegangers komt met het gezin (incl. 
kinderen) naar Nederland.

• Bijna 80 procent van de Duitse toeristen komt met de auto naar Neder-
land.

• De Nederlandse kust is verreweg de belangrijkste bestemming voor de 
Duitse toerist.

• Het tweede en derde kwartaal van het jaar zijn het belangrijkst voor inko-
mend toerisme vanuit Duitsland: in 2017 kwam meer dan tweederde van 
het totale aantal Duitse gasten in deze kwartalen.

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties, NBTC Holland Marketing, Onder-
zoek Inkomend Toerisme (2014) en Gfk, ReiseAnalyse (2017).

Gasten uit Duitsland en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2015-2017* Figuur 5.4
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Huisjes op bungalowparken zijn onder Duitsers relatief populaire accommodaties. In 
2017 vond 46 procent van alle overnachtingen van Duitse gasten in ons land plaats 
op een huisjesterrein (fi guur 5.5). Dit is veel in vergelijking met alle buitenlandse gas-
ten, waarvan ‘slechts’ 28 procent van de overnachtingen in deze accommodatievorm 
plaatsvond. Duitse gasten verbleven in 2017 gemiddeld 3,4 nachten in Nederland; 
het gemiddelde van alle buitenlandse gasten bedroeg 2,5 nachten.

5,4 miljoen overnachtingen van Belgen
België kwam in 2017 op de derde plaats wat betreft het aantal gasten in Nederland-
se logiesaccommodaties na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Met 2,2 miljoen 
gasten was de groei in vergelijking met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk relatief 
bescheiden (+4 procent). Ten opzichte van 2016 nam het aantal overnachtingen 
van Belgen in Nederland met 1 procent toe. Belgen bleven in 2017 gemiddeld 2,4 
nachten in Nederland tegen 2,5 nachten in 2016.

Belgische gasten in Nederland verblijven vooral op huisjesterreinen. In 2017 betrof 
het de helft van alle overnachtingen van Belgen in Nederland (fi guur 5.7). Ook hotels 
zijn een populair accommodatietype onder Belgische toeristen in ons land.

Figuur 5.5 Overnachtingen van gasten uit  Duitsland in Nederlandse logiesaccommodaties naar accommodatietype, 2017* 
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* Overnachtingen van gasten die in Duitsland wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk. 
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Belgische toeristen in Nederland

België vormt een belangrijke groeimarkt voor het inkomende toerisme in Neder-
land. Enkele feiten over Belgische toeristen in ons land op een rij:

• Het overgrote deel van de Belgen die naar Nederland komen, is Vlaming: 
90 procent.

• Van de gasten uit België heeft 86 procent een recreatief motief, één op 
de tien komt voor zaken.

• Ruim 80 procent van de Belgische toeristen komt met de auto naar Ne-
derland.

• Belgen overnachten relatief veel aan de kust, maar ook Noord-Brabant en 
Limburg zijn populair bij onze zuiderburen.

• Het tweede en derde kwartaal van het jaar zijn het belangrijkst voor in-
komend toerisme vanuit België: in 2017 kwam respectievelijk 29 en 31 
procent van het totale aantal Belgische gasten in deze kwartalen.

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties en NBTC Holland Marketing, On-
derzoek Inkomend Toerisme (2014).

Gasten uit België en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2015-2017* Figuur 5.6
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Verenigd Koninkrijk: 9 procent meer overnachtingen
Het Verenigd Koninkrijk is in 2017 opgeschoven naar de tweede plaats wat betreft 
het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties. In 2017 kwamen 2,2 mil-
joen Britten naar Nederland. Toeristen uit het Verenigd Koninkrijk boekten in 2017 
gezamenlijk meer dan 4,6 miljoen overnachtingen (fi guur 5.8). Dit is 9 procent meer 
dan in 2016.

Gasten uit het Verenigd Koninkrijk komen vooral voor vakantie naar Nederland: 59 
procent komt uit recreatieve en 36 procent uit zakelijke overwegingen. Stedentrips 
naar de grote steden zijn hierbij populair. Met name Amsterdam ontvangt veel ho-
telgasten uit het Verenigd Koninkrijk: meer dan 1,3 miljoen in 2017. Het Verenigd 
Koninkrijk is daarmee het belangrijkste herkomstland van buitenlandse toeristen in 
Amsterdam. Verreweg de meeste overnachtingen van gasten uit het Verenigd Ko-
ninkrijk vinden plaats in hotels (fi guur 5.9). Britse gasten blijven relatief kort in Neder-
land: gemiddeld 2 nachten in 2017.

Figuur 5.7 Overnachtingen van gasten uit België in Nederlandse logiesaccommodaties naar accommodatietype, 2017*
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* Overnachtingen van gasten die in België wonen en die ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
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Gasten uit het Verenigd Koninkrijk en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2015-2017* Figuur 5.8
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Overnachtingen van gasten uit het Verenigd Koninkrijk in Nederlandse logiesaccommodaties naar accommodatie-
type, 2017*

Figuur 5.9
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5.3 Bestemmingen van buitenlandse toeristen

De vorige paragraaf ging over de herkomst van buitenlandse toeristen in ons land. 
Deze paragraaf gaat in op hun bestemmingen. Welke Nederlandse regio’s trekken 
veel toeristen uit het buitenland?

Noord-Holland meest bezochte provincie
Van alle 17,9 miljoen buitenlandse gasten in 2017, verbleven 6,8 miljoen toeristen 
in hotels in Amsterdam. Daarmee is onze hoofdstad voor buitenlandse toeristen 
de grote trekpleister. De provincie Noord-Holland is mede door de populariteit van 
Amsterdam met een aantal van 9,5 miljoen buitenlandse gasten in 2017 de meest 
bezochte provincie (fi guur 5.10). Ruim de helft van alle buitenlandse toeristen in Ne-
derland verblijft in deze provincie. Zuid-Holland bekleedt de tweede plaats met bijna 
2,4 miljoen gasten; 13 procent van het totaal. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
volgen met een ieder 1,2 miljoen buitenlandse toeristen in 2017. Vergeleken met het 
jaar ervoor zagen vooral Overijssel, Drenthe, Utrecht, Groningen en Flevoland een 
sterke groei in het aantal internationale gasten (ruim meer dan 20 procent groei). 
Alleen Friesland zag een (kleine) daling in het afgelopen jaar ten opzichte van 2016.

Figuur 5.10 Buitenlandse gasten in Nederland naar provincie, 2015-2017* 
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* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
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Ruim 2,6 miljoen buitenlandse gasten aan de kust
In 2017 ontvingen de Nederlandse kustgebieden ruim 2,6 miljoen buitenlandse gas-
ten (fi guur 5.11), 11 procent meer dan het jaar ervoor. De sterkste groei was zicht-
baar in het bos- en heidegebied van Noordoost-Nederland (+25 procent). Na een 
daling in 2016 nam in 2017 het aantal buitenlandse gasten aan watersportgebieden 
weer toe (+ 11,5 procent).

Spreiding gasten in Nederland

Momenteel bezoeken veel toeristen bekende hotspots als Amsterdam, Giet-
hoorn, Kinderdijk en Volendam; met zwaardere belasting van deze plekken als 
gevolg. Cijfers over de afgelopen drie jaar laten zien dat Amsterdam met een 
marktaandeel van 37-38 procent een grote aantrekkingskracht heeft op toeris-
ten. NBTC Holland Marketing zet zich daarom met haar partners in om versterkt 
en versneld in te zetten op spreiding van toerisme via de HollandCity-strategie. 
Binnen de HollandCity-strategie staat spreiding van bezoekers in tijd en ruimte 
centraal.

Buitenlandse gasten in Nederland naar enkele toeristische regio’s, 2015-2017* Figuur 5.11
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Verhaallijnen en evenementen sturen het bezoek in een bepaalde 
richting

Onderdeel van de ‘HollandCity’ strategie zijn de zogenaamde verhaallijnen, waar-
mee aan de hand van interesses de aandacht van bezoekers op meerdere plek-
ken in ons land wordt gericht. Zo is er een verhaallijn Land of Water, Castles & 
Country Houses en Dutch Cuisine. Er wordt hierbij gespeeld met de perceptie 
van afstand en reistijd. De reistijden binnen Nederland zijn voor internationale 
bezoekers zo klein dat ze vergelijkbaar zijn met die binnen grote wereldsteden. 
Voor mondiale liefhebbers van Van Gogh zijn Otterloo, Nuenen of Zundert im-
mers slechts een steenworp van Schiphol en Amsterdam. Door verschillende 
plekken te koppelen, in dit geval Amsterdam met plekken in Gelderland en 
Noord-Brabant, wil NBTC ervoor zorgen dat bezoekers in toenemende mate 
ook op andere plaatsen komen dan alleen in Amsterdam. Ook draagt de slimme 
programmering van grootschalige evenementen in de regio’s bij aan bezoek 
meer verspreid over ons land.

Ook aandacht voor spreiding in tijd en economische waarde

In de strategie wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor seizoensverlen-
ging om de druk in het hoogseizoen te verlagen. Het spreiden van bezoekers in 
tijd doet NBTC onder meer door onze kust als bestemming voor alle seizoenen 

Figuur 5.12 Spreiding buitenlandse gasten in Nederland, 2015-2017* 
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te promoten en zo internationale toeristen te verleiden om ook in het laagsei-
zoen een bezoek te brengen aan de Nederlandse kust.

Het verhogen van de waarde per bezoeker ten slotte, gebeurt door in te zetten 
op een juiste mix van landen en doelgroepen. Zo richt NBTC zich bijvoorbeeld 
samen met haar partners op het aantrekken van congresbezoekers en cultuur-
bezoekers die bovengemiddeld besteden, en wil NBTC zorgen voor een grotere 
zichtbaarheid van het Nederlandse retailaanbod om meer internationale bezoe-
kers te trekken die meer besteden in meer Nederlandse winkels in meer (bin-
nen)steden. Door de ‘HollandCity’ strategie profi teren in toenemende mate ook 
minder bekende regio’s van zowel buitenlandse als binnenlandse bezoekers.

5.4 Inkomend toerisme naar accommodatietype

Deze paragraaf bespreekt het inkomende toerisme in verschillende accommodatie-
typen. Aan bod komen de vier typen die de CBS-statistiek Logiesaccommodaties 
onderscheidt: hotels/pensions/jeugdaccommodaties, huisjesterreinen, kampeerter-
reinen en groepsaccommodaties.

Hotels verreweg het populairst
Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een hotel.3 
In 2017 ging het om meer dan 14,2 miljoen hotelgasten; 79 procent van het totale 
aantal buitenlandse toeristen in dat jaar (fi guur 5.13). Huisjesterreinen en kampeer-
terreinen volgen op afstand met respectievelijk 2,6 miljoen en 1 miljoen gasten. 
Groepsaccommodaties sluiten de rij met 85 duizend buitenlandse gasten in 2017.

3 Inclusief motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts.
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Uitgedrukt in het aantal overnachtingen blijven hotels de belangrijkste logiesvorm, 
maar is het verschil met de andere verblijfsvormen kleiner. De oorzaak hiervan is dat 
gasten gemiddeld korter in hotels verblijven dan in andere accommodatietypen zoals 
huisjes- of kampeerterreinen.

Gebruik van huisjesterreinen blijft bovengemiddeld groeien
De laatste jaren lieten huisjesterreinen procentueel de sterkste groei zien. In 2017 
groeiden wederom het aantal gasten en overnachtingen in vakantiehuizen fors, maar 
nog sterker nam het aantal hotelgasten toe. Het aantal buitenlandse gasten in Ne-
derlandse huisjesterreinen groeide met 10 procent ten opzichte van 2016; het aantal 
hotelgasten met 14 procent. Dit betekent 1,7 miljoen buitenlandse hotelgasten meer 
dan een jaar eerder. Het totaal aantal gasten in vakantiehuizen nam met 246 duizend 
toe. Voor kampeerterreinen was de groei van het aantal buitenlandse gasten ook 
relatief fors (9,3 procent) en het totaal kwam daarmee boven de 1 miljoen buiten-
landse gasten uit.

Figuur 5.13  Buitenlandse gasten en hun overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type accommodatie, 2015-
2017* 
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* Gasten die in het buitenland wonen en ten minste één nacht in Nederland verbleven, zowel recreatief als zakelijk.
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Populariteit logiesvormen verschilt per provincie
Op provinciaal niveau bestaan duidelijke verschillen tussen de logiesvormen wat 
betreft hun populariteit bij buitenlandse gasten (fi guur 5.14). Dit hangt voor een be-
langrijk deel samen met het type bezoeker dat een provincie voornamelijk trekt. Va-
kantiegangers verblijven bijvoorbeeld relatief vaak op huisjesterreinen en kampeer-
terreinen; zakelijke gasten maken juist veel gebruik van hotels. Ook het aanbod aan 
accommodaties in een provincie speelt hierbij een rol. Voor de meeste provincies 
geldt dat hotels de meeste buitenlandse gasten herbergen, met name voor de Rand-
stedelijke provincies. Buitenlandse gasten van huisjesterreinen trekken vooral naar 
Limburg en Zeeland. De provincies aan de Noordzeekust trekken veel buitenlandse 
gasten op kampeerterreinen: Zeeland, en Noord- en Zuid-Holland. Buitenlandse gas-
ten die verblijven in groepsaccommodaties gaan vooral naar Friesland, voornamelijk 
naar de Waddeneilanden.

Verdeling buitenlandse gasten over Nederlandse logiesaccommodaties per provincie naar type accommodatie, 
2017*

Figuur 5.14
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5.5 Bezoekmotieven

Het voorgaande deel van dit hoofdstuk gebruikte de CBS-statistiek Logiesaccommo-
daties als cijferbron. In het restant van dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het On-
derzoek Inkomend Toerisme centraal (zie tekstkader). Deze paragraaf bespreekt het 
motief van buitenlandse toeristen om een bezoek aan ons land te brengen. Hoeveel 
toeristen komen voor zaken, voor vakantie of om een andere reden naar ons land? 
Het meest recente onderzoek heeft betrekking op buitenlandse gasten in 2014.

Belangrijkste motief: vakantie
De meeste buitenlandse toeristen komen naar Nederland voor een (korte) vakantie; 
69 procent van alle buitenlandse bezoekers (fi guur 5.15). Iets meer dan een kwart 
van de buitenlandse gasten kwam met een zakelijke reden, bijvoorbeeld om een 
congres of vergadering bij te wonen, of om een Nederlandse bedrijfsvestiging te 
bezoeken. De overige 6 procent van de buitenlandse gasten kwam naar ons land om 
een andere reden, bijvoorbeeld om familie of vrienden te bezoeken.

Motief verschilt sterk per herkomstland
Het motief voor een bezoek aan Nederland verschilt sterk per herkomstland. Uit de 
buurlanden Duitsland en België komen relatief veel gasten naar Nederland voor va-
kantie: 86 procent in 2014 (fi guur 5.16). Vanuit China, Italië en Japan reizen relatief 
veel bezoekers met een zakelijk motief naar Nederland.

In absolute aantallen komen de meeste vakantiegangers uit Duitsland, België en het 
Verenigd Koninkrijk. De meeste buitenlandse zakenreizigers in Nederland komen uit 
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. In paragraaf 6.4 van deze 
publicatie komt het inkomende zakelijke toerisme nader aan bod.

Figuur 5.15 Motieven van buitenlandse meerdaagse toeristen om Nederland te bezoeken, 2017
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Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, doorrekening NBTC o.b.v. CBS, SLA 2017.

* Het percentage van buitenlandse meerdaagse toeristen dat de betreffende activiteit heeft ondernomen.
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Onderzoek Inkomend Toerisme

Eens per vier jaar voert NBTC Holland Marketing het Onderzoek Inkomend Toe-
risme (OIT) uit, in samenwerking met CBS. De onderzoekspopulatie bestaat uit 
buitenlandse bezoekers die voor een meerdaags verblijf naar Nederland komen. 
In de periode van februari 2013 tot en met augustus 2014 zijn ruim 4.300 
buitenlandse toeristen ondervraagd voor dit onderzoek. Het onderzoek kende 
twee fasen. In de eerste fase ontvingen buitenlandse toeristen steekproefsge-
wijs een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Zij werden benaderd 
in accommodaties in Nederland, en bij diverse toegangspunten, zoals vliegvel-
den, grensovergangen en internationale treinen. De tweede fase bestond uit een 
follow-up. Respondenten werden na thuiskomst online bevraagd over diverse 
onderwerpen rond hun bezoek aan Nederland. De vragen gingen bijvoorbeeld 
over hun zoek- en boekgedrag, bezoekmotieven, ondernomen activiteiten, be-
stedingen, waardering van het bezoek, en consumentenprofi elen.

Motieven van buitenlandse meerdaagse toeristen om Nederland te bezoeken, 2014 Figuur 5.16
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De CBS-statistiek Logiesaccommodaties vormde het steekproefkader van het 
Onderzoek Inkomend Toerisme. De resultaten uit het OIT zijn gewogen naar 
de uitkomsten van de Statistiek Logiesaccommodaties. Als basisjaar is daarbij 
gekozen voor 2014, omdat de meeste waarnemingen in het onderzoek op dat 
jaar betrekking hadden.

5.6 Vervoermiddelen

Deze paragraaf stelt het vervoermiddel van inkomende toeristen centraal. Komen 
buitenlandse toeristen het meest met het vliegtuig naar Nederland, of toch met de 
auto? En hoe verplaatsen zij zich binnen ons land?

Vliegtuig het populairst
Buitenlandse bezoekers passeren de Nederlandse grens vaak in een vliegtuig (44 
procent in 2014) of met de auto (40 procent). Andere vervoermiddelen zoals de 
trein (8 procent) en een bus of touringcar (4 procent) zijn aanzienlijk minder populair 
(fi guur 5.17).

Om begrijpelijke redenen scoort de auto hoog onder toeristen uit België en Duits-
land. Circa acht op de tien meerdaagse gasten uit onze buurlanden kwamen in 2014 
met de auto naar Nederland (fi guur 5.18). Vanuit alle overige landen is het vlieg-
tuig het meest gebruikte vervoermiddel om naar Nederland te komen. Verreweg 
het grootste deel van de ingevlogen buitenlandse toeristen landt op Schiphol. De 
regionale luchthavens zijn in de afgelopen jaren wel steeds belangrijkere toegangs-
punten geworden.

Figuur 5.17 Vervoermiddelen waarmee buitenlandse meerdaagse toeristen Nederland bezoeken, 2014
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Voor intercontinentale bezoekers die met de trein of met de touringcar de Nederland-
se grens passeren, is het bezoek aan Nederland veelal onderdeel van een rondreis 
door Europa. Zij zijn vaak elders in Europa per vliegtuig gearriveerd.

Reizen binnen Nederland vaak per auto
Eenmaal gearriveerd in Nederland, kiezen veel buitenlandse toeristen voor de auto 
om zich verder te verplaatsen binnen ons land. In 2014 was voor 31 procent van de 
buitenlandse toeristen een auto het belangrijkste vervoermiddel in Nederland (fi guur 
5.19). Taxi’s (7 procent) zijn in dit cijfer niet meegeteld. Vooral Duitse en Belgische 
bezoekers verplaatsen zich veel per auto binnen Nederland. Zij komen ook vaak ons 
land binnen met hun eigen, of een gehuurde of geleende auto. Het openbaar vervoer 
(lijnbus/tram/metro en trein) is voor bijna één op de drie buitenlandse bezoekers het 
belangrijkste transportmiddel binnen Nederland. Zakelijke bezoekers, die ons land 
voornamelijk met het vliegtuig bereiken, verplaatsen zich relatief vaak met de trein 
(29 procent) of met de taxi (20 procent) binnen ons land.

Vervoermiddelen waarmee buitenlandse meerdaagse toeristen Nederland bezoeken naar herkomst, 2014 Figuur 5.18
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5.7 Ondernomen activiteiten

In deze paragraaf staat centraal welke activiteiten buitenlandse toeristen in ons land 
ondernemen. Van diverse bezigheden is gemeten hoe populair deze zijn onder bui-
tenlandse gasten. Ook komt aan bod wat toeristen de belangrijkste activiteit vonden 
tijdens hun verblijf in Nederland.

Stadswandelingen zijn het populairst
Van alle buitenlandse toeristen die in 2014 in Nederland overnachtten, ondernam 54 
procent een stadswandeling. Daarmee zijn standswandelingen de populairste van 
alle activiteiten die het OIT onderscheidt (figuur 5.20). Ook veel toeristen bezoeken 
een bar of café: 45 procent in 2014. Twee op de vijf inkomende toeristen gingen 
wandelen, funshoppen of naar een restaurant, eetcafé of brasserie.

De activiteiten die buitenlandse toeristen in ons land ondernemen, variëren sterk per 
herkomstland. Vooral intercontinentale bezoekers en Scandinaviërs funshoppen bij-
voorbeeld vaak in Nederland. Stadswandelingen zijn erg populair onder Brazilianen, 
Russen, Canadezen en Amerikanen. Buitenlandse toeristen die in Nederland fietsen, 
zijn vaak Duitsers, Belgen of Spanjaarden. Naast de activiteiten die buitenlandse toe-
risten in ons land hebben ondernomen, heeft het OIT ook gemeten welke daarvan het 
belangrijkst waren voor de bezoekers. De belangrijkste activiteit is vaak een activiteit 
waarvan bezoekers op voorhand al hebben besloten dat ze deze tijdens hun trip wil-
len ondernemen. Deze activiteit speelt dan ook een belangrijke rol als toeristen een 
bestemming kiezen.

Figuur 5.19 Belangrijkste vervoermiddel voor buitenlandse meerdaagse toeristen om zich in Nederland te verplaatsen, 2014
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Stadswandelingen zijn ook veruit het belangrijkst
Veel buitenlandse toeristen ondernemen een stadswandeling; deze activiteit is ook 
veruit de belangrijkste van de onderscheiden activiteiten. In 2014 vond 15 procent 
van de buitenlandse bezoekers een stadswandeling de belangrijkste activiteit die zij 
in ons land hebben ondernomen (figuur 5.21). Ook uitwaaien op het strand, fietsen en 
bezienswaardige plaatsen bezoeken, zien toeristen vaak als belangrijkste activiteit. 
Hoewel veel buitenlandse gasten een bar of café bezoeken, is dit maar voor weinigen 
de belangrijkste activiteit tijdens het bezoek aan Nederland.

De belangrijkste activiteit voor toeristen tijdens een bezoek aan Nederland, verschilt 
sterk per herkomstland. Duitsers en Belgen vinden fietsen, wandelen, en een natuur-
gebied of het strand bezoeken vaak het belangrijkst. Activiteiten met kunst en cultuur 
zijn vaak het belangrijkst voor Italianen en Amerikanen. Dit zijn bezoeken aan musea 
en (andere) bezienswaardige en historische plaatsen. Bij Fransen en Spanjaarden 
staan culturele activiteiten ook in de top vijf. Daarnaast zijn wandelen en fietsen 
voor hen ook belangrijke activiteiten. Zij maken vaak een stedentrip naar Nederland 
en wandelen en fietsen er dan rond om zo de stad te verkennen. Dit geldt ook voor 

Top 20 van populairste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland, 2014* Figuur 5.20
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bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. Zij kwalificeren daarnaast relatief vaak een 
restaurantbezoek als belangrijkste activiteit in Nederland.

5.8 Bestedingen van buitenlandse toeristen

Deze paragraaf richt zich op de economische betekenis van het inkomende toerisme 
voor Nederland. Hoeveel geven buitenlandse toeristen uit aan hun bezoek aan Ne-
derland wat zijn de verschillen tussen toeristen uit diverse herkomstlanden? Doordat 
de wijze van samenstellen van de cijfers anders is, komen deze cijfers niet geheel 
overeen met de cijfers zoals die worden gepresenteerd door de Toerismerekeningen 
in hoofdstuk 8.4

4 De bedragen in deze paragraaf zijn berekend door het gemiddelde bestedingsbedrag per gast en land van her-
komst uit het Onderzoek Inkomend Toerisme 2014 te vermenigvuldigen met het aantal gasten per herkomstland uit 
de Statistiek Logiesaccommodatie 2017. Daarbij is geen rekening gehouden met inflatie.

Figuur 5.21  Top 20 van belangrijkste activiteiten van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland, 2014*
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Inkomend toerisme goed voor 13,2 miljard euro in 2017
In 2017 hebben buitenlandse toeristen gezamenlijk 13,2 miljard euro besteed aan 
hun bezoek aan Nederland. Het toegenomen aantal buitenlandse toeristen zorgde 
voor een groei van de totale bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland. 

12,1 miljard wordt in Nederland besteed
Van de 13,2 miljard euro die buitenlandse toeristen besteedden aan hun reizen naar 
Nederland, werd 12,1 miljard euro in Nederland besteed. De overige 1,1 miljard euro 
gaven ze al uit voordat ze naar Nederland reisden. Dit zijn vooral vervoerskosten en 
vooruitbetaalde accommodatiekosten. Zo komen niet alle vervoerskosten terecht 
in de Nederlandse economie, omdat het deels ook buitenlandse vervoersbedrijven 
betreft. Ook een deel van de 12,1 miljard euro die in Nederland wordt besteed, vloeit 
weer naar het buitenland.

Duitse toeristen besteden samen het meest
In totaal besteden Duitse toeristen het meest aan meerdaagse verblijven in Neder-
land. In 2017 gaven zij samen 2,3 miljard euro uit (tabel 5.01). Gevolgd door de Ame-
rikanen met 1,7 miljard euro en de Britten met 1,5 miljard euro. Duitsers en Belgen 
besteden gemiddeld het minst vanwege de relatief lage vervoerskosten, en omdat zij 
vaker dan andere buitenlandse toeristen verblijven op goedkopere accommodaties 
zoals huisjesterreinen en kampeerterreinen. Hierbij speelt het bezoekmotief ook een 
rol; verreweg de meeste Duitsers en Belgen komen naar Nederland voor vakantie, en 
niet voor een zakelijk bezoek. Toeristen van buiten Europa besteden gemiddeld het 

Bestedingen van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland naar herkomstland, 2017 Tabel 5.1

Bestedingen p.p. per verblijf Bestedingen p.p. per dag Totale bestedingen

euro euro miljoen euro

Duitsland 442 112 2.320

Verenigd Koninkrijk 668 240 1.488

België 320 117 711

Frankrijk 636 227 536

Italië 911 232 536

Spanje 891 239 416

Scandinavië* 716 248 387

Rusland 1.173 255 211

Verenigde Staten 1.180 343 1.669

Canada 1.396 392 251

Brazilië 1.017 298 152

China (incl. Hongkong) 1.256 328 457

Japan 1.323 457 159

Bron: NBTC Holland Marketing, Onderzoek Inkomend Toerisme 2014, doorrekening NBTC.

* Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden.
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meest. De hogere vervoerskosten vormen de belangrijkste verklaring hiervoor, maar 
ook tijdens het verblijf geeft deze groep meer uit.

