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Het aantal overnachtingen in Belgische vakantieverblijven bedroeg 5.936.434 in augustus 

2022. Op nationaal niveau vonden de meeste overnachtingen plaats in hotels (35%) en gîtes, 

vakantiewoningen en – appartementen (20%). 

Het aantal overnachtingen in augustus 2022[1] was 14% hoger dan in augustus 2021 

(5.200.715), 45% hoger dan in augustus 2020 (4.088.485) en 5% hoger dan in augustus 2019 

(5.671.567). 

In het Waals Gewest waren er 1.403.426 overnachtingen, wat neerkomt op een stijging met 

respectievelijk 10%, 14% en 9% in vergelijking met augustus 2021, augustus 2020 en 

augustus 2019. 

Het Vlaams Gewest telde 3.911.314 overnachtingen, wat neerkomt op een stijging met 

respectievelijk 7%, 43% en 5% ten opzichte van augustus 2021, augustus 2020 en augustus 

2019. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg het aantal overnachtingen 621.694. Dat is een 

stijging met respectievelijk 137% en 431% ten opzichte van augustus 2021 en 2020. Het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende een daling ten opzichte van augustus 2019, namelijk 

een daling van 4%. 

Opmerking 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/horeca-toerisme-en-hotelwezen#ftn1


Van 3 november 2020 tot 7 februari 2021 moesten de vakantieparken en campings sluiten. 

Hotels en B&B’s mochten open blijven, maar de restaurants en bars moesten dicht. 

Maaltijden moesten dus genuttigd worden op de kamer. 

Vanaf 8 februari mochten vakantieparken en campings heropenen, maar hun zwembaden, 

gemeenschappelijke binnenruimtes en faciliteiten zoals restaurants en bars moesten gesloten 

blijven. 

Op 8 mei 2021 mochten terrassen opnieuw open. Vanaf 9 juni 2021 was ook horeca binnen 

toegelaten. 

Op 8 mei 2021 mochten ook de zwembaden weer open. In praktijk was dit in de 

vakantieparken vaak (nog) niet het geval door de 1,5 meter-richtlijn. Kampen en 

schooluitstappen met overnachtingen waren tot en met juni 2021 niet toegelaten. 

De indoor speeltuinen, de subtropische zwembaden en de recreatieve delen van de 

zwembaden moesten sluiten van 26 december 2021 tot 27 januari 2022. Dit heeft gevolgen 

gehad voor de vakantieparken. 

Vanaf 26 december 2021 mochten sportkampen alleen nog zonder overnachting plaatsvinden. 

Uitzonderlijk zijn de cijfers voor jeugdherbergen en voor B&B’s alleen op nationaal niveau 

beschikbaar voor de maanden januari, februari en mei en op gewestelijk niveau voor maart, 

april en juni 2021. 

 

[1] Bij de interpretatie van de evolutie tussen dezelfde maanden van opeenvolgende jaren is het belangrijk om rekening te 
houden met de verschillen in het aantal feestdagen, schoolvakanties of weekends tussen deze twee maanden. 

 


