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1. Inleiding 

In de nationale rekeningen (NR) 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 geaccepteerde manier om 
meer inzicht te geven in de economische betekenis van toerisme, is het verankeren van de 
cijfers over toerisme in het geïntegreerde raamwerk van de nationale rekeningen. Dit kan met 
behulp van een Toerismerekening (kortweg in de publicatie TR genoemd). De TR biedt een 
geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie. 
 
De meerwaarde van de TR is vooral terug te vinden via informatie over macro-economische 
kernindicatoren (toeristisch bbp, toeristische werkgelegenheid, totaal toeristische bestedingen) 
in absolute en relatieve termen. Naast deze cijfers in lopende prijzen zijn er ook volume-index 
cijfers beschikbaar. 
 
In 2007 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dan ook een Nederlandse TR 
ontwikkeld. De belangrijkste leidraad bij het samenstellen van de Nederlandse TR is het 
internationale handboek ‘Tourism Satellite Account: Recommended Methodological 
Framework’ (TSA:RMF; UNSD, 2001). 
 
De nationale rekeningen worden eens in de 5 à 10 jaar gereviseerd, de laatste keer is dit 
gebeurd over het jaar 2010. De resultaten hiervan zijn in 2014 gepubliceerd. Nu de gereviseerde 
nationale rekeningen bekend zijn kan ook de TR gereviseerd worden. De resultaten van deze 
revisie  worden ook in 2014 gepubliceerd op StatLine. Dit rapport zal een toelichting geven op 
de gereviseerde TR en de gepubliceerde cijfers economisch duiden. 
 
In hoofdstuk 2 worden de theorie, de definities en de methodebeschrijving besproken. In 
hoofdstuk 3 worden de verschillen met de oude TR reeks kort toegelicht. In hoofdstuk 4 zullen 
de resultaten worden besproken waarbij ook een economische duiding wordt gegeven.  
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2. Theorie, definities en methodebeschrijving 

2.1 Theorie  
 

Het systeem van nationale rekeningen geeft een cijfermatige beschrijving van het economische 

proces binnen een land en de economische relaties met het buitenland. 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 handboeken waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn tussen 

landen (SNA 2008, UN et al., 2009; ESR 2008, Eurostat, 2008). 

 

Vanaf 2007 is de toerismerekening toegevoegd aan het stelsel van de Nederlandse nationale 

rekeningen in de vorm van een tijdreeks over de jaren 2001 tot en met 2012 (CBS, 2007). De 

methodologische achtergronden van de TR staan beschreven in twee internationale 

handboeken: ‘Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework’ (TSA: 

RMF) (UNSD, 2001); en de Europese bewerking ‘European Implementation Manual on Tourism 

Satellite Accounts’. De gereviseerde TR tijdreeks die in 2014 is toegevoegd aan het stelsel van 

de Nederlandse nationale rekeningen bevat de verslagjaren 2010 – 2013. 

 

 

2.2 Definities 
 

Toerisme is in de TSA: RMF als volgt gedefinieerd: 

 

‘Toerisme omvat 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’ (TSA: RMF, pagina 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. 

Het handboek bevat echter 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 de TSA: RMF 

frequentie en afstand als mogelijk criteria. Zo kunnen bijvoorbeeld de nabije omgeving van huis 

of werk en andere frequent bezochte plekken worden gerekend tot de normale omgeving. De 

TSA: RMF biedt echter ook de mogelijkheid om gebiedsgrenzen zoals gemeente- en 

provinciegrenzen te gebruiken als grens voor de normale omgeving. 

 

In de Nederlandse TR is iemand een toerist iedere keer dat hij of zij een tocht maakt met een 

recreatief of zakelijk motief zoals hierboven gedefinieerd, waarvan de totale tijd dat men van 

huis of van werk is langer is dan 2 uur. Binnen de Nederlandse TR worden toeristen op basis van 

vier verschillende kenmerken ingedeeld: 
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1. Vestigingsplaats. Net als in de nationale rekeningen wordt binnen de TR 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 TR maakt een onderscheid tussen recreatieve en zakelijke 

motieven. 