Zakenreizigers besteden gemiddeld meer dan vakantiegangers
In 2017 besteedde een gemiddelde buitenlandse zakenreiziger 1.053 euro aan een 
trip naar Nederland. Dat is aanzienlijk meer dan de bestedingen van een gemiddelde 
buitenlandse vakantieganger, die 554 euro bedroegen in dat jaar (fi guur 5.22). Ook 
gemiddeld per dag besteden zakenreizigers aanmerkelijk meer dan toeristen die 
voor vakantie naar Nederland komen. De hogere bestedingen van zakenreizigers 
komen doordat zij gemiddeld duurdere trein- en vliegtickets kopen, en meer in het 
hogere hotelsegment verblijven. De totale bestedingen van alle buitenlandse vakan-
tiegangers aan hun verblijf in Nederland zijn echter aanzienlijk groter dan die van 
alle zakenreizigers samen. Dit komt doordat veel meer buitenlandse toeristen voor 
vakantie dan voor zaken naar Nederland komen: 12,3 miljoen vakantiegangers tegen 
4,6 miljoen zakenreizigers in 20 17. Uitgaande van de gemiddelde bestedingen zoals 
deze volgen uit het Onderzoek Inkomend Toerisme (2014) resulteert dit voor de 
vakantiegangers in een economische waarde in 2017 van 7,4 miljard euro en voor 
de zakenreizigers 4,8 miljard euro.

Figuur 5.22 Bestedingen van buitenlandse meerdaagse toeristen in Nederland naar bezoekmotief, 2017*
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In dit hoofdstuk staat het zakelijk toerisme centraal. Om hoeveel zakelijke overnach-
tingen in hotels gaat het per jaar, en per provincie? Vervolgens gaat de aandacht uit 
naar zakenreizen van Nederlanders: het aantal binnen- en buitenlandse zakenreizen 
van Nederlanders, en de bestedingen die daaraan gekoppeld zijn. Daarna verschuift 
het gezichtspunt naar buitenlandse zakenreizigers die Nederland bezoeken: het in-
komende zakelijke toerisme. Hoeveel zakelijke bezoekers komen naar Nederland, 
waar komen zij vandaan en wat geven ze uit? Ten slotte komt in dit hoofdstuk de 
internationale positie van Nederland als congresbestemming aan de orde.
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Hoofdpunten
• In 2017 vonden 19,3 miljoen zakelijke hotelovernachtingen plaats in Neder-

land; een groei van 8,3 procent ten opzichte van 2016. Zakelijke overnachtin-
gen omvatten daarmee 39 procent van het totale aantal hotelovernachtingen 
in 2017.

• Van alle provincies vonden in Noord-Holland de meeste zakelijke overnachtin-
gen plaats: bijna 7,9 miljoen in 2017. In de provincie Utrecht was het markt-
aandeel zakelijke overnachtingen het grootst: 59 procent van het totale aantal 
hotelovernachtingen.

• In 2016 hebben Nederlanders ruim 8,6 miljoen zakenreizen ondernomen: 
circa 3,9 miljoen meerdaagse zakenreizen in eigen land en circa 4,7 miljoen 
één- of meerdaagse zakenreizen naar het buitenland. Ten opzichte van 2013 
is het totale aantal zakenreizen met 2 procent gegroeid.

• Ruim een kwart van alle buitenlandse bezoekers komt met een zakelijke reden 
naar Nederland. In 2017 hebben circa 4,6 miljoen buitenlandse zakenreizigers 
ons land bezocht voor ten minste één nacht. De meeste zakenreizigers zijn 
afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. Een 
zakelijke bezoeker geeft gemiddeld meer geld uit dan een vrijetijdstoerist. In 
totaal besteedden buitenlandse zakenreizigers circa 4,8 miljard euro in 2017.

• In 2017 stond Nederland in de top 10 van congresbestemmingen volgens de 
ICCA- ranglijst op de 10e positie. Nederland heeft op de UIA-ranglijst een 13e 
positie. 
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6.1 Inleiding

Toerisme wordt meestal geassocieerd met reizen in de vrije tijd. Het heeft echter 
ook betrekking op reizen met andere motieven dan vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld 
met een zakelijk motief. Zakelijk toerisme is dus een deelmarkt van het toerisme als 
geheel, maar met eigen kenmerken. Deze paragraaf legt uit wat zakelijk toerisme 
inhoudt en welke aspecten daarbij een rol spelen.

Wat is zakelijk toerisme?
De World Tourism Organization (UNWTO) definieert toerisme als: ‘de activiteiten van 
personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, 
voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, 
zaken, en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activi-
teiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht’.1 Voor zakelijk toe-
risme kent deze definitie enkele belangrijke bepalingen. Ten eerste gaat het om het 
reizen buiten de normale omgeving. Daarom worden onder meer handelsreizigers, 
forenzen en vrachtwagenchauffeurs niet gezien als zakelijke bezoekers. Ten tweede 
worden reizigers die voor hun werk betaald (‘beloond’) worden op de plaats die zij 
bezoeken, ook niet meegeteld als zakelijke toeristen. Ten slotte gaat bij het zakelijk 
toerisme niet alleen om het reizen met een overnachting. Binnen de definitie vallen 
ook dagtochten met een zakelijk motief. 

Zoals de meeste definities, kent ook die van zakelijk toerisme grijze gebieden. Wan-
neer is er bijvoorbeeld sprake van een betaling op de plaats die iemand bezoekt? 
En hoe wordt vastgesteld dat een zakenreiziger buiten zijn normale omgeving is? 
Onderzoekers van zakelijk toerisme houden mede om die reden zelden vast aan de 
strikte definitie als zij cijfers over dit onderwerp samenstellen. Meestal tellen zij alle 
reizigers mee die op één of andere wijze aan zaken doen op hun bestemming.

Bij zakelijk toerisme gaat het om de volgende soorten activiteiten:

• reizen voor vergaderingen en overleggen met collega’s en zakenpartners op 
locaties buiten de normale (werk)omgeving, of bijvoorbeeld om specifieke 
werkzaamheden uit te voeren;

• conferenties, congressen, beurzen, trainingen en dergelijke bezoeken;
• reizen van medewerkers als beloning om hen te motiveren (‘incentives’).

In het kader van het zakelijke toerisme wordt ook vaak het begrip ‘MICE’ gebruikt. 
MICE staat voor: meetings, incentives, conventions and exhibitions. Niet iedereen 
verstaat hetzelfde onder het begrip MICE. Het richt zich vooral op bijeenkomsten 
van grotere groepen zakelijke reizigers die vaak al enige tijd van tevoren gepland 

1 UNWTO, 2010, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, United Nations, no. 83/Rev.1, New 
York.
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en georganiseerd zijn. Individuele zakenreizigers en kleine groepen van twee of drie 
collega’s die naar een individuele klant of collega reizen, vallen hier buiten.

Zakelijk toerisme is economisch interessant
Zakelijk toerisme is een interessant segment voor bestemmingen, omdat zakelijke 
toeristen meer geld uitgeven dan vrijetijdstoeristen.2 Veel landen en steden profileren 
zich dan ook graag als zakelijke bestemming, ook voor (internationale) conferenties, 
congressen en dergelijke. Dat geldt ook voor Nederland. Het gaat bij zakelijk toe-
risme steeds minder om uitsluitend de primaire werkgerelateerde activiteiten, zoals 
het bijwonen van een vergadering, training of conferentie. Er gaat ook steeds meer 
aandacht naar activiteiten die betrekking hebben op de vrije tijd van de zakelijke 
toerist. Deze secundaire activiteiten, zoals dineren, winkelen, en deelnemen aan ex-
cursies, maken een groeiend deel uit van het reispatroon en de uitgaven van zakelijke 
toeristen.3

Behalve politieke en economische ontwikkelingen zijn ook technologische ontwikke-
lingen van invloed op het zakelijk toerisme. Zo zijn vergaderingen en trainingen door 
middel van bijvoorbeeld het internet, livestreaming en videoconferencing digitaal en 
op afstand te volgen, waardoor de noodzaak om te reizen vaker afneemt.4 Aanbie-
ders in het MICE-segment moeten zich daardoor meer inspannen om klanten aan 
zich te binden. Klanten verwachten immers een hogere kwaliteit van het aanbod, een 
meer persoonlijke benadering en een effectievere tijdsbesteding.5

Drie verschillende cijferbronnen

Betrouwbare en recente cijfers over het zakelijk toerisme zijn niet in overvloed 
beschikbaar. Dit hoofdstuk maakt gebruik van drie bronnen (SLA, CZO en OIT), 
die wél aan deze voorwaarden voldoen en die hieronder toegelicht worden. 
Omdat deze bronnen op diverse manieren van elkaar verschillen, zijn de cijfers 
niet goed met elkaar te vergelijken. Welk van deze bronnen het meest geschikt 
is, hangt af van het doel waarvoor de cijfers gebruikt worden.

Voor een totaaloverzicht van de omvang van het zakelijk toerisme in Nederland 
geldt de CBS-statistiek Logiesaccommodaties (SLA) als bron. In dit onderzoek 
vraagt het CBS aan hotels om een schatting te maken van het aandeel zakelijke 
toeristen dat bij hen overnacht. Bij de andere accommodatietypen in dit on-
derzoek, zoals kampeerterreinen en huisjesterreinen, vraagt het CBS niet naar 
het aandeel zakelijke toeristen. Het overgrote deel van de zakelijke toeristen 
verblijft immers in hotels. Als hotels deze schatting maken, zullen zij niet strikt 

2 Zie bijvoorbeeld paragraaf 6.4 over inkomend zakelijk toerisme.
3 Zie onder andere IMEX, 2012, The Power of 10, Frankfurt.
4 Zie paragraaf 6.3 en bijvoorbeeld NBTC, 2015, Zakelijk ontmoeten in Nederland. Het belang van de sector in kaart 

gebracht, Den Haag.
5 IMEX, 2012, The Power of 10, Frankfurt.
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vasthouden aan de defi nitie van zakelijk toerisme. Bovendien leveren zij een 
schatting, en geen werkelijke telling. Om die redenen kennen de betreffende 
cijfers een relatief grote onzekerheidsmarge. Dit onderzoek maakt ook geen 
onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse zakelijke toeristen.

Een tweede bron is het onderzoek dat NBTC-NIPO Research uitvoert onder de 
Nederlandse beroepsbevolking: het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO). Dit is 
een driejaarlijks onderzoek dat het zakenreisgedrag van de Nederlandse be-
roepsbevolking in kaart brengt. Het CZO bevat veel meer variabelen dan de 
SLA, zoals de uitgaven die zakenreizigers doen, hun activiteiten ter plaatse en 
achtergrondkenmerken. In 2016 is de meest recente CZO-meting uitgevoerd. In 
deze versie van het Trendrapport komen de resultaten hiervan aan bod.

Een belangrijk verschil tussen de SLA en het CZO is dat laatstgenoemde perso-
nen ondervraagt, terwijl de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) zich richt tot 
de bedrijven die (zakelijke) gasten ontvangen. Daarnaast telt de SLA alleen ho-
telovernachtingen in Nederland mee in de cijfers over zakelijk toerisme, terwijl 
het CZO ook andere logiesvormen meerekent. Een ander verschil is dat het CZO 
kijkt naar in Nederland werkzame personen, terwijl de SLA ook buitenlandse 
zakenreizigers in Nederland omvat. Verder tellen in het CZO ook de buitenlandse 
zakenreizen mee die Nederlanders maken zonder er te overnachten.

Het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) is de derde bron die dit hoofdstuk aan-
boort. Dit onderzoek, dat in de periode 2013-2014 heeft plaatsgevonden, heeft 
weer een eigen benadering: het sluit deels aan bij het CZO en deels bij de SLA. 
Het OIT is een persoonsenquête die kijkt naar buitenlandse vrijetijds- en zakelijke 
toeristen die Nederland bezoeken, en die verblijven in hotels, huisjesterreinen, 
kampeerterreinen of groepsaccommodaties. Er moet dus wel sprake zijn van 
een overnachting. In hoofdstuk 5 over inkomend toerisme komt dit onderzoek 
uitgebreid aan bod. De uitkomsten over inkomend zakelijk toerisme worden 
gecombineerd met actuele gegevens uit de Statistiek Logiesaccommodaties 
en staan centraal in paragraaf 6.4.

Naast de genoemde drie bronnen, maakt dit hoofdstuk gebruik van cijfers die 
afkomstig zijn van twee internationale brancheorganisaties van het MICE-toeris-
me. Deze komen aan bod in paragraaf 6.5 over de internationale positie van 
Nederland als congresbestemming. Beide brancheorganisaties hanteren hun 
eigen criteria met betrekking tot de congresstatistieken. De cijfers beslaan een 
deel van de congresmarkt en geven een goede indicatie van de positie van 
Nederland in deze markt.
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6.2 Zakelijk toerisme in Nederland

Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van het aantal overnachtingen van zakelijke 
toeristen in Nederlandse hotels. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen buiten-
landse en Nederlandse toeristen. De omvang en de groei van het zakelijke toerisme 
komen aan bod, evenals het seizoenspatroon. Nagenoeg alle cijfers zijn gebaseerd 
op de statistiek Logiesaccommodaties.

19,3 miljoen zakelijke hotelovernachtingen in Nederland 
In 2017 vonden in Nederlandse hotels bijna 19,3 miljoen zakelijke overnachtingen 
plaats. Dit betekent een groei van 8,3 procent ten opzichte van 2016, toen het 
aantal overnachtingen nog iets onder de 17,8 miljoen lag. De sterke groei van de 
zakelijke markt in 2017 valt samen met de verdere groei van de economie: het bbp 
in 2017 was 3,1 procent groter dan in 2016, de hoogste groei in tien jaar.6 Het za-
kelijk toerisme in hotels groeit weliswaar snel, maar niet zo snel als het totaal aantal 
hotelovernachtingen. Dat groeide in 2017 met 9,6 procent. 

6 Zie ook https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/bbp-groeit-met-0-8-procent-in-vierde-kwartaal-2017 en de 
cijfers op StatLine: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82602NED.

Zakelijke overnachtingen in hotels in Nederland naar provincie, 2015-2017* Figuur 6.1
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Meeste zakelijke overnachtingen in Noord-Holland
In 2017 was Noord-Holland de provincie met veruit de meeste zakelijke overnachtin-
gen: bijna 7,9 miljoen (figuur 6.1), een stijging van 12,6 procent ten opzichte van het 
jaar ervoor. Hiermee was Noord-Holland goed voor 41 procent van het totale aantal 
zakelijke overnachtingen in Nederlandse hotels. De Amsterdamse hotels droegen het 
meest bij aan deze koppositie van Noord-Holland: 27 procent van alle zakelijke over-
nachtingen in heel Nederland vond in Amsterdam plaats. De provincies Zuid-Holland 
en Noord-Brabant komen respectievelijk op de tweede en derde positie. De minste 
zakelijke overnachtingen vonden plaats in de provincie Flevoland.

Wat de ontwikkeling van het aantal zakelijke hotelovernachtingen tussen 2016 en 
2017 betreft, liet met name de provincie Friesland een daling zien. Voor Friesland 
geldt dat in 2016 er sprake was van een toename met 25 procent ten opzichte van 
2015. In 2017 is het aantal zakelijke gasten weer gedaald naar ongeveer het niveau 
van 2015. In de overige provincies nam het aantal zakelijke overnachtingen toe of 
bleef het stabiel. Met name in Noord-Brabant en Noord-Holland was de stijging ten 
opzichte van het voorgaande jaar relatief fors. 

Figuur 6.2 Aandeel zakelijke overnachtingen in het totale aantal hotelovernachtingen naar provincie, 2017*
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Marktaandeel van zakelijke overnachtingen het grootst in Utrecht
Naast absolute aantallen en ontwikkelingen van zakelijke overnachtingen, biedt ook 
het marktaandeel van het zakelijke toerisme een interessante invalshoek. Het gaat 
dan om het aandeel van zakelijke hotelovernachtingen in het totale aantal hotelover-
nachtingen. Of anders gezegd: hoe ligt de verhouding tussen de zakelijke en vrije-
tijdsmarkt? 

Zakelijke overnachtingen maken een substantieel deel uit van het totale aantal over-
nachtingen in Nederlandse hotels. In 2017 was dit aandeel 39 procent. Dat is wel 
iets kleiner dan het aandeel in 2012: 43 procent. Dat heeft te maken met de snel-
lere groei van de vrijetijdsmarkt in de periode 2012-2017. Het aandeel zakelijke 
overnachtingen was in de provincie Utrecht het grootst: 59 procent (figuur 6.2). In 
Noord-Holland vonden de meeste zakelijke overnachtingen plaats, maar het zakelijke 
toerisme had daar ‘slechts’ een marktaandeel van 35 procent. Dit komt voornamelijk 
doordat Amsterdam ook erg in trek is bij de vrijetijdstoeristen.

Zakenreizen pieken aan de randen van de zomer
De meeste zakelijke overnachtingen vinden plaats aan de randen van de zomer: in 
de twee maanden vóór en de twee maanden na de zomervakantie (figuur 6.2). In 
grote lijnen is dit seizoenspatroon van zakelijke overnachtingen ook te zien in de vier 
grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, en Utrecht. Er zijn wel duidelijke 
verschillen per stad in termen van de aantallen zakelijke overnachtingen. Amsterdam 
steekt met kop en schouders boven de andere steden uit.

Zakelijke en niet-zakelijke overnachtingen naar maand, 2017 Figuur 6.3
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Uit fi guur 6.3 blijkt ook dat in juli en augustus minder zakelijke hotelovernachtingen 
plaatsvinden dan in de omliggende maanden. Dezelfde fi guur laat zien dat de niet-
zakelijke overnachtingen in juli en augustus ruime compensatie bieden voor het ver-
minderde aantal zakelijke overnachtingen. Wat betreft niet-zakelijke overnachtingen 
zijn juli en augustus de topmaanden voor hotels.

Schiphol: 32 procent reist met zakelijk motief
Zakelijke toeristen die niet in Nederland overnachten, tellen niet mee in het CBS-on-
derzoek Logiesaccommodaties. Dit zijn bijvoorbeeld zakelijke reizigers die per vlieg-
tuig arriveren en dezelfde dag weer vertrekken uit Nederland. Deze reizigers zijn niet 
onbelangrijk: zij overnachten weliswaar niet in Nederland, maar besteden wel geld 
aan bijvoorbeeld een huurauto, treinreis of een diner. Ook lijkt er een trend waarbij 
zakenreizigers meer gebruikmaken van Airbnb-achtige accommodaties, die niet altijd 
in de statistiek Logiesaccommodaties zijn opgenomen. Luchthaven Schiphol rap-
porteert in dit kader het aandeel reizigers met een zakelijk motief (inclusief congres 
en studie) als percentage van alle arriverende en vertrekkende passagiers. In 2017 
waren dit er 68,5 miljoen, wat een groei betekent van 7,9 procent ten opzichte van 
het aantal passagiers in 2016 (63,5 miljoen). Het aandeel reizigers met een zakelijk 
motief (inclusief congres en studie) bedroeg 32 procent in 2017 (fi guur 6.4).7

7 Zie de cijfers van de Royal Schiphol Group: 2017 Annual Report. Beschikbaar via https://www.annualreportschip-
hol.com/
[Geraadpleegd 29-05-2018].

Figuur 6.4 Motieven van arriverende en vertrekkende passagiers op Schiphol, 2017
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6.3 Zakenreizen van Nederlanders

Deze paragraaf beschrijft cijfers over de zakenreizen die Nederlanders hebben on-
dernomen. Hoeveel zakenreizen vinden in eigen land plaats, en hoeveel gaan naar 
het buitenland? Wat besteedt een gemiddelde zakenreiziger? Ook de verschillen tus-
sen de typen zakenreizigers komen in deze paragraaf aan bod.

8,6 miljoen zakenreizen in 2016
In 2016 hebben Nederlanders die deel uitmaken van de beroepsbevolking circa 8,6 
miljoen zakenreizen ondernomen. Daarvan had 55 procent een bestemming in het 
buitenland en 45 procent een bestemming in eigen land. Ten opzichte van 2013 is 
het aantal zakenreizen met 2 procent gestegen.

Het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)

NBTC-NIPO Research onderzoekt driejaarlijks het zakenreisgedrag van de 
Nederlandse beroepsbevolking in het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO). Het 
onderzoek richt zich op meerdaagse binnenlandse zakenreizen, en één- of 
meerdaagse zakenreizen naar het buitenland. Het CZO brengt een groot aan-
tal aspecten van de zakenreizen in kaart, zoals de duur, de bestemming, het 
vervoer en verblijf, het type reis, het boekingsgedrag en de bestedingen van 
zakenreizigers. De resultaten in deze paragraaf hebben betrekking op het laatst 
uitgevoerde CZO in 2016. Deze cijfers kunnen niet worden vergeleken met de 
cijfers van de SLA in paragraaf 6.2.

Kleine groei van aantal zakenreizen naar het buitenland
In 2016 hebben Nederlanders in totaal ruim 4,7 miljoen zakenreizen naar het buiten-
land ondernomen (tabel 6.1). Dit was circa 1 procent meer dan in 2013. Het aantal 
zakelijke overnachtingen in het buitenland kwam uit op ongeveer 14,1 miljoen. De 
meeste buitenlandse zakenreizen duurden langer dan één dag, waarbij de zakenrei-
ziger dus minimaal één nacht op de bestemming verbleef. Slechts 15 procent van 

Kerncijfers zakenreizen van Nederlanders naar bestemming, 2016* Tabel 6.1

Buitenlandse zakenreizen Binnenlandse zakenreizen

Aantal reizen 4,7 miljoen 3,9 miljoen

Aantal overnachtingen 14,1 miljoen 6,6 miljoen

Economische waarde Circa 4,4 miljard euro Circa 1,5 miljard euro

Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.

* Buitenlandse zakenreizen betreffen zowel ééndaagse als meerdaagse zakenreizen, binnenlandse zakenreizen betreffen alleen 
meerdaagse zakenreizen.
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alle ondernomen buitenlandse zakenreizen betrof een eendaagse zakentrip, zonder 
overnachting. Een meerdaagse zakenreis telde gemiddeld bijna 4 overnachtingen. 
Dit was ook in 2011 en 2013 het geval. De belangrijkste bestemmingslanden waren 
onze buurlanden.

Vooral naar het buitenland om vergaderingen bij te wonen
Nederlanders gaan het meest op zakenreis naar het buitenland om een vergadering 
bij te wonen. Ruim één op de vijf buitenlandse zakenreizen heeft dit motief. In para-
graaf 6.1 kwam het begrip MICE al aan bod: meetings, incentives, conventions and 
exhibitions: bijeenkomsten van grotere groepen zakelijke reizigers. Een kwart van de 
buitenlandse zakenreizen heeft een MICE-motief. Ten opzichte van 2013 zijn er meer 
zakenreizigers met een MICE-motief op buitenlandse zakenreis gegaan.

Zakenreizigers besteden circa 4,4 miljard euro in het buitenland
Nederlanders die in 2016 voor zaken naar het buitenland reisden, gaven in totaal 
ongeveer 4,4 miljard euro uit aan deze trips (tabel 6.1). Gemiddeld kwam dat uit op 
een bedrag van circa 930 euro per persoon per buitenlandse zakenreis. Het grootste 
deel van deze bestedingen ging naar vervoerskosten, gevolgd door verblijfskosten. 
Zakenreizigers met een MICE-motief besteedden gemiddeld meer dan zakenreizi-
gers met een individueel zakelijk motief: 1120 euro tegen 870 euro per persoon 
per zakenreis.

Meer binnenlandse zakenreizen ondernomen in 2016
In 2016 gingen Nederlanders in totaal circa 3,9 miljoen keer op zakenreis in eigen 
land (tabel 6.1). Dit aantal komt 4 procent hoger uit dan in 2013. Het gaat hier 
uitsluitend om binnenlandse zakenreizen die ten minste één overnachting omvatten. 
Eendaagse binnenlandse zakenreizen zijn in het CZO niet meegeteld.

Meerdaagse binnenlandse zakenreizen duren gemiddeld korter dan meerdaagse za-
kenreizen naar het buitenland. De meeste meerdaagse zakenreizen in eigen land om-
vatten maar één overnachting: 60 procent in 2016. Een meerdaagse binnenlandse 
zakenreis telde gemiddeld 1,7 overnachtingen. In totaal boekten de binnenlandse 
zakenreizigers in 2016 ongeveer 6,6 miljoen overnachtingen.

Opleiding en training belangrijkste motief voor binnenlandse zakenreizen
Het volgen van een opleiding of training is de belangrijkste reden om een meer-
daagse binnenlandse zakenreis te ondernemen. In 2016 was bijna een kwart van de 
meerdaagse binnenlandse zakenreizen voor een opleiding of training. Daarnaast is 
ongeveer één op de vijf zakenreizen ondernomen om een vergadering bij te wonen. 
In totaal kende 35 procent van alle ondernomen zakenreizen een MICE-motief.

Binnenlandse zakenreizen goed voor 1,5 miljard euro
In 2016 gaven Nederlanders in totaal ongeveer 1,5 miljard euro uit aan meerdaagse 
zakenreizen in eigen land (tabel 6.1). Dat komt neer op ongeveer 390 euro per 
persoon per binnenlandse zakenreis. Een gemiddelde zakenreis naar het buitenland 
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kostte ruim het dubbele (930 euro). Het grootste deel van de bestedingen aan bin-
nenlandse zakenreizen gaat naar het verblijf, gevolgd door vervoerskosten en de 
kosten om deel te nemen aan congressen.

Invloed van alternatieve vormen van zakelijk bijeenkomen op het zaken-
reisgedrag
In het CZO onderzoek 2016 is elk kwartaal een aanvullend thema meegenomen. In 
het tweede kwartaal is aandacht besteed aan de alternatieve vormen van zakelijk 
bijeenkomen en de invloed die dit heeft op het zakenreisgedrag van Nederlanders. 

Een ruime meerderheid van de Nederlandse zakenreizigers beschikte tijdens het 
werk over faciliteiten voor tele- en/of videoconferencing (fi guur 6.5). Ruim driekwart 
van deze zakenreizigers gaf ook aan hier regelmatig gebruik van te maken. Door de 
mogelijkheden voor tele- en videoconferencing op afstand ging een aanzienlijk deel 
van hen minder (vaak) op zakenreis. Dit aandeel lag bij de binnenlandse zakenreizen 
(52 procent) wat hoger dan bij de buitenlandse zakenreizen (46 procent). Toch bleef 
ook een groot deel evenveel reizen voor het werk.

Bij de meeste type bijeenkomsten werd de voorkeur gegeven aan face-to-face ont-
moetingen (fi guur 6.6). Vooral als het gaat om het bijwonen van een (inter-)nationaal 
congres of het volgen van een opleiding/training werd de voorkeur gegeven om 
elkaar persoonlijk te ontmoeten. Voor een vergadering (nationaal en internationaal) 
werd relatief vaak de voorkeur gegeven voor tele- of videoconferencing. Ruim één 
op de drie zakenreizigers verwachtte dat de rol van tele- en videoconferencing in de 
toekomst groter wordt, ongeveer een derde dacht dat dit gelijk blijft.

