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1. TOERISME 

1.1 Aantal hotels 

Het aantal bestaande hotels stemt overeen met het aantal hotels, pensions, motels en andere 
die beantwoorden aan die definitie: etablissementen met minstens 4 kamers (4 in het Vlaams 
Gewest, 6 in het Waals Gewest en minstens 10 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en een 
totale capaciteit van minstens 10 personen waar een ontbijt kan worden opgediend, waar de 
kamers dagelijks worden onderhouden en die heel het jaar in bedrijf zijn. Hotels zijn goed voor 
95% van de overnachtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; daarom werden de 
overnachtingen in andere categorieën van logies (campings, jeugdherbergen, Bed&Breakfast, 
vakantiecentra en –dorpen) niet weergegeven. 

Het aantal sterren is een kwaliteitslabel door de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie toegekend. De rubriek « Andere » omvat de appartementenhotels en de nog niet 
erkende hotels. 

De maandelijkse capaciteit betreft het aantal plaatsen (1 plaats komt overeen met 1 persoon) 
dat in alle hotels samen ter beschikking van de bezoekers kan worden gesteld. 

1.2 Aantal overnachtingen 

Het totale aantal overnachtingen betreft de overnachtingen door “toeristen” in de hotels tijdens 
het beschouwde jaar. De tabellen tonen het aantal overnachtingen en het aantal bezoekers of 
het aantal aankomsten niet. 

De overnachtingen zijn ingedeeld naar het land van verblijf van de bezoekers. Deze landen 
werden als volgt gegroepeerd : België ; buurlanden (= Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, 
Nederland) ; Verenigd Koninkrijk ; andere E.U.-landen = de 27 lidstaten zonder de hiervoor 
vermelde. 

Gibraltar, overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk, is niet opgenomen in deze categorie. 
Hetzelfde geldt voor de volgende ministaatjes: Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad. 

De tabel omvat vervolgens de overnachtingen door de toeristen afkomstig uit de tien landen 
met het meeste overnachtende bezoekers, de rest van de « Andere landen » samengevoegde 
overnachtingen betreft het aantal overnachtingen door het geheel van bezoekers uit andere 
landen die niet tot de E.U. behoren en die nog niet eerder waren vermeld (andere landen uit de 
wereld).Om het aantal overnachtingen te kunnen vergelijken met de vorige jaren vermeldt de 
volgende tabel het aantal overnachtingen door toeristen uit de 27 staten die voortaan lid van de 
Europese Unie zijn. 
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