4. Duur van de reis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen meerdaagse reizen (met 

overnachting) en dagtochten. 

 

Daarnaast wordt in de TSA: RMF, alsmede in de Nederlandse TR, onderscheid gemaakt tussen 

een aantal verschillende vormen van toerisme: 

 

1. Binnenlands toerisme is het toerisme van ingezeten reizigers binnen het 

economische territorium van Nederland. 

2. Inkomend 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 economische 

territorium van Nederland. 

 

Toeristische bestedingen en toeristisch aanbod 

 

Toeristische bestedingen worden gedefinieerd als ‘de totale bestedingen gedaan door toeristen 

of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en tijdens het verblijf op de plaats van 

bestemming’. Bestedingen worden dus toeristische bestedingen zodra de persoon die de 

besteding verricht een toerist is.  

 

Voor het aanbod geldt hetzelfde: er is pas sprake van toeristisch aanbod als de afnemer een 

toerist is. Binnen de TR zijn het aanbod en de bestedingen van ieder toeristisch goed en dienst 

per definitie aan elkaar gelijk. 

 

Duurzame recreatiegoederen en sociale overdrachten 

 

Twee bijzondere categorieën van het interne toerisme zijn de duurzame recreatiegoederen  

en de sociale overdrachten. De duurzame recreatiegoederen zijn de duurzame 

goederen die hoofdzakelijk voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (zoals caravans, 

kampeerspullen en sportartikelen). Onder de sociale overdrachten vallen de overheidssubsidies 

die er toe leiden dat een bezoeker soms niet de volledige kosten van een dienst op zich neemt, 

zoals subsidies aan musea, bijstandssubsidies voor recreatieve activiteiten die voor toeristische 

doeleinden worden gebruikt. Daarnaast worden ook de toeristische bestedingen van 

instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens meegeteld in de sociale 

overdrachten. Voorbeelden van zulke instellingen zijn sport en hobbyverenigingen. 

 

Karakteristieke diensten en bedrijfsklassen 
 

Sommige diensten zijn typisch voor het fenomeen toerisme. Daarom wordt in de TR 

onderscheid gemaakt tussen karakteristieke en niet-karakteristieke diensten. De karakteristieke 

diensten zijn ‘producten die, in afwezigheid van toeristen, in de meeste landen zouden 

ophouden te bestaan of voor welke het niveau van consumptie aanzienlijk zou worden 

gereduceerd’ (TSA:RMF, pg. 38). Voorbeelden van dit soort karakteristieke diensten zijn horeca, 
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vervoer, kunst, cultuur, sport en recreatie. De karakteristieke bedrijfsklassen zijn de 

hoofdproducenten van deze diensten. 

2.3 Methodebeschrijving 
 

De ontwikkeling van het nieuwe TR systeem wordt hierna beschreven in een aantal stappen: 

Voor de verschillende onderdelen (blokken van bestedingen) van de TR zijn (externe) bronnen 

voor de bestedingen in mln. euro beschikbaar. Deze bronnen worden voor het revisiejaar 2010 

zo goed als kan benut ten goede van de herijking. De randen van deze  bronnen bepalen de 

niveaus in lopende prijzen van de totale bestedingen voor verslagjaar 2010. De verdeling van de 

bestedingen naar producten is voor 2010 geactualiseerd op basis van bronnen. Voor de 

herijking is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 

- ContinuVakantieOnderzoek (NBTC-NIPO) 

- ContinuVrijetijdsOnderzoek (NBTC-NIPO) 

- Statistiek Inkomend Toerisme (NBTC) 

- ContinuZakenreisOnderzoek (NBTC-NIPO) 

- Monitor Inkomend Dagbezoek (NBTC) 

- Nationale rekeningen 

 

 

2. Voor het verslagjaar 2010 zijn daarna vraag en aanbod op een rijtje gezet. De 

bestedingen zijn uitgesplitst naar relevante goederengroepen. Aan deze 

goederengroepen zijn hoofdproducenten toegewezen (Nederlandse bedrijfstakken + 

buitenland). De vraag bepaalt in deze het aanbod (aanbod is dus een resultante van de 

vraag). Aanbod vanuit het buitenland wordt afgesplitst door gebruik te maken van 

informatie over invoerstromen per product.   