Beschikt over faciliteiten voor tele- en/of videoconferencing, 2016 Figuur 6.5
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Bron: NBTC-NIPO Research, CZO.
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Utrecht, Den Haag en Amsterdam aantrekkelijke steden voor zakelijke 
bijeenkomsten
Binnen het CZO is in een aanvullend onderzoek onder organisatoren van zakelijke bij-
eenkomsten gevraagd naar de aantrekkelijkheid en het imago van provincies en ste-
den als zakelijke bestemming. Utrecht werd als de meest aantrekkelijke stad gezien 
voor het organiseren van een zakelijke bijeenkomst (68 procent vond de stad (zeer) 
aantrekkelijk). De hoge score voor Utrecht komt met name door de bereikbaarheid 
en het ruime aanbod aan goede vergader- en congresfaciliteiten. Daarna waren Den 
Haag (59 procent), Amsterdam (59 procent) en Rotterdam (51 procent) het meest 
aantrekkelijk. Ook als provincie werd Utrecht het meest aantrekkelijk gevonden (69 
procent), gevolgd door Gelderland (52 procent).

6.4 Inkomend zakelijk toerisme

Deze paragraaf beschrijft cijfers over buitenlandse zakenreizigers die Nederland 
bezoeken: het inkomende zakelijke toerisme. Aan bod komt hoeveel reizigers het 
betreft en wat hun motieven zijn. Verder gaat de paragraaf onder andere in op het 
land van herkomst en de bestedingen van buitenlandse zakenreizigers in Nederland. 
De cijfers in deze paragraaf komen tot stand door het aandeel zakelijke toeristen per 
herkomstland uit het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) 20148 te combineren met 
het aantal gasten per herkomstland uit de Statistiek Logiesaccommodaties 2017 
van het CBS.

8  Meer over dit onderzoek staat in hoofdstuk 5 van deze publicatie.

Figuur 6.6 Voorkeur voor interactievorm naar type bijeenkomst, 2016
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Circa 4,6 miljoen zakelijke internationale bezoekers
In 2017 hebben naar schatting circa 4,6 miljoen buitenlandse zakenreizigers ons 
land bezocht voor ten minste één nacht. In totaal kwamen circa 17,9 miljoen buiten-
landse bezoekers voor één of meer nachten naar Nederland. Het aandeel zakenreizi-
gers bedroeg dus ruim een kwart in 2017.

Het belangrijkste motief om Nederland te bezoeken, verschilt sterk per herkomst-
land. Uit onze buurlanden België en Duitsland kwamen relatief veel toeristen naar 
Nederland om vakantie te vieren: in beide gevallen 86 procent. Het aandeel zakelijke 
bezoekers was voor deze landen vrij klein, ongeveer 10 procent. Vanuit Italië, het 
Verenigd Koninkrijk, China en Japan komen juist relatief veel zakenreizigers naar 
Nederland.

Veel zakenreizigers uit Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Duitsland
Uitgedrukt in absolute aantallen kwamen de meeste zakenreizigers in 2017 uit het 
Verenigd Koninkrijk: circa 800 duizend (fi guur 6.7). Daarmee kwam 17 procent van 
de buitenlandse meerdaagse zakenreizigers uit het Verenigd Koninkrijk. De Verenig-
de Staten volgde op plaats twee met ongeveer 535 duizend zakenreizigers (12 
procent). Duitsland heeft weliswaar een klein aandeel zakelijke bezoekers, maar wat 
betreft het absolute aantal zakenreizigers in Nederland nam Duitsland toch een der-
de positie in. Er komen dus niet alleen veel Duitsers naar Nederland voor vakantie, 
maar ook voor zaken.

Ruim een kwart komt voor georganiseerd bezoek (MICE)
Van de circa 4,6 miljoen buitenlandse zakelijke bezoekers in 2017, kwam ruim een 
kwart voor een georganiseerd zakelijk bezoek (MICE) naar Nederland. Het betrof 

Buitenlandse meerdaagse zakenreizigers in Nederland naar land van herkomst, 2017* Figuur 6.7
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bijna 1,3 miljoen buitenlandse MICE-bezoekers. De overige zakenreizigers reisden 
naar Nederland voor een individueel zakelijk bezoek (bijvoorbeeld het bezoeken van 
een klant/relatie).

Binnen het zakelijke MICE-segment kwamen de meeste bezoekers naar Nederland 
om een (corporate) meeting bij te wonen. Het betrof 15 procent van alle zakelijke 
bezoekers. Daarnaast brachten relatief veel buitenlandse zakenreizigers een bezoek 
aan Nederland om een congres bij te wonen: 8 procent.

Eén op de vijf combineert zakenreis met niet-zakelijk verblijf
Bij hun bezoek aan Nederland blijven buitenlandse zakenreizigers vaak niet langer 
dan noodzakelijk in ons land. Vier op de vijf zakelijke bezoekers verbonden geen 
vrijetijdsverblijf aan hun zakenreis naar Nederland. Van de reizigers die het zakelijke 
verblijf wel combineren met een vrijetijdsbezoek, blijft 67 procent nog enige tijd na 
afloop van het zakelijke deel. Een niet-zakelijk verblijf voorafgaand aan het zakelijke 
gedeelte kwam minder vaak voor: 41 procent. Ongeveer 9 procent van de reizigers 

Figuur 6.8 Gemiddelde bestedingen van buitenlandse meerdaagse zakenreizigers aan reis en verblijf in Nederland per persoon 
per zakenreis, 2017*
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die een zakelijk verblijf combineerden met een niet-zakelijk deel, verbleef zowel voor 
als na het zakelijke bezoek langer in Nederland.

Buitenlandse zakenreizigers besteedden 4,8 miljard euro
De circa 4,6 miljoen buitenlandse zakenreizigers die Nederland in 2017 bezochten, 
hebben naar schatting in totaal ongeveer 4,8 miljard euro besteed aan hun bezoek. 
Gemiddeld betekent dit dus ongeveer 1.050 euro per buitenlandse zakenreiziger 
(figuur 6.8). Zakelijke bezoekers uit het buitenland geven daarmee gemiddeld aan-
zienlijk meer uit aan reis en verblijf in Nederland dan andere buitenlandse toeristen. 
De toeristen die voor een vakantie naar Nederland kwamen, besteedden gemiddeld 
600 euro per persoon per verblijf.

6.5 Internationale positie van Nederland als congresbe-
stemming

Deze afsluitende paragraaf van het hoofdstuk over zakelijk toerisme gaat in op de 
internationale positie die Nederland bekleedt als bestemming voor grote congres-
sen. Twee gerenommeerde ranglijsten vormen daarbij het uitgangspunt. Het gaat 
om de ranglijst van de UIA (Union of International Associations) en die van de ICCA 
(International Congress and Convention Association). Beide ranglijsten komen jaar-
lijks uit en vergelijken landen met elkaar in termen van het aantal congressen die er 
hebben plaatsgevonden. De UIA en de ICCA hanteren verschillende criteria voor de 
congressen die zij meetellen in hun ranglijsten.

De UIA telt congressen mee met ten minste 250 deelnemers, waarvan minimaal 
40 procent uit het buitenland komt. Verder geldt als criterium dat personen van ten 
minste 5 verschillende nationaliteiten moeten deelnemen aan het congres en dat het 
congres minimaal 2 dagen duurt. De UIA telt de gehele non-corporate congresmarkt 
mee: associatie- en gouvernementele congressen.9 De ICCA richt zich alleen op de 
associatiecongressen. Verder hanteert de ICCA als criteria dat minimaal 50 perso-
nen deelnemen aan het congres, dat het congres op reguliere basis plaatsvindt, en 
dat het zich beweegt tussen ten minste 3 landen. Dit laatste betekent dat congres-
sen die steeds op dezelfde locatie plaatsvinden niet meetellen.

9 Associatiecongressen zijn georganiseerd door een associatie (vereniging), bijvoorbeeld een congres van de as- 
sociatie voor hartchirurgen. Gouvernementele congressen hebben een politiek karakter, zoals de Nuclear Security 
Summit die in 2014 in Nederland heeft plaatsgevonden.
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Nederland bij ICCA in de top 10 van congresbestemmingen, bij UIA op de 
13e positie
In 2017 stond Nederland in de ICCA-ranglijst in de top 10 van internationale congres-
bestemmingen. Op de UIA-ranglijst nam Nederland in 2017 een dertiende positie 
in. In Nederland vonden in 2017 zowel minder non-corporate als minder associatie-
congressen plaats dan in 2016. Daardoor stond ons land op beide ranglijsten een 
of meerder plaatsen lager dan voorheen. Doordat in België veel gouvernementele 
congressen plaatsvinden stond ons buurland in de top 3 op de ranglijst van de UIA.
aarentegen worden in België minder vaak associatiecongressen georganiseerd waar-
door het land niet in de top 15 van de ICCA voorkwam. 

Tabel 6.2 Top 15 van internationale non-corporate congresbestemmingen volgens UIA, 2014-2017*

Positie Aantal congressen

2017 2016 2015 2014 2014 2015 2016 2017

1 1 2 5 Zuid-Korea 699 933 1.089 1.404

2 2 3 1 Singapore 927 844 971 959

3 3 4 3 België 855 748 965 816

4 8 9 7 Oostenrijk 583 419 456 624

5 4 1 2 Verenigde Staten 859 937 706 577

6 6 5 4 Japan 700 690 537 557

7 7 7 8 Spanje 538 528 461 474

8 5 6 6 Frankrijk 597 648 589 465

9 9 8 9 Duitsland 462 493 404 384

10 11 13 15 Thailand 282 309 290 316

11 12 12 11 Verenigd Koninkrijk 355 357 275 313

12 19 14 16 Canada 236 286 167 246

13 10 11 10 Nederland 379 360 361 237

14 13 16 12 Zwitserland 335 258 234 228

15 14 19 21 Verenigde Arabische Emiraten 164 177 208 227

Bron: Union of International Associations (UIA)

*De UIA telt congressen mee met ten minste 250 deelnemers, waarvan minimaal 40 procent uit het buitenland komt. Verder geldt 
als criterium dat personen van ten minste 5 verschillende nationaliteiten deelnemen aan het congres en dat het congres minimaal 2 
dagen duurt. De UIA telt de gehele non-corporate congresmarkt mee: associatie- en gouvernementele congressen.
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Top 15 van internationale associatiecongresbestemmingen volgens ICCA, 2014-2017* Tabel 6.3

Positie Aantal congressen

2017 2016 2015 2014 2014 2015 2016 2017

1 1 1 1 Verenigde Staten 831 925 934 941

2 2 2 2 Duitsland 659 667 689 682

3 3 3 4 Verenigd Koninkrijk 543 582 582 592

4 5 4 3 Spanje 578 572 533 564

5 6 6 6 Italië 452 504 468 515

6 4 5 5 Frankrijk 533 522 545 506

7 7 7 7 Japan 337 355 410 414

8 7 8 8 China 332 333 410 376

9 10 10 12 Canada 265 308 287 360

10 9 8 9 Nederland 307 333 368 307

11 10 12 15 Portugal 229 278 287 298

12 12 14 11 Oostenrijk 287 258 268 281

13 13 13 17 Zuid-Korea 222 267 267 279

14 15 11 10 Australië 260 247 211 258

15 14 16 14 Zweden 238 225 260 255

Bron: International Congress and Convention Association (ICCA)

* De ICCA hanteert als criteria dat minimaal 50 personen deelnemen aan het congres, dat het congres op reguliere basis plaats-
vindt, en dat het zich beweegt tussen ten minste 3 landen.
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Dit hoofdstuk beschrijft het inkomend toerisme op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 
voor het jaar 2017. Daarbij gaat het in eerste instantie om de vraag hoeveel bui-
tenlandse bezoekers per vliegtuig in 2017 naar deze eilanden kwamen en wat hun 
nationaliteit was. Daarnaast wordt gekeken naar de inkomende bezoekers, die met 
de (kleine) scheepvaart kwamen. Voor Bonaire gaat het daarbij ook om het cruisever-
keer. Het hoofdstuk begint met een inleidende paragraaf. Daarna komen de cijfers 
over de drie eilanden in afzonderlijke paragrafen aan bod. 
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Hoofdpunten 
Bonaire: 
• In 2017 kwamen ongeveer 128,5 duizend bezoekers per vliegtuig naar Bo-

naire: 5 procent minder dan in 2016;
• De meeste bezoekers per vliegtuig hadden een Nederlandse of Amerikaanse 

nationaliteit; 
• Het aantal cruisepassagiers dat Bonaire aandeed steeg met maar liefst 88 

procent, naar een recordhoogte van 407,3 duizend passagiers;
• Met de kleine pleziervaart kwamen circa 4 duizend passagiers naar Bonaire. 

Sint-Eustatius: 
• In 2017 vlogen circa 10,5 duizend bezoekers naar Sint-Eustatius: 5 procent 

minder dan in 2016;
• Ook bij Sint-Eustatius ging het vooral om toeristen met een Nederlandse of 

Amerikaanse nationaliteit; 
• Met de kleine pleziervaart deden in 2017 circa 3,6 duizend passagiers het 

eiland aan. 

Saba: 
• Per vliegtuig kwamen in 2017 circa 8,4 duizend bezoekers naar Saba: 9 pro-

cent minder dan in 2016;
• Ook op Saba ging het vooral om bezoekers met een Nederlandse of Ameri-

kaanse nationaliteit;
• Met de ferry’s van Sint-Maarten kwamen circa 7 duizend passagiers naar 

Saba. Dat is een afname van 9 procent. Onduidelijk is welk deel van die pas-
sagiers een toeristische bezoeker was en welk deel ingezetene van Saba; 

• De kleine pleziervaart bracht in 2017 circa 5,1 duizend inkomende passagiers 
naar Saba. 
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7.1 Inleiding 

In 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Curaçao en Sint-Maar-
ten zijn als zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden verdergegaan. 
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland geworden. 
Dit hoofdstuk presenteert gegevens over het inkomend toerisme van deze drie bij-
zondere gemeenten van Nederland. De gepresenteerde cijfers hebben vooral betrek-
king op de periode 2015-2017. Op StatLine, de open databank van het CBS, is een 
deel van de cijfers ook vanaf 2012 beschikbaar.1

Tot 2010 vormden de ‘entry- en departure-kaarten’ het middel om informatie te 
verzamelen over het aantal inkomende bezoekers op de Nederlandse Antillen. 
Als niet-ingezetenen per vliegtuig aankwamen en vertrokken, waren zij verplicht 
om schriftelijk enkele vragen over hun herkomst en verblijf te beantwoorden. 
Na 2010 is deze verplichting voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen te 
vervallen. De cijfers in dit hoofdstuk zijn dan ook op andere bronnen gebaseerd, 
namelijk op beschikbare registers over het vliegverkeer en de scheepvaart en 
data van de marechaussee. Sommige van deze registers zijn echter niet volle-
dig. Daarom zijn de cijfers over het inkomend toerisme van Caribisch Nederland 
die hieruit voortkomen schattingen en geen tellingen. Aansluitend op de inter-
nationaal gehanteerde definitie van ‘toerisme’, betreft het zowel recreatief als 
zakelijk toerisme, alsmede dagtoerisme en verblijfstoerisme. 

Het proces voor het schatten van het aantal bezoekers per vliegtuig verloopt 
in drie stappen: 

1. Het CBS gebruikt gegevens van de douane om per maand te bepalen wat 
per eiland het totale aantal per vliegtuig aankomende passagiers is. Voor 
Bonaire worden deze gegevens extra gecontroleerd en eventueel verbeterd 
door deze te vergelijken met de informatie van Flamingo Airport over het 
aantal inkomende en vertrekkende passagiers;

2. Daarna wordt het zogenoemde Border Management Systeem (BMS) gebruikt 
om te bepalen welk deel van de aankomende passagiers een toeristische 
bezoeker is en welk deel niet. Het BMS bevat de door de Marechaussee 
gescande paspoorten van vliegtuigpassagiers die op de eilanden aankomen 
en vertrekken. Door de gegevens van de paspoortscans te koppelen aan het 
register van ingezetenen van de eilanden (PIVA) kan bepaald worden of een 
passagier een ingezetene of een niet-ingezetene en dus een bezoeker is. Op 
basis van deze informatie berekent het CBS de verhouding tussen het aantal 
ingezetenen en het aantal niet-ingezeten: de toerisme-ratio. Voor Bonaire ge-
beurt dat op maandbasis. Voor Sint-Eustatius en Saba wordt dat op jaarbasis 

1 Zie https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=82901.
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gedaan, omdat het aantal aankomende en vertrekkende passagiers daar 
relatief klein is;

3. Ten slotte wordt op basis van de toerisme-ratio’s en het totale aantal aanko-
mende vliegtuigpassagiers geschat hoe groot het aantal bezoekers per ei-
land per maand is. Ook schat het CBS het aantal toeristen naar nationaliteit. 

De bezoekers, die tussen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba reizen, worden hier 
niet meegeteld, omdat ze volgens de internationale definitie behoren tot het 
binnenlands toerisme. 

Scheepvaartpassagiers
De douanegegevens bevatten ook informatie over het aantal passagiers dat 
met een schip een van de eilanden aandoet. In principe behoren de kleine ple-
ziervaart en de cruisevaart geheel tot het inkomend toerisme. Het is echter on-
duidelijk welk deel van de scheepvaarttoeristen daadwerkelijk van boord gaat. 
Van de passagiers van de ferry’s die tussen Saba en Sint-Maarten heen en weer 
varen, kan (nog) niet vast worden gesteld welk deel bezoeker is en welk deel 
ingezetene.

7.2 Bonaire 

Bonaire is met ruime afstand het grootste eiland van de drie bijzondere gemeenten 
van Nederland in het Caribisch gebied. Bonaire behoort tot de benedenwindse ei-
landen en ligt in de buurt van Aruba en Curaçao. Op 1 januari 2017 had het eiland 
19.179 inwoners. Een kleine teruggang ten opzichte van 2016 toen het eiland nog 
19.408 inwoners telde. Het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg in 2015 circa 
415 miljoen Amerikaanse dollars. Dat komt overeen met een gemiddelde per jaar 
van 21.700 dollar per hoofd van de bevolking. Het enige vliegveld van Bonaire is 
Flamingo Airport, waar ook grote vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Het eiland 
heeft aanlegsteigers voor grote cruiseschepen en twee door land afgeschermde 
jachthavens. 

Aantal toeristische bezoekers in 2017 gedaald met 5 procent
In 2017 kwamen ongeveer 128,5 duizend toeristische bezoekers (‘visitors’) per 
vliegtuig naar Bonaire. Dit aantal is 5 procent minder dan in 2016, toen er nog circa 
135,8 duizend bezoekers per vliegtuig op Bonaire aankwamen. Dat lijkt vooral te 
maken te hebben gehad met structurele problemen met het vliegverkeer, die zich 
het gehele jaar 2017 voordeden.

Vanaf begin 2017 heeft Bonaire te kampen gehad met operationele problemen bij 
een belangrijke regionale luchtvaartmaatschappij, die in financiële problemen was 
gekomen. Hierdoor vielen vluchten uit of liepen vertraging op, vooral in de verbinding 
met Curaçao. Door onduidelijkheid over de veiligheid van de vliegtuigen verbood 
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het ministerie van Infrastructuur vanaf februari ook rijksambtenaren met deze maat-
schappij te vliegen. Het lijkt erop dat deze gebeurtenissen een effect hebben gehad 
op het aantal passagiers en het aantal toeristische bezoekers dat in 2017 naar Bo-
naire is gevlogen. Van februari tot en met oktober 2017 heeft het aantal bezoekers 
per vliegtuig namelijk gelegen onder het niveau van 2016. Zie fi guur 7.1.

Vanaf november 2017 is een andere regionale luchtvaartmaatschappij in het ontsta-
ne gat gesprongen. Zij onderhoudt nu een route tussen de ABC-eilanden. Daarnaast 
is een Canadese luchtvaartmaatschappij begonnen met een wekelijkse vlucht tussen 
Toronto en Bonaire. De groei van het aantal vliegtuigstoelen lijkt effect te hebben 
gehad op het aantal bezoekers. In november was de omvang van het aantal bezoe-
kers per vliegtuig namelijk terug op het niveau van 2016. December laat zelfs een 
positieve ontwikkeling zien ten opzichte van 2016. Deze groei heeft echter de nega-
tieve ontwikkeling van het eerste deel van het jaar niet meer kunnen compenseren. 
Ten opzichte van 2016 is het jaar 2017 uiteindelijk afgesloten met 5 procent min-
der toeristische bezoekers, die per vliegtuig naar Bonaire kwamen. Deze negatieve 
ontwikkeling volgt de daling van het totaal aantal inkomende vliegtuigpassagiers in 
2017: -5,2 procent. Mede doordat in de loop van het jaar gebruik is gemaakt van 
alternatieve opties, zoals charters en privévliegtuigen, is het aantal vliegbewegingen 
vanaf Flamingo Airport in 2017 wel toegenomen.

Geen verschuivingen wat betreft nationaliteit van de bezoekers
Wat betreft de verdeling naar de nationaliteit van de bezoekers, lijken er ten opzichte 
van eerdere jaren weinig verschuivingen te zijn opgetreden in 2017. Nog steeds 
komen de meeste bezoekers uit Nederland en de Verenigde Staten. Wat betreft 

Figuur 7.1 Inkomende toeristen per vliegtuig, Bonaire, 2015-2017
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de Nederlandse bezoekers lijkt in 2017 het aandeel Europese Nederlanders iets 
te groeien, terwijl het aandeel Nederlandse bezoekers uit Aruba, Curaçao en Sint-
Maarten juist iets lijkt af te nemen in 2017. Dat kan te maken hebben gehad met de 
genoemde infrastructurele problemen. Zie fi guur 7.2.

Bijna een verdubbeling van het aantal cruisepassagiers op Bonaire
In tegenstelling tot het toeristisch vliegverkeer, is 2017 voor Bonaire een uitzonder-
lijk goed jaar geweest voor het cruisetoerisme. Er was sprake van een toename van 
het aantal cruisepassagiers met maar liefst 88 procent: 407,3 duizend cruisepas-
sagiers in 2017 ten opzichte van 216,5 duizend cruisepassagiers in 2016. Zie fi guur 
7.3. Slechts een klein deel van deze sterke groei kan worden verklaard door de toe-
name van het aantal cruisepassagiers in het Caribisch gebied als geheel in 2017.2 
Wel heeft Bonaire veel moeite gedaan om meer cruises naar het eiland te trekken. 
Daarnaast zijn twee cruises voor de bovenwindse eilanden vanwege de orkaan Irma 
uitgeweken naar Bonaire.

2 Zie onder meer: https://cruising.org/docs/default-source/research/clia-global-quarterly-report-full-year-
2016-2017-overview03C5423B738B.pdf?sfvrsn=2. 

Inkomende toeristen per vliegtuig naar nationaliteit, Bonaire, 2015-2017 Figuur 7.2
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Het aantal passagiers dat Bonaire heeft aangedaan via de kleine pleziervaart is rela-
tief bescheiden. In 2017 kwamen circa 4 duizend bezoekers met een jacht, motor-
boot e.d. naar Bonaire. 

7.3 Sint-Eustatius 

Sint-Eustatius behoort samen met Saba en Sint-Maarten tot de bovenwindse eilan-
den. Op 1 januari 2017 telde het eiland 3.250 inwoners: nagenoeg evenveel inwo-
ners als in 2016. Het bbp bedroeg in 2015 circa 102 miljoen Amerikaanse dollars. 
Dat is een gemiddelde van 26.600 dollar per jaar per hoofd van de bevolking; een 
hoger gemiddeld bedrag dan op Bonaire en Saba. Met F.D. Roosevelt Airport heeft 
het eiland één vliegveld, waar alleen kleine vliegtuigen kunnen landen. Er zijn voor-
namelijk vliegverbindingen met Sint-Maarten, en in mindere mate met andere omrin-
gende eilanden. Sint-Eustatius heeft geen door land afgeschermde haven. Het eiland 
heeft wel een aanlegsteiger en ankerplaatsen voor kleine schepen, zoals jachten. In 
2017 was er nog geen reguliere ferry die Sint-Eustatius verbindt met andere eilanden 
in de buurt. 

Orkaan Irma zorgt voor daling in het aantal toeristische bezoekers per 
vliegtuig
Het aantal toeristische bezoekers, dat per vliegtuig naar Sint-Eustatius vloog, kwam 
in 2017 uit op ongeveer 10,5 duizend. Dat is 5 procent minder dan in 2016. Tot sep-
tember groeide het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Sint-Eustatius kwam nog 
flink: 10 procent meer bezoekers per vliegtuig dan in 2016. Deze groei werd echter 
geheel tenietgedaan door de komst van de orkaan Irma in september. Dit leidde tot 

Figuur 7.3 Cruisepassagiers, Bonaire, 2015-2017
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een scherpe daling van het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Sint-Eustatius 
kwam in september en oktober. Hierbij speelde ook de schade op Sint-Maarten, als 
een belangrijke toegangspoort voor Sint-Eustatius, een rol. Een aantal dagen lag het 
vliegverkeer op Sint-Eustatius geheel stil. November en december lieten een herstel 
zien, maar de niveaus lagen nog onder die van 2016. 

Bij de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat de hier gepubliceerde 
resultaten ook het zakelijk toerisme omvatten. Dat betekent dat bijvoorbeeld hulpver-
leners en rijksambtenaren, die niet op Sint-Eustatius wonen, worden meegeteld. Dat 
geldt ook voor het bezoek aan familie en kennissen. Zie figuur 7.4.

Verdeling naar de nationaliteit van de bezoekers niet veranderd
Ook bij Sint-Eustatius zijn er in 2017 geen specifieke verschuivingen opgetreden ten 
opzichte van voorgaande jaren als gekeken wordt naar de nationaliteit van de bezoe-
kers. Evenals bij de twee andere openbare lichamen, gaat het vooral om bezoekers 
met een Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit. Het aandeel Amerikaanse en Do-
minicaanse bezoekers lijkt in 2017 wel iets te zijn toegenomen, terwijl het aandeel 
Nederlanders uit Europa iets lijkt te zijn afgenomen. Zie figuur 7.5.

Met de kleine pleziervaart kwamen in 2017 circa 3,6 duizend passagiers naar Sint-
Eustatius: 9 procent meer dan in 2016.

Inkomende toeristen per vliegtuig, Sint-Eustatius, 2015-2017 Figuur 7.4
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7.4 Saba 

Saba behoort evenals Sint-Eustatius en Sint-Maarten tot de bovenwindse eilanden. 
Op 1 januari 2017 had het eiland 2.010 inwoners. Per 1 januari 2016 was dat 
1.947 inwoners. In 2015 bedroeg het bbp ongeveer 47 miljoen Amerikaanse dol-
lars, wat overeenkomt met een gemiddelde per jaar van 24.900 dollar per hoofd van 
de bevolking. Saba heeft met Juancho E. Yrausquin Airport één vliegveld, waarvan 
de landingsbaan behoort tot een van de kortste ter wereld. Er kunnen dus alleen 
kleine vliegtuigen landen. Evenals Sint-Eustatius heeft Saba vooral vliegverkeer met 
Sint-Maarten en in mindere mate met andere eilanden in de omgeving. Een andere 
overeenkomst met Sint-Eustatius is dat Saba ook geen door land afgeschermde 
haven heeft. Ook Saba heeft alleen een aanlegsteiger en ankerplaatsen voor kleinere 
schepen, zoals jachten. Wel heeft Saba, in tegenstelling tot Sint-Eustatius, twee fer-
ryverbindingen met Sint-Maarten. Deze ferry’s vormen een belangrijk onderdeel van 
het toeristische scheepvaartverkeer van en naar Saba.

Figuur 7.5 Inkomende toeristen per vliegtuig naar nationaliteit, Sint-Eustatius, 2015-2017
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Door orkaan Irma vliegen in 2017 minder toeristische bezoekers naar Saba
De komst van orkaan Irma heeft op Saba meer effect gehad op het toerisme dan 
op Sint-Eustatius. Ook op Saba groeide het aantal toeristen, dat per vliegtuig kwam, 
tot september 2017 ten opzichte van 2016 en wel met 5 procent. Door de nasleep 
van orkaan Irma daalde het aantal inkomende bezoekers in september en oktober 
echter drastisch. Zo was het vliegveld van Saba meer dan een week gesloten en 
was de dienstregeling voor enige tijd ontregeld. Ook hier speelden de verwoestingen 
op Sint-Maarten, als een belangrijke toegangspoort tot Saba, een rol. November en 
december lieten een herstel zien, maar minder sterk dan op Sint-Eustatius. Over het 
gehele jaar genomen, resulteerde dit uiteindelijk in een afname van het aantal bezoe-
kers per vliegtuig op Saba in 2017 van -9 procent: ca. 8,4 duizend bezoekers per 
vliegtuig in 2017 ten opzichte van ca. 9,2 duizend bezoekers per vliegtuig in 2016. 
Zie fi guur 7.6. Deze ontwikkeling is consistent met de afname van het aantal vluchten 
(-16 procent) en het aantal aankomende passagiers (-13 procent) in 2017. Ook hier 
moet rekening worden gehouden met het feit dat zakelijke reizigers en dus bijvoor-
beeld ambtenaren en hulpverleners ook tot de groep ‘bezoekers’ worden gerekend. 
Dat geldt ook voor reizigers die familie of kennissen bezoeken. 

Verdeling van nationaliteit van bezoekers onveranderd
Evenals bij de twee andere eilanden van Caribisch Nederland, zijn de verschuivingen 
wat betreft de nationaliteit van de toeristische bezoekers per vliegtuig beperkt. Ook 
bij Saba gaat het vooral om bezoekers met een Nederlandse en een Amerikaanse 
nationaliteit. In tegenstelling tot Bonaire en Sint-Eustatius, is de groep Amerikanen 

Inkomende toeristen per vliegtuig, Saba, 2015-2017 Figuur 7.6
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op Saba het grootst. Het aandeel bezoekers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten lijkt 
iets te zijn toegenomen, terwijl het aandeel bezoekers uit Europees Nederland en de 
Verenigde Staten in 2017 juist iets lijkt te zijn afgenomen. Dat laatste geldt ook voor 
de groep Canadese bezoekers. Zie fi guur 7.7.

Toename aantal passagiers van jachten
Voor Saba is, naast het aantal bezoekers dat per vliegtuig komt, ook het aantal 
passagiers dat per ferry of per jacht komt belangrijk. Een groot deel daarvan is be-
zoeker. In 2017 arriveerden op Saba circa 7 duizend passagiers per ferry. Dit aantal 
is 9 procent minder dan het aantal ferrypassagiers dat in 2016 naar Saba kwam; 
toen kwamen er per ferry circa 7,7 duizend passagiers naar Saba. Via de kleine 
pleziervaart kwamen in 2017 5,1 duizend bezoekers naar Saba. Dat is een toename 
van 27,5 procent ten opzichte van 2016, toen er 4 duizend passagiers naar Saba 
kwamen. Opvallend is het grote aantal passagiers dat in december 2017 per schip 
kwam. Zie de fi guren 7.8. en 7.9.

Figuur 7.7 Inkomende toeristen per vliegtuig naar nationaliteit, Saba, 2015-2017
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Wanneer al het toeristische vlieg- en sch eepvaartverkeer bij elkaar wordt opgeteld, 
dan is er slechts sprake van een beperkte daling in 2017 ten opzichte van 2016: 
circa 20,8 duizend passagiers in 2017 ten opzichte van circa 20,9 duizend pas-
sagiers in 2016. 

Inkomende toeristen per boot naar type, Saba, 2015-2017 Figuur 7.8
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Inkomende toeristen per boot, Saba, 2015-2017 Figuur 7.9
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Dit hoofdstuk vormt de overgang van de vraag naar het aanbod van toerisme. Het 
hoofdstuk beschrijft hoeveel logiesaccommodaties Nederland heeft en hoeveel 
slaapplaatsen zij bieden (aanbod). Vervolgens komt het gebruik van de logiesaccom-
modaties aan bod, met cijfers over zowel de buitenlandse als Nederlandse gasten 
en zowel de recreatieve als zakelijke gasten (vraag). Welke toeristische regio’s zijn 
populair onder Nederlanders, en welke onder buitenlanders? Ten slotte worden vraag 
en aanbod met elkaar geconfronteerd, resulterend in de zogenaamde bezettingsgra-
den van logiesaccommodaties. 
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• Met 9.138 is het totaal aantal logiesaccommodaties in Nederland in 2018 
iets groter dan in 2012. In de samenstelling van het logiesaanbod zijn grotere 
wijzigingen, het aantal kampeerterreinen is met 14 procent afgenomen.

• Noord-Holland heeft begin 2018 van alle provincies de meeste logiesaccom-
modaties en slaapplaatsen. In 2017 had deze provincie ook met ruime afstand 
de meeste gasten (13,9 miljoen) en de meeste overnachtingen (30,0 miljoen). 

• Ruim een kwart van alle slaapplaatsen in Nederlandse hotels bevindt zich in de 
gemeente Amsterdam. De Amsterdamse hotels trokken in 2017 8,3 miljoen 
gasten die samen 15,8 miljoen nachten bleven.

• In 2017 verbleven ruim 42 miljoen gasten in Nederlandse logiesaccommoda-
ties; een groei van 8,6 procent ten opzichte van 2016. Samen waren zij goed 
voor bijna 112 miljoen overnachtingen; een toename van 5,2 procent.

• In 2017 verbleven 17,9 miljoen buitenlandse toeristen in totaal 44,2 miljoen 
nachten in Nederlandse logiesaccommodaties; een groei van respectievelijk 
13,2 en 11,5 procent ten opzichte van 2016. Het aantal Nederlandse gasten 
(24,3 miljoen) en hun overnachtingen (67,5 miljoen) groeide met respectieve-
lijk 5,5 en 1,4 procent.

• De gemiddelde verblijfsduur van een toerist in een logiesaccommodatie is in 
de periode 1999-2017 afgenomen van 3,2 naar 2,6 nachten. Deze daling 
voltrok zich overwegend in de periode 2003-2012 en werd vooral veroorzaakt 
door een afname van de verblijfsduur op kampeerterreinen, huisjesterreinen 
en in groepsaccommodaties en niet of nauwelijks door die in hotels.

• Toeristen brachten in 2017 meer nachten door in hotels dan in andere accom-
modatietypen: 48,9 miljoen. Op huisjesterreinen bedroeg het aantal overnach-
tingen 39 miljoen.

• In de periode 2012-2017 is de bezettingsgraad van Nederlandse logiesac-
commodaties toegenomen. Vooral Amsterdamse hotels kennen een hoge 
bezettingsgraad.

• In 2017 gaf ruim 18 procent van de traditionele aanbieders van logies aan 
concurrentie te ondervinden van online platforms als Airbnb, HomeAway en 
Wimdu. Vooral accommodaties in de grote steden wezen op die concurrentie 
(meer dan 30 procent).
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8.1 Aanbod van logiesaccommodaties in Nederland

Deze paragraaf beschrijft het aantal logiesaccommodaties in Nederland op basis 
van de inventarisatie die het CBS jaarlijks onder logiesaanbieders uitvoert. Naast het 
aantal logiesaccommodaties wordt het aantal bijbehorende slaapplaatsen beschre-
ven (de capaciteit). Hierbij worden vier typen logiesaccommodaties onderscheiden. 
Deze aspecten worden ook per provincie beschreven om regionale verschillen bloot 
te leggen. Ten slotte wordt apart ingegaan op de ontwikkelingen in Amsterdam.

Ruim 9 duizend logiesaccommodaties in Nederland
Begin 2018 telde Nederland 9.138 logiesaccommodaties.1 Het totale aantal logies-
accommodaties in Nederland schommelt de laatste jaren zo rond de 9 duizend. Zo 
waren er in 2012 nog 8.919 accommodaties, werden er in 2013 9.126 geteld, en 
waren er 8.932 accommodaties in 2017. 

1 Hotels/pensions/jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier 
standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans, telt niet mee); huisjesterreinen en groepsaccom-
modaties met ten minste tien slaapplaatsen.

Figuur 8.1 Aanbod logiesaccommodaties en slaapplaatsen naar type, 2018*

Logiesaccommoda+es	
N=9.138

11%

17%

31%

41%

Hotels/pensions/jeugdaccommoda+es Kampeerterreinen
Huisjesterreinen Groepsaccommoda+es

Slaapplaatsen		
N=1,4	miljoen

4%

22%
54%

20%

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

* In de fi guren in dit hoofdstuk worden voor accommodaties de volgende ondergrenzen gehanteerd: hotels/pensions/jeugdaccommo-
daties met ten minste vijf slaapplaatsen; kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (vaste standplaatsen, zoals stacaravans 
die het hele jaar aan dezelfde persoon worden verhuurd, tellen niet mee); huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste 
tien slaapplaatsen.
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Uitgedrukt in aantallen accommodaties zijn de hotels, pensions en jeugdaccom-
modaties met 41 procent en de kampeerterreinen met 31 procent van het totale 
aantal accommodaties in Nederland, de twee grootste categorieën. Daarna komen 
de huisjesterreinen (17 procent) en groepsaccommodaties (11 procent). Uitgedrukt 
in het aantal slaapplaatsen2 verandert deze verhouding drastisch. Meer dan de helft 
(54 procent) van het aantal slaapplaatsen bevindt zich op kampeerterreinen. Daarna 
volgen de huisjesterreinen met 22 procent. De capaciteit aan slaapplaatsen op kam-
peer- en huisjesterreinen is dus veel groter dan in hotels en groepsaccommodaties. 
Dit komt onder andere doordat voor kampeerterreinen wordt gerekend met een 
aantal van vijf slaapplaatsen per standplaats. De gemiddelde camping met ruim 50 
standplaatsen levert meer dan 250 slaapplaatsen, terwijl het gemiddelde hotel met 
35 kamers zo’n 76 slaapplaatsen oplevert. Hoewel 41 procent van het totale aantal 
logiesaccommodaties hotels betreft, beschikken deze maar over 20 procent van de 
totale capaciteit aan slaapplaatsen. 

Meer huisjesterreinen, minder campings
Ten opzichte van 2012 is zowel de totale capaciteit aan slaapplaatsen in Nederland 
als het aantal logiesaccommodaties in 2018 licht toegenomen. Daarbij hebben zich 
wel verschuivingen voorgedaan tussen de verschillende typen logiesaccommodaties 
(fi guur 8.2). Zo is het aantal hotels met 256 toegenomen ten opzichte van 2012, 
een stijging van ruim 7 procent. Het bijbehorende aantal slaapplaatsen steeg met 
ruim 20 procent. Hier zien we dus schaalvergroting, het gemiddelde hotel in 2018 
is groter dan het gemiddelde hotel van 2012. Ook het aantal groepsaccommodaties 
groeide, met meer dan 14 procent. Het aantal slaapplaatsen in deze accommodaties 
nam in mindere mate toe (2,3 procent). 

Ook is er sinds 2012 sprake van een toename van het aantal huisjesterreinen: begin 
2018 kende Nederland 294 huisjesterreinen meer dan in 2012; een groei van 24 
procent. Het bijbehorende aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen is met ruim 16 
procent toegenomen. Er is maar een type logiesaccommodatie waarvan het aantal 
én de slaapplaatsen de laatste jaren afnam: de kampeerterreinen. Het aantal kam-
peerterreinen in Nederland in 2018 is 14 procent lager dan in 2012; het aantal slaap-
plaatsen nam met 9 procent af. De laatste jaren verhuren kampeerterreinen steeds 
vaker ook stacaravans en chalets. Daardoor tellen zij in de cijfers niet alleen mee als 
kampeerterrein, maar ook als huisjesterrein. Deze ontwikkeling verklaart een deel 
van de groei bij huisjesterreinen. Deze groei van het aantal huisjes kan in de praktijk 
gepaard gaan met een afname van het aantal standplaatsen op een kampeerterrein. 
Dus er is niet altijd sprake van een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen maar 
soms ook van een transformatie: huisjes in plaats van kampeerplekken.

2 Een slaapplaats is iedere plek waar een persoon kan overnachten. Een tweepersoonsbed heeft dus 2 slaapplaat-
sen.
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Noord-Holland heeft de meeste accommodaties
Van alle Nederlandse provincies heeft Noord-Holland begin 2018 de meeste logies-
accommodaties: 1.373. Dit komt vooral door het grote aantal hotels in Noord-Hol-
land (fi guur 8.3). Van de Noord-Hollandse hotels staat overigens ruim de helft in de 
gemeente Amsterdam. Ook in de provincies Zuid-Holland en Utrecht bestaat meer 
dan de helft van het aantal accommodaties uit hotels.

Gelderland komt wat betreft het aantal accommodaties op de tweede plaats (1.293 
in 2018). In de provincie Gelderland zijn de kampeerterreinen het dominante type lo-
giesaccommodatie. De provincies Groningen, Utrecht en Flevoland hebben aanmer-
kelijk minder logiesaccommodaties dan andere Nederlandse provincies. Friesland 
en Noord-Brabant herbergen beide met respectievelijk 18 en 17 procent relatief het 
grootste aantal groepsaccommodaties. In Friesland zitten dergelijke accommodaties 
voor een belangrijk deel op de Waddeneilanden. Met uitzondering van Texel, dat deel 
uitmaakt van Noord-Holland, behoren de Wadden tot de provincie Friesland.

Figuur 8.2 Aanbod logiesaccommodaties en slaapplaatsen naar type, ontwikkeling 2012-2018
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De statistiek Logiesaccommodaties

Sinds het midden van de jaren 80 uit de vorige eeuw onderzoekt het CBS struc-
tureel hoeveel gasten in Nederlandse logiesaccommodaties verblijven. Jaarlijks 
trekt het CBS hiertoe een steekproef van ongeveer 3.000 logiesaccommoda-
ties. Deze accommodaties ontvangen vervolgens een jaar lang elke maand een 
uitnodiging om een online of papieren vragenlijst in te vullen. Dit aantal komt 
overeen met circa een derde van het totale aantal accommodaties in Nederland. 
Uitgedrukt in het aantal slaapplaatsen heeft de steekproef een dekking van on-
geveer twee derde. Dit komt doordat accommodaties met veel slaapplaatsen 
vrijwel allemaal in de steekproef vertegenwoordigd zijn. Specifi ek voor de ge-
meente Amsterdam omvat de steekproef zelfs 80 procent van het aantal slaap-
plaatsen, vanwege het belang van de hoofdstad voor het toerisme in Nederland.

Op de vragenlijst komen onderwerpen aan bod als het aantal gasten van de 
accommodatie in de betreffende maand, het land waar de gasten wonen en 
het aantal overnachtingen in de accommodatie. Daarnaast is er jaarlijks een 
afzonderlijke inventarisatie van het aantal logiesaccommodaties in Nederland, 
met een onderscheid naar de volgende vier typen accommodaties: hotels/pen-
sions/jeugdaccommodaties, kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsac-

Aanbod logiesaccommodaties per provincie naar type, 2018 Figuur 8.3
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commodaties. Met deze informatie stelt het CBS de cijfers samen die onder 
andere in dit hoofdstuk aan bod komen.

Om de kleinste accommodaties niet te belasten met deze vragenlijst, hanteert 
het onderzoek bepaalde ondergrenzen. Hotels, pensions en jeugdaccommoda-
ties doen alleen mee als zij ten minste vijf slaapplaatsen hebben. Voor kampeer-
terreinen geldt een ondergrens van vier standplaatsen. Gasten die verblijven op 
vaste standplaatsen tellen hierbij niet mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘vaste’ 
gasten die langer dan twee maanden een stacaravan huren. Bij huisjesterreinen 
en groepsaccommodaties is de ondergrens bepaald op tien slaapplaatsen. De 
uitkomsten van dit onderzoek gaan dus alleen over de accommodaties die aan 
deze voorwaarden voldoen. Andere voorbeelden van onderwerpen die in het 
onderzoek niet meetellen zijn tweede woningen, dagtochten, cruisevaart, on-
derverhuur, en het verblijf van asielzoekers en seizoenarbeiders. Verhuur door 
particulieren via onlineplatforms als Airbnb, HomeAway en Wimdu wordt even-
min meegeteld.

Met ingang van 2012 heeft het CBS het onderzoek iets anders opgezet. Nieuwe 
defi nities, gegevensbronnen en analysemethoden vormen de belangrijkste aan-
passingen. Cijfers over eerdere jaren zijn daardoor met name qua niveau (ab-
solute aantallen) niet goed vergelijkbaar met cijfers vanaf 2012. Om die reden 
beperken de vergelijkingen in dit hoofdstuk zich grotendeels tot de periode 
2012-2018.

Afname aantal accommodaties in drie provincies
De ontwikkeling van het aantal accommodaties in Nederland tussen 2012 en 2018 
varieerde van een toename met 12,1 procent in de provincie Flevoland tot een af-
name van 4,1 procent in de provincie Drenthe. In drie van de twaalf provincies was 
sprake van een afname van het aantal logiesaccommodaties: behalve voor Drenthe 
gold dit ook voor de provincies Groningen (-3,0 procent) en Zuid-Holland (-0,9 pro-
cent). Het beeld dat het aantal kampeerterreinen afneemt en er meer huisjesterrei-
nen verschijnen, gaat op voor alle provincies. Voor de kampeerterreinen liep de af-
name uiteen van -22,7 procent in Groningen tot -9,5 procent in Limburg. De toename 
van het aantal huisjesterreinen varieerde van +66,7 procent in Groningen tot +10,6 
procent in zowel Limburg als Gelderland. 

Noord-Holland heeft de meeste slaapplaatsen
In 2018 was Noord-Holland de provincie met de meeste slaapplaatsen in logiesac-
commodaties: 220 duizend. Dit waren er in 2012 nog 189 duizend. Het aantal slaap-
plaatsen in Noord-Holland bestaat voor ruim de helft uit slaapplaatsen in hotels en is 
dus minder gevoelig voor het verlies aan populariteit van kampeerterreinen.



285Aanbod en gebruik van logiesaccommodaties
 

De groei van het aantal slaapplaatsen in Noord-Holland heeft vooral plaatsgevonden 
in hotels. Begin 2018 hadden de Noord-Hollandse hotels samen ruim 34 duizend 
slaapplaatsen meer dan in 2012. Het leeuwendeel van deze groei vond plaats in 
Amsterdam. Begin 2018 had die gemeente 26,7 duizend meer slaapplaatsen in 
hotels dan in 2012; dat was goed voor 78 procent van de totale groei van het aantal 
slaapplaatsen in hotels in geheel Noord-Holland.

De ontwikkeling van het aantal slaapplaatsen in de overige provincies wisselt vrij 
sterk. Vooral Drenthe zag het aantal slaapplaatsen fors dalen ten opzichte van 2012 
(-13 duizend). Maar ook in Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Utrecht nam het 
aantal slaapplaatsen de afgelopen jaren met enkele duizenden af. Die daling werd 
grotendeels veroorzaakt door een afname van het aantal slaapplaatsen op kampeer-
terreinen. In alle provincies is het aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen tussen 
2012 en 2018 afgenomen. In Groningen is deze afname relatief gezien het sterkst: 
-22 procent. In Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Utrecht werd de daling niet 
gecompenseerd door een toename van het aantal slaapplaatsen in andere typen 
logiesaccommodaties. 

Zoals gezegd nam ook in de overige provincies het aantal slaapplaatsen op kam-
peerterreinen af, maar hier werd deze daling wel gecompenseerd door een toename 
van het aantal slaapplaatsen in andere typen logiesaccommodaties. Soms werd dit 

Aanbod slaapplaatsen per provincie naar type accommodatie, 2018 Figuur 8.4
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vergemakkelijkt door het feit dat voor deze laatste groep provincies het aandeel van 
kampeerterreinen in het totale aantal slaapplaatsen minder groot is. In Zuid-Holland 
bijvoorbeeld nam het aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen met 4.600 af ten 
opzichte van 2012, maar werd dit meer dan gecompenseerd door een toename van 
het aantal slaapplaatsen in hotels (+6.300) en op huisjesterreinen (+3.900). Zeeland 
kent een iets afwijkend beeld. Het aandeel van kampeerterreinen in het totale aantal 
slaapplaatsen is hier het grootst van alle provincies (66 procent in 2018). Het aantal 
slaapplaatsen op kampeerterreinen is ook in Zeeland fors afgenomen tussen 2012 
en 2018 (-6,8 duizend). Deze daling is echter ruimschoots gecompenseerd door 
een toename met meer dan 9 duizend slaapplaatsen op huisjesterreinen. In Zeeland 
is sprake van een gedeeltelijke transformatie van kampeer- naar huisjesterreinen.

Uit het voorgaande ontstaat het beeld dat provincies die al over veel toeristische 
capaciteit beschikten, sterker gegroeid zijn (Noord-Holland) en dat provincies met 
minder toeristische capaciteit deze nog verder zagen afnemen (Groningen). In 2012 
waren er in Noord-Holland 5,7 keer zoveel slaapplaatsen als in Groningen; begin 
2018 was dit opgelopen tot een factor 7,5. Drenthe doorbreekt dit algemene beeld: 
de van oudsher aanzienlijke toeristische capaciteit van deze provincie nam de laatste 
jaren duidelijk af (-10 procent).

De binnenstad van Amsterdam trekt veel toeristen aan en in de gemeente Amster-
dam zijn erg veel accommodaties gevestigd, en in het bijzonder veel hotels. Om die 
reden gaat deze paragraaf verder in op de logiesaccommodaties in Amsterdam.

Figuur 8.5 Aanbod logiesaccommodaties en slaapplaatsen per provincie, ontwikkeling 2012-2018
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Ruim een kwart van de Nederlandse hotelslaapplaatsen in Amsterdam
Amsterdam is ook in toeristisch opzicht de hoofdstad van Nederland. In 2018 bevon-
den zich in deze gemeente 505 logiesaccommodaties, met samen bijna 85 duizend 
slaapplaatsen (fi guur 8.6). Van al deze Amsterdamse logiesaccommodaties is maar 
liefst 95 procent hotel; 481 stuks, die samen ruim 76 duizend slaapplaatsen bieden. 
Dat is 90 procent van alle slaapplaatsen in Amsterdam, en tevens ruim een kwart 
van alle Nederlandse slaapplaatsen in hotels. Ter vergelijking: de tweede stad van 
Nederland in dit opzicht is Rotterdam met ruim 11 duizend slaapplaatsen in hotels. 
Amsterdam steekt er dus met kop en schouders bovenuit.

Amsterdamse hotels zijn gemiddeld ook aanzienlijk groter dan die in de rest van 
Nederland. Een gemiddeld hotel in Nederland heeft 76 slaapplaatsen in 2018 (64 
slaapplaatsen exclusief Amsterdam). Het gemiddelde hotel in Amsterdam is 2,5 keer 
zo groot: 159 slaapplaatsen per hotel. Sinds 2012 is het gemiddelde aantal slaap-
plaatsen per hotel in Amsterdam toegenomen. In 2012 was dit namelijk nog 124 
slaapplaatsen per hotel. Ook in de rest van Nederland is het gemiddelde aantal 
slaapplaatsen per hotel de laatste jaren toegenomen maar in veel mindere mate (van 
60 naar 64 slaapplaatsen). Het aantal hotels in Amsterdam neemt dus sneller toe 
dan in de rest van Nederland en ook de gemiddelde capaciteit uitgedrukt in aantal 
slaapplaatsen neemt sneller toe.

Accommodaties en slaapplaatsen in de gemeente Amsterdam, 2012-2018 Figuur 8.6
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8.2 Gebruik van Nederlandse logiesaccommodaties

In de vorige paragraaf stond het aanbod aan logiesaccommodaties in Nederland 
centraal, uitgedrukt in aantallen accommodaties en het bijbehorende aantal slaap-
plaatsen. Deze paragraaf besteedt aandacht aan het daadwerkelijke gebruik hier-
van. Hoeveel gasten verbleven in Nederlandse accommodaties, en hoeveel nach-
ten brachten zij er door? Eerst volgt een beschrijving van deze aantallen voor heel 
Nederland. Daarna ligt de focus op regio’s, met achtereenvolgens aandacht voor 
provincies, enkele steden (alleen hotels), en de kustgebieden. Het onderscheid tus-
sen Nederlandse en buitenlandse toeristen komt daarbij ook aan bod. Meer gedetail-
leerde informatie over het verblijf van buitenlandse toeristen in Nederland (inkomend 
toerisme) komt in hoofdstuk 5 aan bod.

Verschillende onderzoeken, verschillende cijfers

In dit hoofdstuk over logiesaccommodaties komen cijfers over binnenlands toe-
risme aan bod, afkomstig uit de CBS-statistiek Logiesaccommodaties. Hoofd-
stuk 4 van deze publicatie bevat ook cijfers over het binnenlandse toerisme, 
gebaseerd op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Doordat deze onderzoeken 
op diverse terreinen van elkaar verschillen, zijn de cijfers van beide onderzoe-
ken niet goed met elkaar te vergelijken. Het CVO ondervraagt bijvoorbeeld per-
sonen, terwijl de Statistiek Logiesaccommodaties zich richt tot de bedrijven 
die gasten ontvangen. Deze statistiek neemt kleine accommodaties niet mee 
(zie ook het tekstkader over de statistiek Logiesaccommodaties eerder in dit 
hoofdstuk), terwijl het CVO geen ondergrens hanteert. Daarnaast bestaan er 
nog andere verschillen, waaronder het zakelijke toerisme dat in het CVO niet 
meetelt en in de Statistiek Logiesaccommodaties wel. Welke van deze bron-
nen het meest geschikt is, hangt daarom af van het doel waarvoor de cijfers 
gebruikt worden.