3. Voor de productie van toeristische goederen en diensten in Nederland is bepaald 

hoeveel werkgelegenheid en toegevoegde waarde gerelateerd zijn aan deze productie. 

Per product en activiteit is aan de hand van ratio’s de toegevoegde waarde en de 

werkgelegenheid berekend (toegevoegde waarde per eenheid productie en 

werkgelegenheid per eenheid productie; actuele vuistregels die gebaseerd zijn op  

structuur informatie uit de nationale rekeningen).  

4. Voor 2010 zijn dus niveaus bepaald voor alle relevante bedrijfstak/product  

combinaties. Deze niveaus worden tot aan de nieuwe revisie (verslagjaar 2015) 

geëxtrapoleerd m.b.v. relevante indicatoren die, als dit zinvol is,  consistent zijn met de 

ontwikkelingen van de NR. Daarnaast worden ook indicatoren die afgeleid zijn van 

gegevens uit de toerismestatistieken (o.a. statistieken van NBTC-NIPO) ingezet om  

zinvol te kunnen extrapoleren. De waardeontwikkelingen en volumeontwikkelingen die 

representatief zijn voor bepaalde bedrijfstak/ product combinaties kunnen worden 

ingezet om zodoende de bestedingen in de opeenvolgende jaren te berekenen. Per 

product en bedrijfstak wordt daarna weer  aan de hand van NR ratio’s de toegevoegde 

waarde en de werkgelegenheid  berekend (toegevoegde waarde per eenheid productie 

en werkgelegenheid per eenheid productie; actuele vuistregels die gebaseerd zijn op 

structuur informatie uit de Nationale rekeningen). 

 

Bij de volgende revisie wordt wederom de  TR structuur (structuur van de toerisme 

economie) geijkt op basis van beschikbaar bronmateriaal.   
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3. Toerismerekeningen: verschillen voor en na revisie  

De toerismerekeningen zijn in 2014 gereviseerd. De economische cijfers voor de verslagjaren 

2010-2011-2012-2013 zijn anders dan eerder gepresenteerd. Hiervoor zijn drie redenen.  

 

1. Revisie van de nationale rekeningen 

 

Net als in alle andere landen van de Europese Unie worden dit jaar ook de cijfers over de 

Nederlandse economie aangepast. Aanleiding voor deze revisie is het toepassen van 

nieuwe internationale afspraken over het samenstellen van economische cijfers. Het 

invoeren van deze nieuwe internationale richtlijnen is in de Europese Unie verplicht. 

Vrijwel alle Europese landen verwerken bij deze revisie ook veel nieuwe informatie in de 

cijfers over de economie. Het gaat om de macro-economische cijfers die worden 

uitgebracht onder de paraplu van de nationale rekeningen. De nieuwe TR maakt 

intensief gebruik van de gereviseerde nationale rekeningen cijfers en structuren.  

 

2. Herijking op toeristische bronnen 

 

Voor het compileren van economische cijfers wordt voor het basisjaar 2010 zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van interne en externe toeristische bronnen over toeristische 

bestedingen zoals bijvoorbeeld het ContinuVakantieOnderzoek (CVTO), het 

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVO), het ContinuZakenreisOnderzoek (CZO), Statistiek 

Inkomend Toerisme (SIT) en de Monitor Inkomend Dagbezoek. Voor het vaststellen van 

een goed basisniveau aan toeristische bestedingen is zoveel mogelijk aangesloten op de 

niveaus van deze onderzoeken. Daarnaast zijn er bij de revisie van 2010 een aantal 

nieuwe bronnen beschikbaar gekomen vanuit het NBTC die de zakelijke reismarkt 

beschrijven. Deze zijn ook ingezet. De statistiek onderzoek dagrecreatie van het CBS is 

stopgezet en vervangen door het onderzoek CVTO van het NBTC.  