De statistiek Logiesaccommodaties is sinds 2012 iets anders opgezet dan in eer-
dere jaren (zie tekstkader over deze statistiek in paragraaf 8.1). Om die reden zijn 
de uitkomsten van deze statistiek in termen van absolute aantallen niet goed over 
een langere periode met elkaar te vergelijken (het niveau). De fi guren 8.7 en 8.8 
tonen voor een lange reeks de jaarlijkse groei- of krimppercentages van de aantal-
len Nederlandse en buitenlandse gasten en overnachtingen in logiesaccommodaties 
(de ontwikkeling). Daarmee schetsen zij een goed beeld van de ontwikkeling van het 
verblijfstoerisme in Nederland over een langere periode.
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Ontwikkeling aantal gasten in logiesaccommodaties in Nederland, 1999-2017* Figuur 8.7
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Ontwikkeling aantal overnachtingen in logiesaccommodaties in Nederland, 1999-2017* Figuur 8.8
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1999-2017: overwegend groei
Over de gehele periode van 1999 tot en met 2017 groeide zowel het aantal gasten 
als het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties. In sommige 
perioden was zelfs sprake van forse groei. Tijdens drie perioden trad echter een 
noemenswaardige krimp op. De eerste krimp vond plaats rond 2001; het jaar van 
de aanslag op het World Trade Center in New York. Ook rond 2003 trad krimp op in 
het aantal gasten en overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties. Destijds 
waren de SARS-epidemie en de oorlog in Irak actueel. Ten slotte vond krimp plaats 
tijdens de eerste jaren van de recente economische crisis: rond 2008-2009. Daarna 
heeft het toerisme in Nederland, in navolging van de wereldwijde groei van het toe-
risme, zich vrij snel hersteld. 

Naast het patroon van een gestage groei, tonen de fi guren 8.7 en 8.8 ook een 
andere opvallende trend: vanaf 2003 groeit het aantal gasten sterker dan het aantal 
overnachtingen. Deze ontwikkeling duidt erop dat een gemiddelde toerist steeds 
korter verblijft in de Nederlandse logiesaccommodaties. Dit geldt met name voor 
de Nederlandse toerist en in mindere mate voor de buitenlandse toerist. Zo verbleef 
in 2003 een toerist uit Nederland 3,5 nachten in een logiesaccommodatie (buiten-
landse toerist 2,8) en 2,8 nachten in 2017 (buitenlandse toerist 2,5). Deze daling 
van de gemiddelde verblijfsduur heeft zich voltrokken in de periode 2003-2012 en is 
daarna min of meer gestabiliseerd. Gedetailleerd naar type logiesaccommodatie is 
de gemiddelde verblijfsduur in de verblijfsrecreatie (kampeer- en huisjesterreinen en 
groepsaccommodaties) veel meer gedaald dan in de hotels. Nederlanders én buiten-
landers verblijven door de jaren heen dus vooral korter op campings en in huisjes.

Vanaf 2010: toerisme groeit vooral door buitenlandse gasten
De fi guren 8.7 en 8.8 laten zien dat er verschillen bestaan tussen de ontwikkeling 
van het aantal buitenlandse gasten (inkomend toerisme) en die van het aantal Neder-
landse gasten (binnenlands toerisme). Het inkomend toerisme laat hogere pieken en 
diepere dalen zien dan het binnenlandse toerisme. Daardoor ontstaat het beeld dat 
inkomend toerisme gevoeliger is voor externe gebeurtenissen dan binnenlands toe-
risme. Zo is het binnenlandse toerisme in Nederland niet of nauwelijks geraakt door 
de teruggang van het wereldwijde toerisme rond 2003. Het inkomende toerisme on-
dervond de gevolgen destijds veel sterker. Ook de economische crisis in 2008-2009 
heeft meer effect gehad op het inkomende dan op het binnenlandse toerisme; het 
aantal buitenlandse gasten daalde veel sterker dan het aantal Nederlandse gasten. 
Na deze crisisjaren groeide het inkomende toerisme juist veel sneller dan het bin-
nenlandse toerisme. Vanaf 2010 wordt de groei van het toerisme in Nederland dan 
ook vooral gedragen door een fl inke toename van het aantal buitenlandse gasten en 
hun overnachtingen. Ook het aantal binnenlandse gasten is vanaf 2010 gestegen; 
de groei van het aantal overnachtingen zette pas in 2013 door, na een krimp in de 
periode 2008-2012.

Het voorgaande deel van deze paragraaf richtte zich op de ontwikkelingen die in 
de afgelopen vijftien jaar plaatsvonden: de ontwikkeling van het aantal gasten en 



291Aanbod en gebruik van logiesaccommodaties
 

overnachtingen. De rest van deze paragraaf richt zich op de periode 2012-2017 en 
bespreekt daarbij vooral de absolute cijfers.

Toerisme in Nederlandse logiesaccommodaties blijft groeien
In 2017 verbleven ruim 42 miljoen gasten in Nederlandse logiesaccommodaties. 
Samen waren zij goed voor een recordhoogte van bijna 112 miljoen overnachtingen 
(fi guur 8.9). De gemiddelde verblijfsduur in een accommodatie was dus iets minder 
dan 3 nachten. Het aantal gasten in 2017 was 8,6 procent groter dan in 2016; het 
aantal overnachtingen was 5,2 procent groter. Sinds 2013 is er sprake van een jaar-
lijkse groei van het toerisme in Nederland. Deze jaarlijkse groei van zowel gasten als 
overnachtingen komt, zoals eerder gememoreerd, in belangrijke mate voor rekening 
van de buitenlandse gasten.

Flink meer overnachtingen van buitenlandse toeristen
In 2017 verbleven bijna 18 miljoen buitenlandse gasten in totaal 44,2 miljoen nachten 
in Nederlandse logiesaccommodaties (fi guur 8.10). Dit was voor het aantal gasten 
13,2 procent, en voor het aantal overnachtingen 11,5 procent hoger dan in 2016. 
Het aantal Nederlandse gasten en hun overnachtingen groeide ook, maar aanzienlijk 
minder sterk: met respectievelijk 5,5 en 1,4 procent. Daardoor nam het aandeel van 
buitenlanders in de overnachtingen wederom iets toe, van 37 procent in 2016 naar 
bijna 40 procent in 2017. De overige 60 procent in 2017 betrof overnachtingen van 
Nederlanders in eigen land: het binnenlands toerisme. In 2012 namen de Nederland-
se toeristen nog 68 procent van het totale aantal overnachtingen voor hun rekening. 

Gasten en overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2012-2017 Figuur 8.9
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Noord-Holland spant de kroon
In Noord-Holland is zowel het aantal gasten (bijna 14 miljoen in 2017, fi guur 8.10) als 
het aantal overnachtingen (30 miljoen) met afstand het grootst van alle provincies. 
De aantrekkingskracht van Amsterdam en het grote aantal hotels in die gemeente 
(zie paragraaf 8.1) speelt de belangrijkste rol in deze koppositie van Noord-Holland. 
Een andere trekpleister in deze provincie is de kust, in 2017 goed voor bijna 1,4 mil-
joen gasten (fi guur 8.12), die er samen ongeveer 4,5 miljoen nachten doorbrachten. 
Zuid-Holland komt op de tweede plaats met het aantal gasten (5,3 miljoen in 2017) 
en overnachtingen (11,8 miljoen). Wat betreft het aantal overnachtingen wordt Zuid-
Holland direct gevolgd door Gelderland en Limburg (respectievelijk 11,7 en 11,6 
miljoen). Hoewel in Limburg en Gelderland dus ongeveer evenveel overnachtingen 
plaatsvonden als in Zuid-Holland, was het aantal gasten er kleiner. Gemiddeld bleven 
gasten in Limburg en Gelderland namelijk drie nachten, terwijl gasten in Zuid-Holland 
iets meer dan twee nachten bleven. De verblijfsduur wordt mede bepaald door het 
type logiesaccommodatie waar men verblijft. Drie dagen in een hotel is bovengemid-
deld, terwijl drie dagen op een kampeerterrein aan de korte kant is. Zoals eerder 
geconstateerd is de samenstelling van het aanbod aan logiesaccommodaties per 
regio verschillend; Gelderland is bijvoorbeeld een provincie met relatief veel kam-
peerplaatsen, terwijl Limburg relatief veel slaapplaatsen heeft op huisjesterreinen.

De groei van het verblijfstoerisme was het grootst in de provincie Noord-Holland. 
Het aantal gasten was in 2017 ongeveer 11,7 procent groter dan in 2016. Het 
aantal overnachtingen groeide met 9,4 procent. Ook de provincies Utrecht, Flevo-

Figuur 8.10 Gasten en hun gemiddelde verblijfsduur in Nederland naar provincie en herkomst, 2017*
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land, Overijssel en Zuid-Holland kenden in 2017 een forse groei van het toerisme 
in vergelijking met 2016. Opvallend is dat in Noord-Brabant het aantal gasten in 
2017 met 6,0 procent toenam; maar dat het aantal overnachtingen juist met 6,3 
procent verminderde. Enerzijds kwam dat doordat het aantal buitenlandse toeristen 
in Noord-Brabant sterk toenam ten opzichte van 2016 (+12,8 procent), maar het 
aantal bijbehorende overnachtingen nagenoeg gelijk bleef (+1,8 procent). Anderzijds 
nam het aantal Nederlandse toeristen weliswaar ook iets toe (+3,3 procent), maar 
nam tegelijkertijd het aantal overnachtingen in de provincie door deze groep sterk 
af (-8,8 procent ten opzichte van 2016). De gemiddelde verblijfsduur van de Neder-
landse toerist in Noord-Brabant nam daarmee af van ruim 3 nachten in 2016 naar 
2,7 in 2017.

Zoals in alle provincies (behalve in Friesland) namen de aantallen buitenlandse gas-
ten en overnachtingen ook in Groningen en Zeeland toe ten opzichte van 2016. In 
deze provincies is echter tegelijkertijd een daling zichtbaar in het aantal Nederlandse 
gasten en overnachtingen. Met name in Groningen is het verschil relatief groot: het 
aantal buitenlandse gasten nam met 25 procent toe ten opzichte van 2016, terwijl 
het aantal Nederlandse toeristen terugliep met ruim 8 procent. In Zeeland zijn de 
verschillen minder groot en ontlopen beide groepen toeristen elkaar qua omvang niet 
veel. Vormden de 1,3 miljoen Nederlandse gasten in 2016 nog het merendeel van 
alle toeristen (53 procent), in 2017 zijn de aantallen binnenlandse en buitenlandse 
gasten nagenoeg gelijk (beide 1,2 miljoen). Net als in 2016 lag de gemiddelde ver-
blijfsduur van buitenlandse toeristen in Zeeland (4,4 nachten) hoger dan die van 
Nederlandse toeristen (4,0 nachten), waardoor buitenlandse gasten in 2017 een 
groter aandeel hadden in het totaal aantal overnachtingen in Zeeland (52 procent).

Amsterdamse hotels trekken 8,3 miljoen gasten
Hotels in de gemeente Amsterdam trokken in 2017 gezamenlijk bijna 8,3 miljoen 
gasten (fi guur 8.11). Zij bleven daar gemiddeld bijna 2 nachten in een accommoda-
tie; in totaal boekten zij 15,8 miljoen overnachtingen. Voor het overgrote deel ging 
het om buitenlandse gasten: bijna 6,8 miljoen ofwel 82 procent van het totale aantal 
gasten in 2017. Andere grote Nederlandse gemeenten komen niet in de buurt van 
deze aantallen. Dit bevestigt nog eens het beeld dat Amsterdam de grote trekpleister 
is voor het inkomend toerisme in Nederland. Van de andere grote steden was het 
aandeel van de buitenlandse gasten overigens het grootst in Utrecht (55 procent van 
het aantal gasten in 2017), op de voet gevolgd door Eindhoven (54 procent). Voor 
Maastricht was dit aandeel het laagst (33 procent). Ten slotte valt op dat ook in 2017 
de gemiddelde verblijfsduur van buitenlandse gasten in de hotels in de grote steden 
net iets boven dat van de Nederlandse gasten ligt (met uitzondering van Maastricht).
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Zeeuwse kust is populair, vooral onder buitenlandse gasten
Figuur 8.12 toont het aantal gasten in de kustregio’s van Nederland. Daarbij is on-
derscheid gemaakt naar Nederlandse en buitenlandse gasten, en naar de vier ac-
commodatietypen. Van de kustgebieden in fi guur 8.12 trokken de Zuid-Hollandse 
en Zeeuwse kusten de meeste gasten in 2017, namelijk ruim 1,8 miljoen. Aan de 
Zeeuwse kust vonden ook met afstand de meeste overnachtingen plaats: ruim 7,9 
miljoen. Dat komt neer op een gemiddelde van 4,4 overnachtingen per gast. De 
gemiddelde gast in Zeeland bleef daarmee langer dan de gemiddelde gast in de 
andere kustgebieden.

Zowel onder Nederlandse als onder buitenlandse gasten is de Zeeuwse kust po-
pulair; in 2016 kwam iets meer dan de helft van de gasten uit Nederland, in 2017 
daarentegen kwam net iets meer dan de helft van de gasten uit het buitenland. 
Nederlandse gasten trekken vaker naar de Waddeneilanden. Deze eilanden hebben 

Figuur 8.11 Gasten in hotels/pensions/jeugdaccommodaties naar gemeente en herkomst, 2017*
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onder buitenlandse gasten een aanzienlijk kleiner marktaandeel dan onder Neder-
landse gasten: 18 procent van het aantal gasten kwam uit het buitenland. Aan de 
Zeeuwse kust zijn huisjesterreinen de meest gekozen logiesaccommodatie, op de 
Waddeneilanden zijn dat hotels. In de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland trek-
ken vooral hotels relatief veel gasten. Aan de kust van deze provincies verbleef 56 
procent van het totale aantal gasten in 2017 in een hotel. 

Sterk seizoenspatroon
Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk alleen cijfers voor een geheel jaar gepresenteerd. 
Toerisme is echter bij uitstek een fenomeen dat per seizoen sterk verschilt. Dit heeft 
allerlei oorzaken. Het heeft met binnen- en buitenlandse vakantieperiodes te maken, 
met het weer en met het type logiesaccommodatie. Zo is het aantal gasten op kam-
peerterreinen meer aan seizoensinvloeden onderhevig dan dat in hotels.

Gasten naar kustregio, type accommodatie en herkomst, 2017* Figuur 8.12
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Figuur 8.13 toont het maandelijkse aantal overnachtingen van Nederlandse en bui-
tenlandse gasten in 2017. In de zomermaanden was het aantal overnachtingen het 
grootst; in de wintermaanden het kleinst. In 2017 was het aandeel van buitenlanders 
in de overnachtingen het grootst in april (49 procent) en het kleinst in augustus (34 
procent). De piek in april wordt veroorzaakt door de paasvakantie van de Duitsers. 
Veel Duitse schoolkinderen hebben dan twee weken vakantie. Door de Nederlanders 
die de zomervakantie in eigen land doorbrengen is in augustus het aandeel buiten-
landse overnachtingen kleiner. Augustus is mede hierdoor ook de maand met de 
meeste overnachtingen (15 procent van het totaal).

Het volgende deel van deze paragraaf gaat nader in op de vier verschillende typen 
logiesaccommodaties: hotels/pensions/jeugdaccommodaties, kampeerterreinen, 
huisjesterreinen en groepsaccommodaties. De focus ligt daarbij op het aantal over-
nachtingen per maand in 2017.

Meeste overnachtingen in hotels
Toeristen overnachtten in 2017 meer in hotels dan in andere accommodatietypen. 
In totaal ging het om 48,9 miljoen overnachtingen. Tijdens een gemiddelde nacht in 
2017 logeerden bijna 134 duizend gasten in een hotel in Nederland. Ook op huisjes-
terreinen logeerden veel gasten: 39,0 miljoen overnachtingen. Op kampeerterreinen 
verbleven de gasten in totaal 19,8 miljoen nachten; in groepsaccommodaties betrof 
het 4,0 miljoen overnachtingen. De marktaandelen van de diverse accommodatie-
typen verschillen wel per maand; tijdens de zomermaanden liggen de verhoudingen 
anders dan in de winter (fi guur 8.14). Zo vindt in augustus het merendeel van de 
overnachtingen plaats op kampeerterreinen, terwijl dit aandeel in de wintermaanden 
verwaarloosbaar klein is. Hotels zijn het minst onderhevig aan seizoensinvloeden.

Figuur 8.13 Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, 2017*
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Onder Nederlandse toeristen zijn huisjesterreinen het populairst. In 2017 verbleven 
Nederlanders gezamenlijk 26,5 miljoen nachten op huisjesterreinen. Onder buiten-
landse gasten in Nederland zijn hotels het populairste accommodatietype. In 2017 
verbleven zij gezamenlijk 26,3 miljoen nachten in hotels. Het volgende deel beschrijft 
per accommodatietype het maandelijkse aantal overnachtingen in 2017.

In hotels overnachten veel buitenlandse toeristen
Hotels, pensions en jeugdaccommodaties zijn zoals hiervoor al gememoreerd het 
minst onderhevig aan seizoenfl uctuaties. Vergeleken met de andere typen logiesac-
commodaties is het aantal overnachtingen het gelijkmatigst verdeeld over de ver-
schillende maanden van het jaar (fi guur 8.15a). Net als bij andere accommodatiety-
pen, vinden de meeste hotelovernachtingen wel plaats in de zomermaanden en de 
minste in de wintermaanden. Het verschil tussen deze maanden is echter minder 
groot. Dat komt mede doordat veel hotels in steden zitten, waar ze minder gevoelig 
zijn voor seizoensinvloeden. Ook komen daar zakenreizigers in de perioden dat er 
minder recreatieve gasten zijn. 

Daarnaast komt naar voren dat in de Nederlandse hotels meer buitenlandse dan 
Nederlandse gasten verblijven. Van alle overnachtingen door buitenlandse gasten 
in 2017 vond 59,6 procent plaats in een hotel. En het aantal overnachtingen van 
buitenlandse gasten was in alle maanden hoger dan het aantal overnachtingen van 
gasten uit Nederland. 

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type, 2017 Figuur 8.14
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Seizoenspatroon bij kampeerterreinen het sterkst
Het seizoenspatroon in het aantal overnachtingen is van alle accommodatietypen het 
sterkst aanwezig bij kampeerterreinen. Het aantal overnachtingen op kampeerter-
reinen concentreert zich in de zomermaanden, waarbij in 2017 de piek plaatsvond 
in de maand augustus. Het aandeel van buitenlandse toeristen is bescheiden. Over 
heel 2017 betrof 24,7 procent van de overnachtingen een overnachting van een 
buitenlandse gast. Nederlandse campings trekken dus vooral binnenlandse gasten. 
In de zomermaanden (juni, juli, augustus) van 2017 overnachtten vier van de tien 
binnenlandse toeristen op een kampeerterrein, terwijl dit over het hele jaar bezien 
22 procent bedroeg (in 2016 was dit nog 25 procent). De camping was hiermee in 

Figuur 8.15a Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type en herkomst, 2017*
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de zomer van 2017 het populairste type accommodatie voor Nederlandse toeristen 
in eigen land. 

Op jaarbasis zijn huisjesterreinen het populairst onder binnenlandse toe-
risten
Zoals gezegd zijn in de zomermaanden juli en augustus campings populairder dan 
huisjesterreinen, maar op jaarbasis is dit niet het geval. Van alle overnachtingen van 
Nederlandse gasten in 2017 vond 39 procent plaats in een huisje. Over heel 2017 
bezien, vonden daarmee op huisjesterreinen meer overnachtingen van binnenlandse 
toeristen plaats dan in andere typen accommodaties. Voor buitenlandse gasten vor-

Overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties naar type en herkomst, 2017* Figuur 8.15b

Hotels/pensions/jeugdaccommoda2es

x	
1.
00
0

0

1.500

3.000

4.500

6.000

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

Kampeerterreinen

x	
1.
00
0

0

1.500

3.000

4.500

6.000

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

Nederlanders* Buitenlanders*

Huisjesterreinen
x	
1.
00
0

0

1.500

3.000

4.500

6.000

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

Groepsaccommoda2es

x	
1.
00
0

0

150

300

450

600

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

Nederlanders* Buitenlanders*

Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.

* Naar land waar de betreffende toerist woont.



300 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

men de huisjesterreinen minder grote trekpleisters. In de maand juli is de populariteit 
van huisjesterreinen onder buitenlandse toeristen het grootst met 41 procent van het 
aantal overnachtingen in een huisje. Over heel 2017 bezien vindt 32 procent van de 
overnachtingen door buitenlandse gasten plaats in een huisje.

Weinig buitenlandse gasten in groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties trekken buiten de maanden juli en augustus niet veel buiten-
landse gasten. Minder dan één procent van alle overnachtingen van buitenlandse 
gasten vond in 2017 plaats in een groepsaccommodatie. Nederlandse gasten weten 
de groepsaccommodaties echter ook in andere maanden wel te vinden. In juni en 
september, dus aan de randen van de zomer trekken de groepsaccommodaties de 
meeste binnenlandse toeristen.

8.3 Bezettingsgraden

De voorlaatste paragraaf in dit hoofdstuk beschrijft de bezettingsgraden van Ne-
derlandse logiesaccommodaties. De bezettingsgraad is de verhouding tussen het 
aantal bezette slaapplaatsen (overnachtingen) en het aantal beschikbare slaapplaat-
sen, uitgedrukt als percentage. De bezettingsgraad is een indicator voor hoe goed 
of slecht accommodaties het relatief gezien doen: in hoeverre wordt de aangeboden 
capaciteit ook daadwerkelijk benut. Het tekstkader over dit onderwerp geeft hierover 
meer uitleg.

Aanbod logiesaccommodaties beweegt mee met vraag
In fi guur 8.16 wordt nog eens geïllustreerd hoe het aanbod van logiesaccommo-
daties in de vorm van slaapplaatsen zich verhoudt tot het daadwerkelijke aantal 
overnachtingen (bezette of gebruikte slaapplaatsen). Het bovenste staafdiagram van 
fi guur 8.16 schetst de bruto of maximale capaciteit aan slaapplaatsen. Dit is de 
capaciteit die in paragraaf 8.1 is beschreven. Deze maximale capaciteit is voor alle 
maanden gelijk. De kampeerterreinen nemen het grootste deel van deze capaciteit 
voor hun rekening. Het middelste staafdiagram van fi guur 8.16 schetst de feitelijk 
beschikbaar gestelde capaciteit aan slaapplaatsen. Sommige logiesaccommoda-
ties – bijvoorbeeld kampeerterreinen – zijn niet het gehele jaar open, bijvoorbeeld 
omdat de exploitant dit niet rendabel acht. Zo was in de maanden januari, februari, 
november en december van 2017 minder dan 20 procent van het maximale aantal 
slaapplaatsen op kampeerterreinen beschikbaar. Maar ook andere typen logiesac-
commodaties zijn niet allemaal het gehele jaar volledig geopend. Zo is voor hotels 
in januari het aantal beschikbare slaapplaatsen 95 procent van het maximale aantal, 
voor huisjesterreinen 85 procent en voor groepsaccommodaties 78 procent. In de 
zomermaanden draaien alle logiesaccommodaties op volle toeren; de beschikbaar 
gestelde capaciteit is praktisch 100 procent van de maximale capaciteit. Het pa-
troon van de door het jaar heen aangeboden capaciteit aan slaapplaatsen vertoont 
daarmee veel gelijkenis met het patroon van het daadwerkelijke aantal overnachtin-
gen (zie het onderste staafdiagram van fi guur 8.16). Het quotiënt van de som van het 
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aantal overnachtingen van gasten gedurende een bepaalde periode, en van de som 
van de beschikbare capaciteit aan slaapplaatsen elke nacht voor gasten in dezelfde 
periode, is de bezettingsgraad van de verschillende typen logiesaccommodaties (zie 
ook het tekstkader).

 Slaapplaatsen en overnachtingen in logiesaccommodaties naar type, 2017 Figuur 8.16
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De bezettingsgraad (van slaapplaatsen)
De bezettingsgraad van logiesaccommodaties in een bepaalde periode is het 
quotiënt van: de som van het aantal overnachtingen van gasten gedurende de 
periode (de teller), en het maximaal aantal overnachtingen van gasten op de be-
schikbare slaapplaatsen gedurende die periode (de noemer). Deze verhouding 
is uit te drukken als een percentage: de bezettingsgraad. Deze indicator zegt 
iets over hoe goed de accommodaties het doen. Een lage bezettingsgraad 
betekent immers dat er veel slaapplaatsen onbenut zijn gebleven: niet verhuurd.

Teller: het aantal overnachtingen
In de bezettingsgraad is het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties de 
teller. Dit is het totale aantal overnachtingen dat toeristen in accommodaties 
hebben doorgebracht in de verslagperiode. Als twee toeristen twee nachten in 
een hotel hebben overnacht, telt dit dus mee als vier overnachtingen.

Noemer: de capaciteit (het maximaal aantal mogelijke overnachtingen 
in open accommodaties)
De capaciteit is de noemer van de bezettingsgraad. Deze capaciteit is het aan-
tal slaapplaatsen dat elke nacht voor gasten beschikbaar is in accommodaties 
die in de verslagperiode geopend zijn, vermenigvuldigd met het aantal dagen in 
de verslagperiode. De capaciteit is dus het aantal overnachtingen dat maximaal 
kan plaatsvinden op de beschikbare slaapplaatsen in de verslagperiode. De 
slaapplaatsen in accommodaties die in de betreffende verslagperiode gesloten 
zijn, tellen hierbij niet mee.

Voorbeeld
Een voorbeeld: als een hotel met 50 tweepersoons bedden in de maand januari 
geopend is, telt dit hotel mee voor 31 dagen x 50 x 2 slaapplaatsen in januari. 
Dat komt uit op een capaciteit van 3.100 slaapplaatsen in dit hotel in januari.  
Als er in januari nu 1.400 overnachtingen in dit hotel hebben plaatsgevonden, 
dan was de bezettingsgraad die maand dus 45,2 procent, namelijk 1.400 over-
nachtingen gedeeld door het maximum van 3.100 overnachtingen.

Alleen ‘toeristische’ overnachtingen
In de bezettingsgraad van accommodaties tellen alleen ‘toeristische’ overnach-
tingen mee (inclusief zakelijk toerisme). De gasten die verblijven op vaste stand-
plaatsen op een kampeerterrein vallen daar bijvoorbeeld buiten. Gasten van 
hotels of huisjesterreinen, die daar niet voor toeristische doeleinden verblijven, 
tellen ook niet mee. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om asielzoekers of tijdelijke 
buitenlandse arbeidskrachten.

Bezettingsgraad kampeerterreinen vaak laag
Kampeerterreinen bieden geen slaapplaatsen aan in de vorm van bedden, maar 
in de vorm van standplaatsen. Bij dit type accommodatie is voor de berekening 
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van de capaciteit gekozen voor een arbitrair aantal van vijf slaapplaatsen per 
standplaats, wat gezien wordt als maximaal mogelijke bezetting. 

Wanneer bijvoorbeeld een gezin van vier personen gaat kamperen, blijft de the-
oretische capaciteit onderbezet terwijl de standplaats wel degelijk bezet is. Vier 
personen overnachten immers op een standplaats waar theoretisch vijf slaap-
plaatsen zouden zijn. De bezettingsgraad bedraagt dus 80 procent. Dit effect 
speelt ook bij hotels die een tweepersoonskamer aan een enkele gast verhuren; 
voor die kamer geldt dan slechts een bezettingsgraad van 50 procent. Voor de 
verhuurder is het echter belangrijker of de kamer, het huisje of de standplaats 
verhuurd is. Hoeveel personen er daarbij gebruikmaken van de accommodatie 
is minder relevant. De methodiek voor het bepalen van de bezittingsgraad leidt 
dan ook tot relatief lage bezettingsgraden. De bezettingsgraad moet overigens 
vooral gezien worden als een maat voor de verhouding tussen vraag en aanbod 
in de tijd en per type logiesaccommodatie.

Bezettingsgraad het hoogst in juli en augustus
De bezettingsgraad van logiesaccommodaties is doorgaans het hoogst in de zomer-
maanden juli en augustus. Bij hotels loopt die bezettingsgraad uiteen van 37 procent 
in januari tot 61 procent in augustus. De huisjesterreinen kenden in augustus 2017 
hun hoogste bezettingsgraad: 58 procent. 

Bezettingsgraad neemt toe
In de periode 2012-2017 is de bezettingsgraad van Nederlandse logiesaccommoda-
ties toegenomen (figuur 8.18). In alle vier de onderscheiden typen accommodaties 
was de bezettingsgraad in 2017 hoger dan in 2012. Daarbij is het wel zo dat de 
bezettingsgraad van kampeerterreinen sinds 2014 iets afneemt.

Een toegenomen bezettingsgraad betekent overigens niet per definitie dat het toeris-
me ook toeneemt. Het betreft immers een verhoudingsgetal. Als het aantal overnach-
tingen afneemt, maar de capaciteit nog sterker afneemt, neemt de bezettingsgraad 
toch toe. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kampeerterreinen waar de bezettingsgraad 
ten opzichte van 2012 vooral is toegenomen door het verminderen van de beschik-
bare capaciteit en niet door een toename van het aantal overnachtingen. 



304 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

Figuur 8.17 Bezettingsgraad logiesaccommodaties naar type, 2017*
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* De bezettingsgraad is gedefi nieerd als het quotiënt van het daadwerkelijke aantal overnachtingen en de maximaal beschikbare 
slaapplaatsen van accommodaties, die geopend zijn. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met vijf slaapplaatsen per standplaats.

Figuur 8.18 Bezettingsgraad in Nederlandse logiesaccommodaties naar type, 2012-2017*
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* De bezettingsgraad is gedefi nieerd als het quotiënt van het daadwerkelijke aantal overnachtingen en de maximaal beschikbare 
slaapplaatsen van accommodaties, die geopend zijn. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met vijf slaapplaatsen per standplaats.



305Aanbod en gebruik van logiesaccommodaties
 

Hoogste bezettingsgraad van hotels in Noord-Holland
Van alle provincies kende Noord-Holland in 2017 de hoogste bezettingsgraad van 
hotels (fi guur 8.19). Dit komt door de aantrekkingskracht van Amsterdam waardoor 
de vele hotels in Amsterdam een bovengemiddeld hoge bezettingsgraad hebben: 
63,2 procent in 2017. Ook in vergelijking met andere toeristische steden in Neder-
land is de bezettingsgraad van hotels in Amsterdam hoog, op de voet gevolgd door 
Maastricht met 61,0 procent.3 Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat de bezet-
tingsgraad van hotels groter is dan van andere typen logiesaccommodaties.

Tussen 2012 en 2017 is de bezettingsgraad van de accommodaties in alle provin-
cies toegenomen. Dat geldt voor de hotels (alleen de hotels in Groningen kenden in 
2017 een lagere bezettingsgraad dan in 2012) en ook grotendeels voor de categorie 
overige accommodaties. Enkel in Noord-Brabant en Utrecht was de bezettingsgraad 
van de overige accommodaties in 2017 lager dan in 2012. De bezettingsgraad van 
groepsaccommodaties, huisjes- en kampeerterreinen was in Groningen het laagst 
van alle provincies.

3 De bezettingsgraden van hotels in enkele andere steden in 2017 waren als volgt: Rotterdam 49,3 procent, Den 
Haag 51,7 procent en Utrecht 50,0 procent.

Bezettingsgraad in Nederlandse logiesaccommodaties naar type en provincie, 2017* Figuur 8.19
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* De bezettingsgraad is gedefi nieerd als het quotiënt van het daadwerkelijke aantal overnachtingen en de maximaal beschikbare 
slaapplaatsen van accommodaties, die geopend zijn. Voor kampeerterreinen wordt gerekend met vijf slaapplaatsen per standplaats.
** Kampeerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties.
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In Gelderland is de bezettingsgraad van logiesaccommodaties relatief laag. Hierbij 
speelt mee dat Gelderland een toeristische provincie is met erg veel slaapplaatsen 
(fi guur 8.4), met name op kampeerterreinen. De kampeerterreinen hebben gemid-
deld een lagere bezettingsgraad dan andere typen accommodaties. Dat geldt ook 
voor Gelderland. Begin 2018 had de provincie Groningen de geringste toeristische 
capaciteit (fi guur 8.4), gevolgd door Flevoland. Wel kent Flevoland, evenals Zuid-Hol-
land, bij de overige accommodaties de hoogste bezettingsgraad. Vraag en aanbod 
lijken hier dus goed op elkaar afgestemd. 

8.4 Concurrentie van onlineplatforms

Op de Nederlandse markt zijn platforms als Airbnb, Booking, HomeAway en Wimdu 
actief als online intermediair tussen gebruikers en aanbieders van logies (zie ook 
het kader in paragraaf 5.1). Via dergelijke internetdiensten verhuren particulieren 
hun woning aan binnen- en buitenlandse toeristen. Sinds 2016 wordt bij de traditio-
nele aanbieders van logies geïnventariseerd of zij concurrentie ervaren van dit soort 
nieuwe spelers op de markt. In 2017 gaf ruim 18 procent van deze groep te kennen 
dat dat inderdaad het geval was; in 2016 was dit ruim 16 procent.

Figuur 8.20 Aandeel aanbieders logiesaccommodaties die concurrentie van onlineplatforms ervaren naar type, 2016-2017*
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* De informatie in de fi guren in deze paragraaf is gebaseerd op de gebruikelijke populatie logiesaccommodaties voor de statistiek, 
aangevuld met de accommodaties die normaal niet meetellen omdat ze een aantal slaapplaatsen hebben dat beneden de ondergrens 
voor de statistiek ligt.
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Net als in 2016 gaven met name hotels aan concurrentie te ervaren van de online 
platforms (26 procent in 2017, tegenover 24 procent in het jaar ervoor). Van de ove-
rige typen aanbieders ondervonden groepsaccommodaties en campings de minste 
concurrentie (fi guur 8.20).

Accommodaties in de vier grootste steden en in Maastricht gaven aan dat zij in 2017 
naar verhouding meer concurrentie ondervonden van online platforms dan accom-
modaties in andere steden (zie fi guur 8.21). In Maastricht werd de concurrentie het 
sterkst ervaren: door 43 procent van de logiesaccommodaties. In Den Haag gold dit 
voor 38 procent, in Utrecht voor 32 procent, en in zowel Amsterdam als Rotterdam 
gaf ruim een kwart van de logiesaccommodaties aan dit type concurrentie te erva-
ren. In de overige Nederlandse gemeenten gold dit voor slechts 16,5 procent van 
de accommodaties.

Ten opzichte van 2016 is in zowel Amsterdam als Rotterdam een opvallende daling 
zichtbaar in het percentage logiesaccommodaties dat te kennen gaf concurrentie 
van online platforms te ondervinden (zie fi guur 8.21). De daling in Amsterdam is 
mogelijk voor een deel toe te schrijven aan de veranderde samenstelling van de 
populatie ten opzichte van een jaar eerder: zo is het aantal kleine accommodaties 

Aanbieders logiesaccommodaties die concurrentie van onlineplatforms ervaren naar gemeente, 2016-2017 Figuur 8.21
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in Amsterdam in 2017 sterk gestegen.4 Omdat kleine accommodaties veel minder 
vaak aangeven dat ze concurrentie van de online platforms ondervinden dan grotere 
accommodaties, leidt een groter aandeel kleine accommodaties in de populatie tot 
een gemiddeld lager percentage dat te kennen geeft concurrentie te ervaren. Vaak 
maken de kleinere accommodaties bij de verhuur zelf ook gebruik van online plat-
forms. De daling in Amsterdam kan verband houden met de maatregelen die de ge-
meente heeft getroffen om de invloed van Airbnb te beperken (er geldt bijvoorbeeld 
een maximale verhuurperiode van 60 dagen via het platform en een meldplicht voor 
verhuurders).5  

Zowel in 2016 als in 2017 waren het vooral de middelgrote hotels, met twintig tot 
honderd slaapplaatsen, die te kennen gaven concurrentie te ondervinden van sites 
als Airbnb, Booking, HomeAway en Wimdu (39 procent). Bij kleine hotels met minder 
dan tien slaapplaatsen was dat minder dan een op de vijf en bij grote met meer 
dan 200 slaapplaatsen een op de vier. In alle grootteklassen werd in 2017 meer 
concurrentie ervaren dan in 2016, de categorie hotels met 50 tot 100 slaapplaatsen 
uitgezonderd.

4 Dit kan te maken hebben met gewijzigde regelgeving (bij 5 of meer slaapplaatsen moet men aan extra regels 
voldoen). Ook kan verbeterde registratie een rol spelen.

5 Een dergelijke analyse naar grootteklasse is voor Rotterdam niet goed mogelijk, omdat daar veel minder hotels 
gevestigd zijn (in Amsterdam staan er bijna 10 keer zoveel).

Figuur 8.22 Hotels/pensions/jeugdaccommodaties die concurrentie van onlineplatforms ervaren naar aantal slaapplaatsen, 
2016-2017
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9 Toerisme in macro-
economisch perspectief
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Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de macro-economische betekenis van het toe-
risme. Dat wordt gedaan aan de hand van de zogenoemde toerismerekeningen. De 
toerismerekeningen gebruiken het raamwerk van de nationale rekeningen als kader 
om de economische betekenis van toerisme te bepalen. Dat leidt tot kernindicatoren 
over bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid (paragraaf 9.1 – 9.4). 
Naast de toerismerekeningen, wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan de 
zogenoemde reisverkeerbalans (paragraaf 9.5). De reisverkeersbalans van Neder-
land presenteert op macroniveau de uitgaven van Nederlanders in het buitenland en 
de inkomsten door uitgaven van buitenlanders in Nederland.
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Hoofdpunten
• Het toerisme gezien vanuit macro-economisch perspectief groeide in 2017, 

net als in 2016 met name door de groei van het aantal buitenlandse toeristen.
• De totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie stegen in 

2017 met 5,3 miljard euro naar een totaal van 82,1 miljard euro. Dit is een 
stijging van 6,9 procent ten opzichte van 2016.

• De binnenlandse toeristische bestedingen namen in 2017 toe met 3,9 pro-
cent.

• De bijdrage van toerisme aan de toegevoegde waarde in Nederland steeg 
in 2017 met 0,1 procentpunt naar een totaal van 4,3 procent. In 2010 was 
dat nog 3,1 procent. Toerisme is daarmee in de periode 2010-2017 relatief 
gezien belangrijker geworden voor de Nederlandse economie.

• De werkgelegenheid omgerekend naar het aantal voltijdequivalenten (vte’s) 
groeide in 2017 met 20 duizend vte naar een totaal van 455 duizend vte, een 
stijging van 4,6 procent.

• Terwijl de Nederlandse werkgelegenheid in de periode 2010-2017 is gestegen 
met 3,5 procent, groeide de werkgelegenheid in de toerismesector in deze 
periode sterker met ruim 18 procent. 

• Nederlanders gaven volgens de reisverkeersbalans in 2017 als toerist meer 
uit in het buitenland dan buitenlandse toeristen in Nederland. Het verschil was 
4,3 miljard euro.
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9.1 Toerisme en de nationale rekeningen

Het systeem van nationale rekeningen geeft een cijfermatige beschrijving van het 
economische proces binnen een land en de economische relaties met het buiten-
land. Bekende macro-economische kengetallen uit de nationale rekeningen zijn de 
economische groei, gemeten als de volumegroei van het bruto binnenlands product 
(bbp), de toegevoegde waarde, de consumptie en werkgelegenheidscijfers zoals 
het aantal banen. Classificaties en definities zijn vastgelegd in internationale hand-
boeken, waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn tussen landen (UN et al., 2009; 
Eurostat, 20081). 

Revisie nationale rekeningen

Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats. Hierbij 
worden veranderingen in concepten, classificaties, methoden en bronnen door-
gevoerd. Dit jaar zijn ook de toerismerekeningen gereviseerd. Bij de revisie zijn 
de niveaus van de toeristische bestedingen en de daaraan gerelateerde produc-
tie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid aangesloten op de onderliggende 
statistische bronnen. 

In de cijfers die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd zijn de uitkomsten van 
de revisie verwerkt. De gereviseerde reeks van 2010 t/m 2017 is te vinden op 
Statline. Door de revisie zijn de cijfers uit vorige edities van het Trendrapport 
niet meer vergelijkbaar met de cijfers in deze editie.

In de nationale rekeningen is informatie over toerisme niet direct te vinden. Dit komt 
doordat in de nationale rekeningen bedrijfstakken worden ingedeeld op basis van 
productiekenmerken (zoals horeca, detailhandel en transport), terwijl toerisme wordt 
gedefinieerd vanuit het oogpunt van de toerist. Toerisme is dan ook geen bedrijfstak 
op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit 
verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. Een internationaal geac-
cepteerde manier om meer inzicht te geven in de macro-economische betekenis 
van toerisme, is het verankeren van de cijfers over toerisme in het geïntegreerde 
raamwerk van de nationale rekeningen. Daarbij wordt als het ware ingezoomd op 
dat deel van de nationale rekeningen dat gerelateerd is aan toerisme.2 Dit kan met 
behulp van de toerismerekeningen. De toerismerekeningen bieden een geïntegreerd 
macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie. De 
meerwaarde van de toerismerekeningen is vooral terug te vinden via informatie over 
macro-economische kernindicatoren (totaal toeristische bestedingen, toeristisch 
bbp, toeristische werkgelegenheid) in absolute en relatieve termen. Naast deze cij-
fers zijn er ook volume-indexcijfers beschikbaar. 

1 UN et al., 2009, Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008.
Eurostat, 2008, European Implementation Manual on Tourism Satellite Accounts.
2 Ook wel een satellietrekening genoemd. 
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Definitie toerisme

Toerisme wordt in de toerismerekeningen als volgt gedefinieerd: ‘Toerisme om-
vat de activiteiten van personen reizend naar en verblijvend op plaatsen buiten 
hun normale omgeving voor niet meer dan een jaar voor ontspanning, zakelijk 
verkeer en andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan een activiteit die 
beloond wordt vanuit de plaats die bezocht wordt’ (Tourism Satellite Account: 
Recommended Methodological Framework 2008, p.13).

Toeristen zijn dus reizigers die zich buiten hun normale omgeving bevinden. 
Bovendien mag het hoofddoel van de reis geen activiteit zijn die wordt betaald 
vanuit de plek die wordt bezocht. De internationale methodologie levert geen 
sluitende definities van de begrippen ‘reiziger’ en ‘normale omgeving’ en dus 
ook niet van de begrippen ‘toerisme’ en ‘toerist’.
Voor het operationaliseren van het begrip ‘normale omgeving’ suggereert het 
framework frequentie en afstand als mogelijke criteria. Zo kunnen bijvoorbeeld 
de nabije omgeving van huis of werk en andere frequent bezochte plekken wor-
den gerekend tot de normale omgeving. Het framework biedt echter ook de 
mogelijkheid om gebiedsgrenzen zoals gemeente- en provinciegrenzen te ge-
bruiken als grens voor de normale omgeving.
In de Nederlandse toerismerekeningen is iemand een toerist iedere keer dat 
hij of zij een tocht maakt met een persoonlijk of zakelijk motief zoals hierboven 
gedefinieerd, waarvan de totale tijd dat men van huis of van werk is, langer dan 
2 uur is. Binnen de Nederlandse toerismerekeningen worden toeristen op basis 
van vier verschillende kenmerken ingedeeld:

1. Vestigingsplaats. Net als in de nationale rekeningen wordt binnen de toeris-
merekeningen onderscheid gemaakt tussen ingezetenen van Nederland en 
niet-ingezetenen.

2. Bestemming. Een toerist kan als bestemming Nederland of het buitenland 
hebben.

3. Motief. De Nederlandse toerismerekeningen maken een onderscheid tussen 
persoonlijke (bijvoorbeeld recreatie) en zakelijke motieven.

4. Duur van de reis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen meerdaagse reizen 
(met overnachting) en dagtochten.

Daarnaast wordt in het framework, alsmede in de toerismerekeningen, onder-
scheid gemaakt tussen een aantal verschillende vormen van toerisme:

1. Binnenlands toerisme is het toerisme van ingezeten reizigers binnen het eco-
nomische territorium van Nederland.

2. Buitenlands toerisme is het toerisme van niet-ingezeten reizigers binnen het 
economische territorium van Nederland.

3. Uitgaand toerisme is het toerisme van ingezeten reizigers buiten het econo-
mische territorium van Nederland.
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9.2 Toeristische bestedingen

Toeristische bestedingen wederom gestegen in 2017.
De toerismesector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. De 
totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie zijn in 2017 gestegen 
met 6,9 procent naar een totaal van 82,1 miljard euro (in lopende prijzen)3. Rekening 
houdend met de ontwikkeling van de prijzen, oftewel infl atie, bedroeg de totale volu-
megroei4 van deze bestedingen 4,5 procent (fi guur 9.1). 

Net als in 2016 leverde het buitenlands toerisme de grootste bijdrage aan de groei 
van de totale toeristische bestedingen in 2017. De volumegroei van de bestedingen 

door buitenlandse toeristen was 10,4 procent. Dit komt overeen met de sterke groei 
van het aantal buitenlandse toeristen in Nederland in 2017: ruim 13 procent en het 
aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen in Nederland met 11,5 procent. 

3 Er zijn 4 verschillende soorten prijzen in de nationale rekeningen:
• Lopende prijzen: prijzen in het lopende verslagjaar;
• Constante prijzen: prijzen uitgedrukt in het prijsniveau van vorig jaar;
• Basisprijzen: prijzen exclusief productgebonden belasting en subsidies en exclusief de handels- en vervoers-
marge;
• Marktprijzen: prijzen inclusief productgebonden belastingen en subsidies en inclusief de handels- en vervoers-
marge (de marktprijzen worden niet meer gepubliceerd).

4 Door naar de volumegroei te kijken, corrigeren de nationale rekeningen voor prijseffecten. Volume is de waarde 
(omzet) gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Dit geeft een zuiver beeld van de ontwikkeling van een conjunctuur-
indicator. Door te kijken naar de verandering ten opzichte van een jaar eerder, worden eventuele seizoeneffecten 
uit de cijfers gefi lterd. Daarbij wordt wel rekening gehouden met wijzigingen in het aantal geleverde producten en 
diensten en de samenstelling en kwaliteit van die producten en diensten. Wanneer nationale rekeningen spreken 
over een groei in waardetermen, dan zijn ook prijsontwikkelingen daarin meegeteld.

Figuur 9.1 Volumeontwikkeling in procenten van de belangrijkste toeristische kernindicatoren, 2017* **
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Bron: CBS.

* Bestedingen buitenlands toerisme omvat de bestedingen van buitenlandse toeristen bij Nederlandse bedrijven. Bestedingen bin-
nenlands toerisme omvat de bestedingen van Nederlandse toeristen bij Nederlandse bedrijven. Uitgaand toerisme (groene balk) omvat 
de bestedingen van Nederlandse toeristen bij buitenlandse bedrijven. 
** Voorlopige cijfers.
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Deze toeristen geven geld uit in de Nederlandse economie. Vooral toeristen uit onze 
buurlanden (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België) weten Nederland goed te 
vinden, maar er komen ook steeds meer toeristen van buiten Europa naar Nederland 
toe, zoals toeristen uit de Verenigde Staten en Azië.

Daarnaast neemt het aantal boekingen toe van buitenlandse toeristen die een ac-
commodatie of ticket boeken bij of via een Nederlands bedrijf, terwijl de reisbestem-
ming een ander land is dan Nederland. Economisch bezien verdient de Nederlandse 
economie aan deze boekingen, maar deze transacties hebben vaak geen betrekking 
op een buitenlandse toerist die daadwerkelijk afreist naar Nederland. Dit soort be-
stedingen wordt ook toegerekend aan buitenlands toerisme. Bij de interpretatie van 
deze gegevens moet hier rekening mee worden gehouden. 

Ook de Nederlandse toerist geeft meer geld uit. Dit kunnen zij doen in Nederland en 
buiten Nederland. De totale binnenlandse toeristische bestedingen laten een volume-
ontwikkeling zien van 1,4 procent. De toeristische bestedingen van ingezetenen in 
Nederland (bestedingen aan vakanties en uitjes in eigen land) namen ten opzichte 
van 2016 toe met 1,2 procent. Ook de bestedingen aan buitenlandse reizen die 
bij een Nederlands bedrijf gemaakt zijn, worden tot de binnenlandse bestedingen 
gerekend. Deze categorie steeg met 3,0 procent. De bestedingen van Nederlanders 

 Totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie (in lopende prijzen), 2010-2017 Figuur 9.2
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aan uitgaand toerisme, met andere woorden bij buitenlandse bedrijven of buiten het 
economisch territorium van Nederland, namen toe met 3,2 procent. 

Toeristische bestedingen fors gegroeid sinds 2010
De waarde van de totale toeristische bestedingen door ingezetenen en niet-ingezete-
nen in de Nederlandse economie groeit al geruime tijd. In de periode 2010-2017 is 
deze met 38 procent toegenomen van 59,5 naar 82,1 miljard euro (zie fi guur 9.2). 
Gecorrigeerd voor infl atie zijn de bestedingen met bijna 28 procent toegenomen.

Het volume van de bestedingen door buitenlandse toeristen is met 88 procent geste-
gen in de periode 2010-2017. Naast een forse groei in het aantal buitenlandse toe-
risten dat Nederland bezoekt, profi teert de reisbemiddeling in Nederland van online 
boekingen door buitenlandse toeristen van hotels en vliegtickets voor een vakantie in 
Nederland of in een ander land. Het volume van de bestedingen gerelateerd aan het 
binnenlandse toerisme is met 8,3 procent gegroeid in deze periode. Hierin zitten ook 
de bestedingen aan buitenlandse reizen die bij een Nederlands bedrijf gemaakt zijn. 
Een laatste categorie zijn de sociale overdrachten. Dit zijn overheidssubsidies aan 
bijvoorbeeld musea, die ertoe kunnen leiden dat een toerist niet de volledige kosten 
van een dienst betaalt. De bestedingen via deze sociale overdrachten en ook aan re-
creatieve duurzame goederen (bijvoorbeeld kampeerartikelen, caravans en koffers) 
zijn in volumetermen in 2017 afgenomen met 6,2 procent ten opzichte van 2016.

Figuur 9.3 Totale toeristische bestedingen door ingezetenen in Nederland en het buitenland (in lopende prijzen), 2010-2017
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De waarde van de toeristische bestedingen van Nederlandse ingezetenen in Ne-
derland én het buitenland zijn gegroeid met 16 procent in de periode 2010-2017 
(zie fi guur 9.3). Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door prijsstijgingen. 
Exclusief prijsstijgingen groeiden deze bestedingen met bijna 8 procent. De horeca 
en het zogenaamde funshoppen hebben het grootste aandeel in de “bestedingen 
binnenlands toerisme: bestemming binnenland”. Het funshoppen gaat gepaard met 
veel uitgaven in de Nederlandse economie, maar omdat veel producten worden ge-
produceerd in het buitenland (denk aan kleding en elektronica) dragen deze uitgaven 
relatief weinig bij aan de toegevoegde waarde van de Nederlandse economie.

9.3 Toeristische toegevoegde waarde

Belang toerisme voor de Nederlandse economie stijgt maar door
De toeristische bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen leiden tot toege-
voegde waarde in de Nederlandse economie. De toeristische toegevoegde waarde 
(in basisprijzen) is in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen met 6,8 procent naar 
een totaal van 28,3 miljard euro. Na correctie voor infl atie is de toeristische toege-
voegde waarde met 4,9 procent gegroeid. 

In de periode 2010-2017 is het volume van de Nederlandse economie met 9,6 
procent toegenomen. De toerismesector heeft in dezelfde periode een groei door-
gemaakt van bijna 34 procent (fi guur 9.4). De toeristische sector heeft het in deze 
periode dus veel beter gedaan dan de economie als geheel.

Economische ontwikkelingen in de toerismesector en de totale economie, 2010-2017 Figuur 9.4
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Doordat de toerismesector sterker groeit dan de economie in zijn geheel, neemt 
het belang van die sector langzaam toe. De bijdrage van toerisme aan de totale 
toegevoegde waarde in Nederland is in 2017 gestegen met 0,1 procentpunt naar 
een totaal van 4,3 procent. 

9.4 Toeristische werkgelegenheid

Toeristische werkgelegenheid groeit mee
Figuur 9.5 laat zien dat ook de werkgelegenheid in de toerismesector in de periode 
2010-2017 fl ink is gestegen. Zowel het aantal banen, het arbeidsvolume (vte’s) als 
het aantal werkzame personen laat een gestage groei zien in de tijd. 

Het aantal banen is in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen met 28 duizend banen 
naar een totaal van 761 duizend banen. Het aantal werkzame personen in 2017 
was 654 duizend. Werkzame personen zijn personen die een baan hebben bij een in 
Nederland gevestigd bedrijf of instelling, mensen kunnen meerdere banen hebben. 
Het aantal werkzame personen is ten opzichte van 2016 met 25 duizend toegeno-
men (fi guur 9.5). Alle banen (voltijd en deeltijd) kunnen omgerekend worden naar 
voltijdbanen, ook wel arbeidsvolume genoemd. Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 
voltijdequivalenten, vte) samen één arbeidsvolume van een arbeidsjaar op. Het valt 
op dat er relatief veel in deeltijd wordt gewerkt in het toerisme. Daarom is het aantal 
banen groter dan het arbeidsvolume. De werkgelegenheid in de toerismesector om-

Figuur 9.5 Werkgelegenheid in de toerismesector, 2010-2017
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gerekend naar het aantal voltijdequivalenten bedroeg 455 duizend vte in 2017, een 
gemiddelde baan telde 0,6 vte. Ten opzichte van 2016 is de werkgelegenheid in de 
toerismesector met 20 duizend vte gegroeid.

Bijna driekwart van de vte’s die toebehoren aan de toerismesector werkt aan ka-
rakteristieke toerisme-activiteiten. Hieronder vallen banen in de horeca, luchtvaart, 
reisorganisaties- en bemiddeling, kunst en cultuur. Ruim een kwart van het totale 
aantal vte’s werkt aan niet-karakteristieke toerisme-activiteiten. Dit betreft een vrij 
heterogene groep van activiteiten, bijvoorbeeld de detailhandel (via het funshoppen). 
Ook mensen die werkzaam zijn in fabrieken waar brandstof voor het toeristische 
vervoer wordt geproduceerd, zijn toebedeeld aan deze groep. Ook andere niet-karak-
teristieke activiteiten zoals het openbaar vervoer en taxi’s vallen hieronder.

Terwijl de Nederlandse werkgelegenheid in de periode 2010-2017 slechts licht is 
gestegen, is de werkgelegenheid in de toerismesector juist sterk gegroeid. De 
werkgelegenheid in de toerismesector steeg hiermee sneller dan die in de totale 
Nederlandse economie. Gemeten in arbeidsvolume is de werkgelegenheid in de toe-
rismesector gegroeid met 18,7 procent, ten opzichte van 3,5 procent voor de totale 
Nederlandse werkgelegenheid (fi guur 9.7). De bijdrage aan de totale werkgelegen-
heid in de Nederlandse economie is daardoor gegroeid van ongeveer 5,5 procent 
(uitgedrukt in arbeidsvolume) in 2010 naar 6,3 procent in 2017. Omdat er relatief 
veel in deeltijd wordt gewerkt in de toerismesector is het aandeel toeristische banen 
in de economie hoger dan het aandeel van het arbeidsvolume van de toerismesec-
tor. Het aandeel toeristische banen steeg in 2017 met 0,2 procentpunt naar 7,5 
procent. Toerisme is daarmee ook qua werkgelegenheid belangrijker geworden voor 
de Nederlandse economie in de periode 2010-2017. 

 Werkgelegenheid per activiteit als aandeel in toerismesector, 2017* Figuur 9.6
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Vooral de karakteristieke categorieën “Horeca” en “Luchtvaart, reisbureaus en reis-
bemiddeling (inclusief online boekingen)” laten een sterke stijging zien in de periode 
2010-2017, waarbij de groei vanaf 2013 lijkt te versnellen (figuur 9.8). De catego-
rieën “kunst, cultuur en hobbyclubs” en ”sport, recreatie en gokwezen” laten ook 
een stabiele groei zien vanaf 2013. De “Niet karakteristieke goederen en diensten” 
stijgen het minst sterk. Het funshoppen dat hier een groot onderdeel van is, remt 
de groei. Dit komt doordat de consument steeds vaker online koopt. Deze uitgaven 
worden niet meegeteld omdat iemand pas een toerist is wanneer men totaal langer 
dan 2 uur van huis is.

De bijdrage aan de werkgelegenheid is groter dan de bijdrage aan de toegevoegde 
waarde. Dit wordt verklaard door het feit dat gemiddeld bezien de toerismesector 
gekarakteriseerd wordt door arbeidsintensieve activiteiten. Dit geldt niet voor alle 
delen van de sector in gelijke mate. Zoals gezegd is de toerismesector niet echt 
homogeen van aard. De luchtvaart (zeer kapitaalintensief) genereert per vte meer 
dan gemiddeld, en de horeca (zeer arbeidsintensief) minder dan gemiddeld, bruto 
toegevoegde waarde per eenheid arbeid.

Figuur 9.7 Ontwikkeling werkgelegenheid in de toerismesector en de totale economie, 2010-2017
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9.5 De reisverkeersbalans

In het eerste deel van dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de toerismerekenin-
gen. In deze paragraaf wordt gekeken naar de zogenoemde reisverkeersbalans. Als 
onderdeel van de betalingsbalans richt de reisverkeersbalans zich op geldtransac-
ties die gerelateerd zijn aan de uitgaven van reizigers voor overnachtingen, eten en 
drinken, cultuur en vermaak, transport (in het betreffende land), souvenirs en andere 
tijdens de reis aangeschafte producten en diensten, althans voor zover deze voor 
de reiziger zelf zijn bestemd en niet voor verkoop of voor het bedrijf waarvoor hij/
zij eventueel reist.5 Daarbij presenteert de reisverkeerbalans zowel de bestedingen 
die door Nederlandse reizigers in het buitenland (bestedingen uitgaand toerisme) 
worden gedaan als de bestedingen die door buitenlandse reizigers in Nederland (ont-
vangsten inkomend toerisme) worden gedaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
naar land waar het geld wordt besteed of ontvangen.

5 Hierin is niet het vervoer naar de bestemming opgenomen. Het lokale reisverkeer wordt wel meegeteld. 

Ontwikkeling werkgelegenheid in arbeidsvolume per activiteit, 2010-2017 Figuur 9.8
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De Statistiek Internationale Handel in Diensten en de reisverkeersba-
lans

De reisverkeersbalans van Nederland is onderdeel van de Statistiek Interna-
tionale Handel in Diensten van het CBS. Deze statistiek wordt onder andere 
samengesteld ten behoeve van de betalingsbalans. De betalingsbalans van een 
land geeft alle transacties weer van betalingen in een bepaalde periode van een 
land aan het buitenland en van ontvangsten uit het buitenland. Bij de betalingen 
aan het buitenland betreft het de import van producten en diensten. Bij de ont-
vangsten betreft het de export van producten en diensten. De betalingen en 
ontvangsten worden voor de Statistiek Internationale Handel in Diensten geag-
gregeerd naar een kwartaal- en een jaarcijfer en worden onderscheiden naar 
verschillende product- of dienstengroepen. Naast de reisverkeersdiensten die 
onderwerp van deze paragraaf zijn, zijn andere voorbeelden: bouwdiensten, 
industriële diensten en vervoersdiensten. Niet alleen de betalingen en ontvang-
sten worden weergegeven per land maar ook het saldo van de betalingen en 
ontvangsten. Als de betalingen groter zijn dan de ontvangsten is sprake van een 
netto betaler. Andersom is sprake van een netto ontvanger. De statistiek wordt 
gemaakt op basis van internationaal geldende methoden en concepten6. Voor-
deel van de reisverkeersbalans is dat de cijfers relatief snel beschikbaar zijn. 

De invoerwaarde van het reisverkeer (uitgaven van Nederlandse ingezetenen 
die naar het buitenland reizen) wordt berekend op basis van de resultaten van 
het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De waarde van 
de uitvoer van het reisverkeer (=bestedingen van buitenlandse reizigers die 
naar Nederland komen) wordt geschat op basis van steekproefgegevens uit 
de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA), de Marketing Scan van NBTC en de 
prijsindexcijfers ten aanzien van de consumptie van buitenlanders in Nederland.

De reisverkeersbalans levert, net als de toerismerekeningen, indicatoren op die de 
macro-economische ontwikkeling van het toerisme beschrijven. De UNWTO maakt 
bijvoorbeeld veel gebruik van de gegevens van de reisverkeersbalans om de ontwik-
kelingen van het toerisme te monitoren.7 

Hoewel er overeenkomsten zijn, verschillen de toerismerekeningen en de reisver-
keersbalans op een aantal punten van elkaar. Een belangrijk verschil is dat de reis-
verkeerbalans ook het grensverkeer (aankopen in buurlanden door particulieren) en 
grensoverschrijdende (seizoens)arbeid meeneemt, althans voor de uitgaven van men-
sen die niet zijn ingeschreven in het betreffende land. Deze groepen vallen niet bin-
nen de definitie van toerisme (zie het tekstkader over definitieverschillen). Daarnaast 
vallen de binnenlandse bestedingen buiten het bereik van de reisverkeerbalans. Dat 

6 Zie Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6, IMF
7 Zie hoofdstuk 2.
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geldt ook voor (online) boekingen bij Nederlandse bedrijven van buitenlanders, die 
niet naar Nederland reizen. En, ten slotte, verschillen de methoden sterk van elkaar. 

Hierdoor zijn de cijfers van beide methoden maar in beperkte mate met elkaar ver-
gelijkbaar. Voordeel van de reisverkeersbalans is dat de meeste landen een statis-
tiek over de internationale handel in diensten hebben. De cijfers zijn per kwartaal 
beschikbaar. Dat geldt niet voor de toerismerekeningen. Daarentegen geven de toe-
rismerekeningen een veel completer beeld van de economische ontwikkeling van het 
toerisme inclusief de effecten op de werkgelegenheid.

In de reisverkeersbalans worden de vervoersuitgaven van reizigers met een buiten-
landse bestemming niet meegeteld. Die worden bij de Statistiek Internationale Han-
del geregistreerd onder vervoersdiensten en dan specifiek naar de verschillende 
vervoerwijzen van ‘het personenvervoer’. De bestedingen en ontvangsten van deze 
diensten moeten nog bij de reisverkeersbalans worden opgeteld, om beter aan te 
sluiten op hetgeen toerisme is.8 De vervoerskosten op de buitenlandse plaats van 
bestemming worden wél meegeteld in de reisverkeersbalans.

Definitieverschillen tussen de reisverkeersbalans en de UNWTO-defini-
tie van toerisme

In de algemeen geaccepteerde definitie van de UNWTO zoals gebruikt in de 
toerismerekeningen, wordt toerisme gedefinieerd als: de activiteiten van 
personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale om-
geving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van 
vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden 
met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die 
wordt bezocht. Voor een groot deel wordt bij de samenstelling van de reis-
verkeersbalans aangesloten op deze definitie, maar er zijn ook verschillen. 
In lijn met de definitie van de UNWTO worden bij het samenstellen van de reis-
verkeersbalans uitgaven bekeken van reizigers die in een land verblijven waar zij 
niet wonen en tevens niet langer verblijven dan één jaar. Het gaat daarbij zowel 
om dagtoeristen als om verblijfstoeristen. Verder worden ook geheel in lijn met 
genoemde definitie niet de uitgaven meegeteld van militairen, diplomaten en 
reizigers die worden betaald op de plaats waar zij verblijven. Deze uitgaven 
worden elders in de Statistiek Internationale Handel in Diensten geregistreerd. 
Niet in lijn met de toerismedefinitie van de UNWTO is dat de uitgaven van stu-
denten en mensen die om gezondheidsredenen reizen, en mensen die langer 
dan een jaar in een ander land verblijven, worden meegeteld. Ook worden, in 
afwijking op de UNWTO-definitie, de uitgaven van grens- en seizoensarbeiders in 
de reisverkeersbalans meegeteld, maar alleen als zij niet zijn ingeschreven in de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Ingeschreven buitenlandse arbeiders 
worden beschouwd als ingezetenen.

8 Zo neemt de UNWTO zowel de Reisverkeersbalans als het personenvervoer mee. 



324 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

Nederland is netto betaler als het gaat om het internationale reisverkeer 
In totaal besteedden Nederlanders in 2017 circa 4,3 miljard euro meer in het buiten-
land (19,1 miljard euro) dan buitenlanders deden in Nederland (14,7 miljard euro). 
Met dit negatieve saldo voor de reisverkeersbalans is Nederland een netto betaler. 
Het passagiersvervoer laat juist een omgekeerd beeld zien. Nederland is in dat zelf-
de jaar een netto ontvanger met een positief saldo van 3,3 miljard euro.

Figuur 9.9 geeft een overzicht van zowel het reisverkeer als het personenvervoer van 
de Nederlandse handelsbalans 2017. Met betrekking tot de reisverkeersbalans laat 
de fi guur het onderscheid zien tussen de bestedingen van zakelijke reizigers en die 
van reizigers met een persoonlijk motief. Bij zakelijke reizigers kan het onder meer 
gaan om werknemers die voor het bezoeken van moeder- of dochterbedrijven, voor 
het bijwonen van vergaderingen, beurzen, congressen, voor installatiewerkzaamhe-
den of voor het bezoeken van klanten of leveranciers naar het buitenland reizen. 
Bij reizigers met een persoonlijk motief gaat het om vrijetijdsactiviteiten, deelname 
aan sport en culturele activiteiten, het bezoek aan familie en kennissen, religieuze 
doelen, studie en aan gezondheid gerelateerde activiteiten. 

In fi guur 9.9 is te zien dat voor het zakelijke toerisme de ontvangsten 2,3 miljard 
euro hoger liggen dan de bestedingen van Nederlandse zakelijke reizigers in het 
buitenland. Voor het persoonlijke reisverkeer is het precies andersom: daarbij is 
Nederland duidelijk een netto-betaler. Het negatieve saldo van 4,3 miljard euro op de 
reisverkeersbalans wordt dus veroorzaakt door het negatieve saldo bij het persoon-
lijke reisverkeer. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de totalen van de reisverkeersbalans, inclusief 
het passagiersvervoer, en die van de toerismerekeningen. Deze verschillen ontstaan 
door de defi nitieverschillen tussen beide onderzoeken (zie de bovenstaande tekst en 
het tekstkader over defi nitieverschillen). De bestedingen van het uitgaand toerisme 
in de reisverkeersbalans zijn hoger dan die in de toerismerekeningen onder andere 
omdat in de reisverkeersbalans ook de uitgaven van bijvoorbeeld het grensverkeer 
en seizoensarbeid worden meegenomen. 

Aan de andere kant worden alle boekingen door buitenlandse toeristen bij of via 
een Nederlands bedrijf meegerekend in de toerismerekeningen, ongeacht of deze 
buitenlandse toeristen ook daadwerkelijk naar Nederland afreizen. Economisch ge-
zien verdient Nederland namelijk wel aan deze boekingen. Dit zorgt er onder andere 
voor dat de toerismerekeningen een hoger bedrag aan inkomsten uit buitenlands 
toerisme rekenen dan de reisverkeersbalans.

Duitse reizigers besteedden het meest in Nederland en andersom
Figuur 9.10 toont de belangrijkste landen wat betreft de bestedingen en ontvangsten 
uit het reisverkeer. Van alles wat buitenlandse reizigers in 2017 in Nederland uitga-
ven, was 44 procent afkomstig van Duitse reizigers, waaronder verblijfstoeristen, 
dagjesmensen en zakenreizigers. In 2017 gaven Duitsers ruim 6,5 miljard euro in 
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Reisverkeer en personenvervoer van de Nederlandse handelsbalans, 2017 Figuur 9.9
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Nederland uit, op een totaal van 14,7 miljard euro. Na de Duitsers, volgen de Belgen 
op ruime afstand met hun reisbestedingen in Nederland. Zij besteedden in 2017 voor 
1,9 miljard euro, bijna 13 procent van de totale bestedingen. Voor een belangrijk 
deel gaat het om dagtoeristen. Na Duitsland en België, besteedden bezoekers uit 
het Verenigd Koninkrijk en (met enige afstand) Polen in 2017 het meest in Nederland. 
Van buiten Europa waren het de bezoekers uit de Verenigde Staten die het meest in 
Nederland uitgaven. 

Duitsers besteedden in 2017 niet alleen het meeste in Nederland, andersom is Duits-
land ook het land waar Nederlanders het vaakst de beurs trekken. Ruim 3,9 miljard 
euro besteedden Nederlandse reizigers in 2017 in Duitsland. Van de landen in fi guur 
9.10 heeft Nederland met vier landen een positieve reisverkeersbalans. Per saldo 
wordt verreweg het meest ‘verdiend’ aan Duitsland, daarna volgen Polen en het Ver-
enigd Koninkrijk. In het geval van België is de reisverkeersbalans ook positief, maar 
daarbij gaat het om een relatief bescheiden bedrag.

Na Duitsland besteedden de Nederlanders in 2017 het meest in België, Frankrijk, 
Spanje en de Verenigde Staten van Amerika. De hoge notering van de Verenigde 
Staten heeft te maken met de belangrijke positie van dit land in het zakelijke reis-
verkeer. Na Duitsland zijn de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming voor 
zakelijke reizen. 
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Figuur 9.10 Belangrijke landen op de reisverkeersbalans (exclusief personenvervoer), 2017
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Dit hoofdstuk beschrijft enkele aspecten op het terrein van toerisme en duurzaam-
heid. Daarbij wordt ingegaan op de zogenoemde ‘carbon footprint’ van toeristen. Bij 
de carbon footprint gaat het om de hoeveelheden CO2-emissies die veroorzaakt wor-
den door het reisgedrag van Nederlandse toeristen. Er wordt onderscheid gemaakt 
naar vakantieland, het middel van vervoer en het type logiesaccommodatie waarin 
men verblijft. In paragraaf 10.3 wordt ingegaan op de toeristische druk op regio’s en 
steden die veroorzaakt wordt door het verblijfstoerisme.
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Hoofdpunten
• De ‘carbon footprint’ van Nederlandse toeristen is ten opzichte van 2016 in 

2017 met 10,0 procent toegenomen tot 15,8 Mton CO2. Dit is de hoogste 
waarde sinds de start van de meting in 2002.

• De ‘carbon footprint’ van alle binnenlandse vakanties is toegenomen met 2,0 
procent en die van buitenlandse vakanties met 11,8 procent. Die toename 
is voornamelijk toe te schrijven aan aanzienlijke toenames van het aantal va-
kanties en emissies naar intercontinentale bestemmingen en in mindere mate 
naar Europese bestemmingen. 

• Met 57,9 procent wordt de belangrijkste bijdrage aan de ‘carbon footprint’ 
geleverd door vliegvakanties, hoewel die slechts 21,7 procent van alle reizen 
uitmaken. 

• Intercontinentale vakanties maken 5,5 procent van alle reizen uit maar zijn 
verantwoordelijk voor bijna een derde van de ‘carbon footprint’.

• De toeristische druk in Nederland in 2017 gemeten in aantal hotelovernach-
tingen van toeristen per dag per km2, is verreweg het hoogst in Amsterdam: 
4 tot 5 keer zo hoog als in Den Haag en Maastricht en bijna 27 keer zo hoog 
als het gemiddelde van Nederland voor alle overnachtingen in logiesaccom-
modaties.

• De afgelopen jaren is de toeristische druk in Amsterdam verder toegenomen. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal overnachtingen 
van buitenlandse verblijfstoeristen. Ook in de andere regio’s neemt de druk 
toe, in Maastricht vooral door binnenlandse toeristen.

• Uitgedrukt per 100 inwoners is de toeristische druk in Zeeland met 7,2 over-
nachtingen hoger dan die in Amsterdam (5,1 hotelovernachtingen per 100 
inwoners).



330 Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
 

10.1 Inleiding

Toerisme levert een belangrijke bijdrage aan de economie van veel bestemmingen. 
Het verhoogt de inkomsten van de lokale inwoners en overheid en versterkt de werk-
gelegenheid. Toerisme trekt ook investeringen aan, bijvoorbeeld voor de infrastruc-
tuur en voorzieningen. Ook draagt het bij aan sociale en culturele ontwikkelingen. 
Vanuit deze voordelen wordt toerisme dan ook vaak gezien als een mogelijkheid om 
regio’s of steden verder te ontwikkelen of juist in stand te houden als middel tegen 
krimp.

Toerisme heeft echter niet alleen positieve effecten op regio’s en steden. Toerisme 
kan ook een belasting worden voor het milieu en de omgeving. Deze belasting kan 
allerlei vormen aannemen: van geluidhinder, watervervuiling en CO2-uitstoot tot soci-
ale druk op de betreffende samenleving. Zo kan veelvuldig bezoek aan een gebied 
schade toebrengen aan de ecosystemen, of zelfs de aantrekkelijkheid van een ge-
bied teniet doen. Dit betreft niet alleen het platteland, maar ook de steden. Zo wor-
den in steden als Amsterdam, Venetië en Barcelona de grote hoeveelheden toeristen 
en dagjesmensen door veel inwoners steeds meer als een sociaal probleem ervaren. 
Steeds meer steden voeren dan ook maatregelen in om het toerisme plaatselijk te 
beperken of te spreiden.1 De CO2-uitstoot, die op allerlei wijzen door toeristen wordt 
veroorzaakt, draagt ook bij aan klimaatverandering. Deze klimaatverandering kan op 
termijn weer invloed hebben op het toerisme, bijvoorbeeld door een wijziging in het 
weerbeeld of het ontstaan van watertekorten. Ook is het niet altijd vanzelfsprekend 
dat de door toerisme gegenereerde inkomsten ten goede komen aan de betreffende 
bestemming zelf. Vaak lekken deze inkomsten weg naar bedrijven buiten de regio 
of stad. Ook kan het zijn dat het toerisme een opdrijvend effect heeft op prijzen van 
goederen, diensten en onroerend goed in de toeristische bestemming.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er vanaf het eind van de vorige eeuw steeds meer 
aandacht is gekomen voor een duurzame ontwikkeling van het toerisme. Ook bij het 
toerismebeleid van de rijksoverheid is een duurzame ontwikkeling door middel van 
spreiding van het toerisme in Nederland nu een speerpunt.2 De ‘carbon footprint’ 
van zowel het binnenlands als het uitgaande toerisme speelt in het rijksbeleid voor-
alsnog geen rol, maar dit kan veranderen als de nieuwe Klimaatwet in 2018 wordt 
ingevoerd.

Een duurzame ontwikkeling betekent volgens de World Commission on Environment 
and Development van de Verenigde Naties: ‘een ontwikkeling die tegemoet komt aan 
de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties 
om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen’.3 In de toeristische prak-

1 Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Coping with success: Managing overcrowding in tourism destinations’ van McKinsey 
& Company en World Travel & Tourism Council (WTTC).

2 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toerisme-en-recreatie/toerisme-spreiden
3 World Commission on Environment and Development 1987. Our common future. Oxford: Oxford University Press.
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tijk kan en wordt dit op veel verschillende manieren uitgelegd en ingevuld. Centraal 
staat altijd het streven naar het behoud van natuur, cultuur en mensenrechten.

In dit hoofdstuk worden twee sets van indicatoren van duurzaam toerisme beschre-
ven. Ten eerste worden in paragraaf 10.2 cijfers gepresenteerd over de zogenaamde 
‘carbon footprint’ van de Nederlandse toerist. Daarbij gaat het om de effecten die Ne-
derlandse toeristen veroorzaken met hun reisgedrag. Het Centre for Sustainability, 
Tourism and Transport (CSTT) van Breda University of Applied Sciences publiceert 
in samenwerking met NRIT Onderzoek en NBTC-NIPO Research sinds 2008 jaarlijks 
een onderzoek naar de emissies van kooldioxide (de carbon footprint) die worden 
veroorzaakt door Nederlandse vakantiegangers in binnen- en buitenland. De basis 
voor dit onderzoek zijn onder meer de cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek 
(CVO).4 In dit hoofdstuk worden resultaten over 2017 en de ontwikkelingen sinds 
2002 gepresenteerd.

In paragraaf 10.3 wordt ingegaan op de ‘toeristische druk’ die gegenereerd wordt 
door het verblijfstoerisme bij provincies en enkele grote steden in Nederland. Afhan-
kelijk van de perceptie kan de toeristische druk door de inwoners van een gebied 
of stad als probleem worden ervaren. De toeristische druk wordt uitgedrukt in twee 
indicatoren, namelijk: het gemiddelde aantal overnachtingen per dag per vierkante 
kilometer en het gemiddelde aantal overnachtingen per dag per 100 inwoners.

Beide sets van indicatoren hebben betrekking op het reisgedrag van de toerist, de 
consument. Niet alleen de consument speelt een rol bij duurzaam toerisme. Ook de 
overheid en de producent, de aanbieder van toeristische producten en diensten, 
spelen een rol. Te denken valt aan hotels, reisorganisaties, touroperators en ver-
voersmaatschappijen. Hoewel aan die rol hier geen aandacht wordt besteed, zijn er 
op dat terrein wel ontwikkelingen. Zo heeft de Nederlandse overheid in 2014 een 
overeenkomst gesloten met een aantal reisorganisaties over het verstrekken van 
informatie aan de consument over de duurzaamheid van bestemmingen (‘Green Deal 
Duurzaam Toerisme’). 

10.2 De ‘carbon footprint’ van de Nederlandse vakan-
tieganger

Achtergrond en methode
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de neveneffecten van toerisme op het milieu bij 
klimaatverandering veel hoger zijn dan bij luchtvervuiling, geluidshinder, en natuur- en 
landschapsvervuiling.5 Het aandeel van toerisme aan de totale door mensen veroor-
zaakte klimaatverandering is aanzienlijk en wordt veroorzaakt door het verbranden 
van fossiele brandstoffen. Anderzijds kunnen de gevolgen van klimaatverandering de 

4 Zie voor een beschrijving van het CVO hoofdstuk 4 over vakanties van Nederlanders.
5 Zie bijvoorbeeld: Peeters, P., Szimba, E. & Duijnsveld, M. 2007. Major environmental impacts of European tourist 

transport. Journal of Transport Geography, 15, 83-93.
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toerismesector forse schade toebrengen.6 Daarom is het voor zowel de sector als 
de overheid belangrijk om een goed beeld te hebben van de herkomst van CO2-emis-
sies en de oorzaak van de groei of vermindering ervan.

De carbon footprint ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen voor en 
door onder meer vervoer, accommodaties en toeristische activiteiten. CO2-emissies 
veroorzaken een toename van de concentratie van CO2 in de atmosfeer. De CO2-con-
centratie is sinds het begin van de industriële revolutie rond 1800 toegenomen van 
280 ppm (parts per million) tot 407 ppm in 20177 en wordt door de klimaatweten-
schappen als de belangrijkste oorzaak van het opwarmen van de atmosfeer gezien.

Een vakantie bestaat uit een heen- en een terugreis, het gebruik van een of andere 
vorm van logies en allerlei activiteiten onderweg. Voor al deze zaken is energie no-
dig. Maar de hoeveelheid energie per reis of reisdag verschilt sterk, afhankelijk van 
keuzes die door de vakantieganger worden gemaakt. Wie thuis op de fiets stapt en 
in twee weken een rondje IJsselmeer fietst en onderweg kampeert in een klein tentje, 
verbruikt bijna geen energie en heeft een zeer geringe carbon footprint. Maar wie op 
Schiphol het vliegtuig naar Australië neemt, daar twee weken rondtrekt in een grote 
camper en dan weer terug vliegt, veroorzaakt een ‘carbon footprint’ die vergelijkbaar 
is met een jaar lang je huis verwarmen. De groei van de emissies is dus niet alleen 
afhankelijk van het aantal vakanties en de duur van de vakanties, maar ook van de 
afstand die wordt afgelegd, het vervoermiddel en het type accommodatie. Ook activi-
teiten ter plekke kunnen veel energie gebruiken, zoals een dagje skiën per helikopter.

Deze paragraaf beperkt zich tot de emissies van CO2. Voor de meeste onderde-
len van het toerisme, zoals accommodaties, vervoer over land en zee en andere 
activiteiten, is dit een goede benadering voor de effecten op het klimaat. Voor de 
luchtvaart geldt dat de niet CO2-gerelateerde klimaateffecten ongeveer even groot 
zijn of mogelijk zelfs groter, dan die van CO2-emissies door het luchtverkeer.8 Het 
gaat daarbij om effecten van emissies van bijvoorbeeld stikstofoxiden in hoge lagen 
van de atmosfeer. Maar het belangrijkste effect is het ontstaan van contrails, de 
bekende witte strepen die soms te zien zijn. Deze contrails leiden tot de vorming van 
hoge bewolking en een verder toenemend effect op de temperatuur. We beperken 
ons hier tot de CO2-gerelateerde effecten, omdat er juist voor de luchtvaart geen 
goede methode bestaat om die andere effecten te berekenen in met CO2 vergelijk-
bare eenheden.9

6 Zie bijvoorbeeld: UNWTO-UNEP-WMO 2008. Climate change and tourism: Responding to global challenges. 
Madrid: UNWTO.

7 Dlugokencky, E. & Tans, P. 2018. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Recent Global CO2 [Online]. NOAA/
ESRL. Beschikbaar via: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html [Geraadpleegd 21-06-18].

8 Owen, B., Lee, D. S. & Lim, L. 2010. Flying into the Future: Aviation Emissions Scenarios to 2050. Environmental 
Science & Technology, 44, 2255-2260.

9 Forster, P. M. D. F., Shine, K. P. & Stuber, N. 2006. It is premature to include non-CO2 effects of aviation in emis-
sion trading schemes. Atmospheric Environment, 40, 1117-1121 en Peeters, P. & Williams, V. 2009. Calculating 
emissions and radiative forcing: global, national, local, individual. In: Gössling, S. & Upham, P. (eds.) Climate 
change and aviation: Issues, challenges and solutions. London: Earthscan.
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Alleen de directe CO2-emissies worden hier weergegeven. De meeste emissies als 
gevolg van de productie van vervoermiddelen en de bouw van hotels en infrastruc-
tuur blijven hier buiten beschouwing. De productie van brandstoffen wordt bij de be-
rekeningen voor de emissies van vervoerwijzen wel meegenomen. Zodoende geven 
de getallen een ondergrens van het effect van het reisgedrag van vakantiegangers 
op het klimaat. De emissies zijn berekend op basis van emissiefactoren voor ac-
commodaties, vervoerwijzen, soort vakanties en vakantieactiviteiten als excursies, 
uitgaan en vervoer op de bestemming. Voor een uitgebreidere uitleg van de gehan-
teerde methodologie wordt verwezen naar Eijgelaar et al. (2017).10

Toerisme draagt in toenemende mate bij aan de emissie van kooldioxide, het belang-
rijkste broeikasgas. De figuren in dit hoofdstuk geven een overzicht van kooldioxide-
emissies veroorzaakt door het reisgedrag van de Nederlandse vakantieganger in 
2017. Daarnaast wordt gekeken hoe deze zich verhouden tot de uitgaven van vakan-
tiegangers (de eco-efficiëntie). In 2017 bedroegen de totale CO2-emissies van het 
reisgedrag van de Nederlandse vakantieganger 15,8 Mton; een toename van 10,0 
procent ten opzichte van 2016 en het hoogste totaal tot nu toe gemeten (figuur 
10.1). Ter grove vergelijking: in 2017 stootte de gehele Nederlandse samenleving 
1,5 procent meer CO2 uit dan in 2016, namelijk 163,3 Mton CO2.11

Zoals figuur 10.1 laat zien, is in 2017 ten opzichte van 2016 sprake van een toe-
name van de totale emissies ten gevolge van het reisgedrag van Nederlandse toe-
risten met 10,0 procent. Dit is het gevolg van een toename met 2,0 procent van de 
emissies door binnenlandse vakanties en een toename met 11,8 procent van de veel 
omvangrijkere emissies van vakanties naar het buitenland. Die toename van emissies 
van buitenlandse vakanties was sterker bij intercontinentale vakanties (20,5 procent) 
dan bij Europese vakanties (7,1 procent). Wat betreft de emissies per vakantiedag 
kunnen we vaststellen dat die van binnenlandse vakanties zijn gedaald (met 1,0 pro-
cent) en die van buitenlandse vakanties met 2,8 procent zijn gestegen. De totale 
emissies per vakantiedag zijn als gevolg van een verschuiving in de verhouding tus-
sen binnenlandse en buitenlandse vakantiedagen met 3,2 procent gestegen. 

Figuur 10.1 laat ook zien dat het totale aantal CO2-emissies van Nederlandse vakan-
tiegangers tussen het begin van de meting in 2002 en 2008 eerst een zeer sterke 
groei vertoonde: 3,0 procent per jaar, 19,3 procent in totaal. Na een beperkte afna-
me in 2009 is tot 2012 sprake van een afvlakking van de jaarlijkse groei vergeleken 
met de periode 2002-2008. Met uitzondering van 2015 daalden de totale emissies 
over de periode 2012-2016 (-6,8 procent), maar die daling is in 2017 ingehaald met 
de 10,0 procent groei. Over de hele periode van 2002 tot 2017 zijn de totale emis-
sies met 22,7 procent toegenomen.

10 Eijgelaar, E. , Peeters, P., de Bruijn, K., & Dirven, R. (2017) Travelling large in 2016: The carbon footprint of 
Dutch holidaymakers in 2016 and the development since 2002. Breda: NHTV Breda University for Applied Scien-
ces in collaboration with NBTC-NIPO Research.

11 CBS. 2018. Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften [Online]. Den Haag/Heerlen: CBS. 
Beschikbaar:  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70946ned/table?dl=10757 [Geraadpleegd 
11-9-2018], Voorlopig cijfer.
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Figuur 10.2 Emissietrends buitenlandse vakanties naar vervoermiddel en organisatievorm, 2002-2017
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Figuur 10.1 Emissietrends totaal, binnenlandse en buitenlandse vakanties, 2002-2017
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Figuur 10.2 geeft inzicht in de emissietrends bij buitenlandse vakanties. Uit de figuur 
blijkt dat over de hele periode 2002-2017 de emissies van autovakanties bijna gelijk 
zijn gebleven. Die van vliegvakanties en georganiseerde vakanties vertonen de groot-
ste groei, terwijl treinvakanties nogal fluctueren maar net als niet-georganiseerde (‘op 
de bonnefooi’) vakanties een neerwaartse trend laten zien.12 Vooral busvakanties 
zijn sterk in emissies afgenomen, maar dat komt vrijwel uitsluitend door de afname 
van het aantal busvakanties. De afgelopen vijf a zes jaar vertoonden de meeste 
vakantietypes een afvlakking van groei of daling, maar in 2017 zijn de emissies van 
met name buitenlandse georganiseerde en vliegvakanties flink toegenomen (12,7 en 
15,4 procent).

Als de cijfers van 2017 met die van 2016 worden vergeleken, vallen de volgende 
zaken op. In 2017 nam ten opzichte van 2016 de totale reisafstand van alle vakan-
ties toe met 12,6 procent. Dit komt voornamelijk door de toename van de totale 
reisafstand van vliegvakanties: 16,3 procent. Het aantal vliegvakanties steeg met 
15,8 procent. Bij het aandeel van milieuvriendelijk vervoer, zoals trein en touringcar, 
zien we een wisselend beeld. In het totaal is het aantal binnen- en buitenlandse bus-
vakanties met 5,3 procent afgenomen, terwijl het aantal treinvakanties steeg met 
5,7 procent. Het aandeel van de emissies veroorzaakt door alle bus- en treinreizen 
ten opzichte van alle vakantie-emissies is al jaren zeer gering: 1,9 procent in 2017 
(figuur 10.3). Overkoepelend nam het totale aantal vakanties in 2017 met 3,4 pro-
cent toe tot 36,7 miljoen.

Omdat reisafstand zo’n belangrijke rol speelt bij het bepalen van de ‘carbon foot-
print’, worden in figuur 10.3 de afstanden per vervoermiddel weergegeven. Wat op-
valt, is dat het vliegtuig goed is voor 75,2 procent van alle afgelegde afstanden, 
terwijl het gaat om 21,7 procent van alle vakanties. De gemiddelde retourafstand per 
auto bedraagt ‘slechts’ 574 km, terwijl een gemiddelde retourreis met het vliegtuig 
op 6.420 km uitkomt. Per trein is de gemiddelde retourafstand 419 km. Opvallend 
is de vrij hoge gemiddelde retourafstand per touringcar: 1.338 km. Hiermee concur-
reert de touringcar met de onderkant van het vliegsegment, terwijl men dat juist van 
de (moderne snelle) trein zou verwachten.

Figuur 10.3 laat ook zien dat wanneer we de vakanties verdelen naar gebruikt ver-
voermiddel om op de hoofdbestemming te komen, het vliegtuig het grootste aandeel 
van de emissies laat zien: 57,9 procent. Het aandeel vliegreizen nam in 2017 met 
15,8 procent toe.

Figuur 10.4 laat het effect van de bestemmingskeuze, en de doorwerking van af-
stand en vervoermiddel daarbij, op de emissies zien. Vakanties buiten Europa maken 
5,5 procent van het aantal vakanties uit, maar veroorzaken 31,4 procent van alle 
emissies.

12 Onder georganiseerde reizen worden reizen verstaan waarbij de toerist een vakantie koopt bij een reisorganisatie/
reisbureau met verblijf en eventueel vervoer. Dit in tegenstelling tot een niet georganiseerde reis waarvoor de 
toerist zelf rechtstreeks boekt bij de vervoersmaatschappij of verblijfsaccommodatie.
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Figuur 10.4 Verdeling van het aantal en de totale CO2-emissies voor vakanties per regio, 2017
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Bron: CVO, 2017 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).

Figuur 10.3 Vakanties, afstanden en CO2-emissies naar vervoermiddel, 2017*
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* Alle genoemde afstanden zijn gemeten in rechte lijn (‘great circle distance’). In werkelijkheid ligt de afgelegde afstand tussen de 5 
en 15 procent hoger, afhankelijk van vervoerswijze en afstandsklasse. Bij de berekening van de emissies is steeds een specifi eke 
‘omwegfactor’ toegepast voor de specifi eke vervoerwijze en relatie.
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Tabel 10.1 geeft een overzicht van de emissies van vakanties van Nederlanders, 
uitgesplitst naar vakantiebestemming. De ‘carbon footprint’ is het gevolg van het 
aantal reizen naar een land maal de emissies per vakantie. Die laatste variëren sterk 
van rond de 150 kg voor een binnenlandse of Belgische vakantie tot bijna vijf ton 
voor een vakantie naar Australië. Door de verschillen in aantal reizen per land zien 

CO2-emissies en cumulatief aandeel per vakantiebestemming, 2017 Tabel 10.1

 Korte vakantie Lange vakantie Totaal

per per per per per per

dag vakantie totaal dag vakantie totaal dag vakantie totaal

x 1.000 x 1.000 x 1.000

Nederland 29 87 853 22 233 1.824 24 152 2.677

België 33 101 66 24 213 134 26 156 200

Luxemburg 46 145 8 29 354 31 32 274 39

Frankrijk 52 177 79 30 468 1.062 31 420 1.141

Spanje 136 491 103 61 811 1.757 63 783 1.860

Portugal 154 596 38 65 881 507 68 852 546

Oostenrijk 102 377 30 37 398 441 39 396 471

Zwitserland 82 277 13 26 346 74 29 334 87

Verenigd Koninkrijk 81 274 105 39 381 213 47 338 318

Ierland 95 344 12 48 475 33 56 431 45

Noorwegen 105 407 3 47 793 127 48 777 130

Zweden 111 428 15 42 599 77 47 562 92

Finland .** .** .** 58 572 18 58 572 18

Denemarken 69 245 12 36 399 81 38 370 92

Duitsland 42 134 193 31 308 626 33 236 819

Italië 124 447 56 43 587 667 45 573 723

Griekenland 160 627 9 72 874 606 73 869 615

Turkije 185 740 1 75 971 290 75 970 292

Voorm. Joegoslavië 103 388 5 41 610 184 42 601 189

Hongarije 111 402 17 39 579 71 45 533 89

Tsjechië 80 291 14 34 386 53 39 361 67

Overig Europa 133 486 26 64 724 281 67 695 307

Afrika 299 1.050 7 114 1.706 803 115 1.696 810

Azië 529 1.835 13 139 2.587 1.328 140 2.577 1.341

VS en Canada 625 1.755 8 126 2.449 1.335 127 2.444 1.343

Overig Amerika 669 2.007 14 148 2.645 1.020 150 2.634 1.034

Australië en Oceanië 1.004 3.013 5 143 4.725 426 144 4.694 431

Totaal 41 126 1.706 49 608 14.069 48 430 15.775

Bron: CVO, 2017 (berekening CSTT/NRIT Onderzoek).

* Carbon footprint in kg CO2.  
** Cijfers ontbreken (geen korte vakanties in CVO).
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we dat – ondanks de verschillen in retourafstand – bestemmingen zoals Frankrijk, 
Spanje, Azië en Noord-Amerika allemaal afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor 7 tot 
12 procent van de totale ‘carbon footprint’. Binnenlandse vakanties laten totaal de 
grootste ‘carbon footprint’ zien: 17 procent.

Ook is de ‘carbon footprint’ per vakantiedag van belang omdat deze, bij een voor de 
meeste mensen redelijk vaststaand aantal vakantiedagen per jaar, veel zegt over de 
totale vakantie-emissies per jaar. Alleen aantallen vakanties in ogenschouw nemen 
is onvoldoende omdat er sprake is van korte en lange vakanties. Er is een verband 
tussen de duur van een vakantie en de afstand. Daardoor is de ‘carbon footprint’ per 
vakantiedag aan minder variatie onderhevig. De laagste emissies vinden we bij va-
kanties in Nederland (24 kg per dag) en de hoogste bij vakanties naar overig Amerika 
(150 kg per dag, figuur 10.6). Opvallend is dat alle korte vakanties samen op 41 kg 
per dag komen en alle lange vakanties samen op 49 kg per dag. Dit is het gevolg 
van de samenhang tussen duur en afstand van reizen.

Figuur 10.5 presenteert de ‘carbon footprint’ per vakantiedag van verschillende ver-
voerwijzen naar een bestemming. Deze ‘carbon footprint’ betreft de volledige voetaf-
druk, dus inclusief de veroorzaakte emissies van de benutte logies en de uitgevoerde 
activiteiten. In termen van ‘carbon footprint’ per dag zijn de schoonste vakanties 
binnenlandse vakanties met een eigen zeilboot of motorboot, of met de fiets (8 à 
9 kg per dag). Binnenlandse bus- en treinreizen zitten ook aan de duurzame kant: 
respectievelijk 19 en 20 kg per dag. Vakanties met de hoogste ‘carbon footprint’ zijn 
2- tot en met 4-daagse vliegreizen naar het buitenland, zoals de steeds populairder 
wordende stedentrips met goedkope vliegmaatschappijen.

Figuur 10.5 CO2-emissies per vakantiedag naar vervoermiddel, 2017
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Figuur 10.6 presenteert de totale ‘carbon footprint’ naar type gebruikte accommo-
datie en naar bestemming. Ook hier gaat het niet alleen om de emissies van de 
accommodaties zelf, maar zijn de vervoersemissies en emissies van activiteiten die 
op de bestemming ondernomen zijn, meegeteld. Binnenlands zijn lage emissies te-
rug te vinden bij bijvoorbeeld boot- (10 kg per dag), en tentvakanties (14 kg per 
dag), en die in woningen van particulieren (16 kg per dag). Aan de andere kant van 
de schaal staan zee-cruises, met 232 kg per dag (niet apart in de figuur vermeld). 
Daarna komen de buitenlandse vakanties in hotels/motels: 90 kg per dag. Daarbij 
moet wel worden bedacht dat de totale emissies van zee-cruises slechts 2,1 procent 
van het totaal bedragen, terwijl buitenlandse hotelvakanties zo’n 39 procent van alle 
vakantie-emissies betreffen.

De eco-efficiëntie van een vakantie wordt uitgedrukt in het aantal kg CO2-emissies per 
uitgegeven euro. Hoe lager dit getal, hoe beter de eco-efficiëntie. Deze indicator kan 
ondernemers, toerismebureaus en bestemmingsmanagers helpen om hun prioritei-

CO2-emissies per vakantiedag naar logiesvorm, 2017 Figuur 10.6
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ten zodanig bij te stellen dat hun producten zo min mogelijk emissies veroorzaken 
bij een zo hoog mogelijke omzet. Samen met gegevens over de totale emissies kan 
dit helpen om klimaatbeleid en economisch beleid zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen.

Uit Figuur 10.7 blijkt dat de eco-efficiëntie het gunstigst is voor vakanties naar Fin-
land: 0,43 kg per euro. De lage waarde voor Finland heeft veel te maken met de 
hoge vakantiekosten in dit land. De eco-efficiëntie is het minst gunstig voor vakanties 
naar Australië en Oceanië: 1,52 kg per euro. De verre reisafstand naar deze bestem-
mingen gaat gepaard met hoge vakantiekosten, maar ook met bijna vijf ton CO2. 
Van de verre bestemmingen hebben de Verenigde Staten en Canada de gunstigste 
eco-efficiëntie: 0,99 kg per euro. Turkije heeft een voor Europese bestemmingen 

Figuur 10.7 Eco-efficiëntie naar vakantieland, 2017*
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zeer ongunstige eco-efficiëntie van 1,23 kg per euro, wat vooral door de relatief lage 
vakantiekosten wordt veroorzaakt. Ook een binnenlandse vakantie valt qua eco-effi-
ciëntie minder gunstig uit dan een vakantie in de ons omringende landen. Dit wordt 
veroorzaakt door de lagere (vooral reis-) kosten van een binnenlandse vakantie. 

Figuur 10.8 geeft de eco-efficiëntie weer afhankelijk van de gereisde afstand. Interes-
sant is om te zien dat de eco-efficiëntie door de toename van de reiskosten eerst 
afneemt vanaf de kortste afstand en bij de langste afstand snel toeneemt. Dit komt 
doordat de toename van de reis- en verblijfskosten de stijging van de CO2-emissies 
niet meer kan bijbenen. Daarbij moet wel worden bedacht dat de klasse boven 2.000 
km afstanden tot 18.000 km bevat, dus nogal breed is. Het omslagpunt ligt waar-
schijnlijk bij een grotere afstand dan 2.000 km. Naast eco-efficiëntie zal men altijd 
de totale omzetten en totale emissies mee moeten wegen om economische en kli-
maatdoelen te kunnen halen.

10.3 Toeristische druk op de omgeving

Een groei van het verblijfstoerisme kan een verhoogde druk veroorzaken op het 
mi lieu en de leefomgeving van toeristische bestemmingen en doorreisgebieden. In 
deze laatste paragraaf worden twee indicatoren beschreven, die de ‘toeristische 
druk’ kwantificeren. Ten eerste wordt dat gedaan door het gemiddelde aantal over-
nachtingen per dag per vierkante kilometer in een bepaald gebied, en ten tweede 
door het gemiddelde aantal overnachtingen per dag per 100 inwoners in een be-

Eco-efficiëntie naar afstand, 2017* Figuur 10.8
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paald gebied. Er wordt onderscheid gemaakt naar provincies en enkele grote steden 
in Nederland.

De inwoners van een regio of stad kunnen de toeristische druk anders ervaren. De 
perceptie zal per persoon verschillen. Naast de toeristische druk spelen ook andere 
factoren een rol, bijvoorbeeld of men in een bepaald gebied is gaan wonen om de 
rust. Daarnaast kunnen de herkomst en de aard van de activiteiten van de toeristen 
een groot verschil maken. Ook de vraag of iemand werkzaam is in de toerismebran-
che of juist niet zal uitmaken in de perceptie van de toeristische druk.13 In de capita 
selecta van het Trendrapport 2016 is een artikel van Albert Postma en Ko Koens 
opgenomen dat een onderzoek naar de bewonersperceptie van toeristische druk 
beschrijft in een aantal grote steden in Europa.14 Er is gekeken naar de factoren die 
gezien vanuit de inwoner bij de toeristische druk een rol spelen.

Bronnen
Voor de aantallen overnachtingen van toeristen is gebruikgemaakt van de statistiek 
Logiesaccommodaties. Deze statistiek omvat zowel het aantal overnachtingen van 
vrijetijdstoeristen als dat van zakenreizigers. Bij de provincies gaat het om overnach-
tingen in alle typen logiesvormen. Bij de grote steden is alleen gebruikgemaakt van 
overnachtingen in hotels, omdat cijfers van overnachtingen in alle logiesvormen niet 
beschikbaar zijn. Dit heeft echter weinig effect op de uitkomsten omdat slechts een 
heel klein deel van de accommodaties in de gepresenteerde steden geen hotel is. 
Voor de cijfers over de oppervlakte van de provincies en steden en het aantal inwo-
ners in deze gebieden is gebruikgemaakt van respectievelijk de Bodemstatistiek en 
de Bevolkingsstatistiek van het CBS.

Cijfers geven ondergrenzen toeristische druk aan

Particuliere accommodaties (vaak verhuurd via online platforms als Airbnb, Ho-
meAway en Wimdu) vallen buiten de Statistiek Logiesaccommodaties van het 
CBS. Dat geldt ook voor kleine commerciële accommodaties met minder dan 
vijf slaapplaatsen15. Tevens blijven het verblijf in eigen tweede woning, bij fami-
lie/ vrienden en van vaste gasten op campings en jachthavens buiten het bereik 
van dit onderzoek. Ten slotte is het dagtoerisme (nog) niet meegenomen in de 
berekening van de toeristische druk. Het gaat hier dus om een ondergrens.

In feite zou ook voor dagtoerisme de toeristische druk kunnen worden bere-
kend, om zo bijvoorbeeld te kunnen zien of verblijfstoerisme of juist dagtoe-
risme meer druk veroorzaakt op de omgeving. Ook zou het aardig zijn om 

13 Choi, H.-S. C., & Sirakaya, E. 2005. Measuring Residents’ Attitude toward Sustainable Tourism: Development of 
Sustainable Tourism Attitude Scale. Journal of Travel Research, 43(4), 380-394.

14 Postma, A. & Koens, K. ‘Toeristische druk op stedelijke bestemmingen. Het perspectief van bewoners’ in: 
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 (NRIT Media, CBS, NBTC, CELTH, 2016), 328-332.

15 Bij huisjesterreinen en groepsaccommodaties minder dan tien slaapplaatsen en bij campings minder dan vier 
standplaatsen (excl. vaste standplaatsen voor bijvoorbeeld stacaravans).
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onderscheid te maken naar land van herkomst en het type bezoeker. Dat is 
hier niet gedaan. Men dient zich verder te realiseren dat het hier gaat om ge-
middelden op jaarbasis. De waarden kunnen sterk schommelen naargelang het 
werkdagen, dagen in het weekend of dagen met belangrijke evenementen zijn. 
De cijfers moeten dan ook niet als absolute getallen worden gezien, maar als 
referentie-waarden ten opzichte van elkaar.

Hoogste toeristische druk per km2 in Noord-Holland; laagste in Groningen 
De provincie Noord-Holland had van alle Nederlandse provincies in de afgelopen vier 
jaar duidelijk de hoogste toeristische druk per vierkante kilometer (Figuur 10.9). 
De toeristische druk in die provincie is ruim drie keer zo hoog als het Nederlandse 

Gemiddeld aantal overnachtingen in alle logiesvormen per dag per km2, 2012-2017* Figuur 10.9
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gemiddelde. Ook is de toeristische druk in Noord-Holland de afgelopen jaren het 
sterkst gestegen. Op de tweede plaats wat betreft de toeristische druk per vierkante 
kilometer komt Zeeland. De provincies Groningen, Friesland en Flevoland ondervon-
den in de periode 2012-2017 de minste toeristische druk als het gaat om het aantal 
toeristische overnachtingen per dag per vierkante kilometer.

Als gekeken wordt naar het aantal overnachtingen per dag per 100 inwoners ont-
staat een iets ander beeld. Daar komt Noord-Holland op de derde plaats: gemiddeld 
per 100 inwoners vonden er in 2017 per dag 2,9 overnachtingen plaats van toeris-
ten (Figuur 10.10). Zeeland heeft dan de hoogste toeristische druk: 7,2 overnach-
tingen per dag per 100 inwoners. Ook in die provincie is de toeristische druk in de 
periode 2012 – 2014 sterk gestegen, in de jaren 2015-2017 stabiliseert de druk 
in Zeeland echter. Net als voor Zuid-Holland en Flevoland geldt dat Zeeland over de 

Figuur 10.10 Gemiddeld aantal overnachtingen in alle logiesvormen per dag per 100 inwoners, 2012-2017
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periode 2012-2017 een kwart meer overnachtingen per dag per 100 inwoners telt. 
De toename in Noord-Holland is in deze periode zelfs ruim 36 procent. De provincies 
Utrecht, Groningen en Zuid-Holland hebben de laagste toeristische druk per 100 
inwoners.

Amsterdam kent verreweg de hoogste toeristische druk per km2

Figuur 10.11 presenteert de toeristische druk van verblijfstoerisme in vijf grote ste-
den van Nederland. Amsterdam heeft verreweg de grootste toeristische druk: 263 
hotelovernachtingen per dag per vierkante kilometer in 2017. Dat is bijna 5 keer 
zo hoog als bijvoorbeeld Maastricht en circa 27 keer zo hoog als het Nederlandse 
gemiddelde (8,6 overnachtingen per dag per vierkante kilometer). Die druk is nog 
hoger als niet naar de totale landoppervlakte van de gemeente Amsterdam wordt ge-
keken maar alleen naar de oppervlakte van de binnenstad waar de meeste toeristen 
verblijven. De toeristische druk van verblijfstoerisme wordt in Amsterdam met name 

veroorzaakt door buitenlanders. In een stad als Maastricht gaat het daarentegen juist 
om overnachtingen van Nederlanders.

De afgelopen vijf jaar is de toeristische druk van verblijfstoerisme in Amsterdam met 
zo’n 50 procent gestegen. Maar ook in Rotterdam en Utrecht was er een toename 
van ongeveer 50 procent en in Den Haag en Maastricht van circa 40 procent. Vol-

Gemiddeld aantal overnachtingen in hotels per dag per km2, 2012-2017* Figuur 10.11
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gens verwachting was de toeristische druk in de (grote) steden hoger dan die op het 
platteland.

Als ook hier wordt gekeken naar het gemiddelde aantal hotelovernachtingen per dag 
per 100 inwoners blijft het beeld nagenoeg hetzelfde. Amsterdam ondervindt nog 
steeds de hoogste toeristische druk: 5,1 hotelovernachtingen van toeristen per dag 
in 2017 op 100 inwoners. Die toeristische druk is bijna 3 keer zo hoog als gemiddeld 
in Nederland, maar wel lager dan in Zeeland met 7,2 overnachtingen per dag per 
100 inwoners (Figuur 10.10).

Figuur 10.12 Gemiddeld aantal overnachtingen in hotels per dag per 100 inwoners, 2012-2017
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Deel 2 van het
Trendrapport toerisme, 
recreatie en vrije tijd 2018

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd’ geeft een samenhangend beeld 
van de gehele Nederlandse vrijetijdsindustrie. Op basis van de meest toonaange-
vende (statistische) onderzoeken en bronnen komen de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen in toerisme, recreatie en vrije tijd aan bod. Deze worden aange-
vuld met visies en i nzichten van vooraanstaande branche- en kennisorganisaties 
uit de sector. Daarmee is het rapport inmiddels uitgegroeid tot hét standaard-
werk voor en door de sector. Door de presentatie van alle informatie in één 
overzichtelijke uitgave is het rapport ook uitstekend bruikbaar als naslagwerk.
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