  

3. Aanpassing scope toerismerekeningen 

 

Funshoppen: 

Bij het bepalen van de juiste niveaus voor 2010 is tevens de scope van de 

toerismerekeningen aangepast. Vanaf 2010 na revisie wordt het “Funshoppen” ook 

meegerekend in de toerismerekeningen. Onder funshoppen worden alle aankopen 

verstaan die toeristen aanschaffen tijdens een toeristisch uitje (dus o.a. langer dan 2 uur 

weg van huis). Het “functioneel shoppen” valt hier dus niet onder. Het niveau van 

funshoppen is voornamelijk bepaald aan de hand van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek 

(CVTO) en bedraagt ruim 14 mld. euro.  

 

Inkomend toerisme: 

Door een toenemend aantal online boekingen komt het steeds vaker voor dat 

buitenlandse toeristen een accommodatie of ticket boeken bij of via een Nederlands 

bedrijf terwijl de reisbestemming een ander land is dan Nederland. Economisch bezien 

verdient de Nederlandse economie aan deze online boekingen, maar deze transacties 

hebben vaak niet betrekking op een buitenlandse toerist die afreist naar Nederland. De 

bestedingen (reisbemiddeling, vervoerskosten  of een pakketreis) van bijvoorbeeld een 

Bulgaar die iets boekt bij een Nederlands reis(bemiddeling)bureau met reisbestemming 
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Frankrijk worden ook meegenomen onder het kopje ‘inkomend toerisme’. Hierbij dient 

men rekening te houden bij de interpretatie van deze cijfers over inkomend toerisme. 

Het gaat dus niet uitsluitend over reisverkeer naar Nederland.  In het verleden werd deze 

geldstroom niet meegenomen in de TR en werd er alleen gekeken naar buitenlandse 

toeristen die daadwerkelijk naar Nederland reizen. Voor eendaags inkomend toerisme 

geldt dat de gehanteerde scope voor België smaller is dan gehanteerde  scope voor 

Duitsland. Het cijfer voor België betreft  dus een ondergrens. 

 

Eendaags zakelijk toerisme: 

Vanaf 2010 na revisie wordt het eendaags zakelijk toerisme niet meer meegenomen in 

de toerismerekeningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de congressen, beurzen, 

trainingen en zakenreizen die o.a. meer dan 2 uur duren. Uitzondering hierop zijn de 

bedrijfsuitjes, deze worden wel meegenomen. Er is namelijk gebleken dat er geen goede 

bronnen beschikbaar zijn om het juiste niveau te bepalen van deze groep. Aangezien er 

geen data is voor deze activiteit is de pragmatische keuze gemaakt om deze activiteit 

niet meer mee te nemen. 
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4. Resultaten 

De toeristische bestedingen door ingezetenen en niet ingezetenen in de Nederlandse economie 

zijn gegroeid met ruim 9  procent in de periode 2010-2013 (in waarde termen). In 

volumetermen zijn de bestedingen een kleine 3 procent toegenomen. De prijzen zijn in dezelfde 

periode gestegen met ruim 6 procent. De totale toeristische bestedingen in de Nederlandse 

economie bedroegen 65 miljard in 2013. De toegevoegde waarde van de Nederlandse 

toerismesector is echter kleiner dan de genoemde 65 miljard omdat een deel van deze 

bestedingen wegvloeit naar het buitenland. 

 

De bestedingen in lopende prijzen door inkomende toeristen zijn het hardst gegroeid in waarde 

(+21 procent). De bestedingen via de sociale overdrachten en aan de recreatieve duurzame 

goederen zijn kleiner geworden (-3 procent). De bestedingen gerelateerd aan het binnenlands 

toerisme zijn met 6 procent gegroeid (lopende prijzen). De groei van de bestedingen in de 

Nederlandse economie wordt vooral gedragen door de buitenlandse toeristen. De 

toerismesector moet het in crisistijd dus vooral hebben van toeristische bestedingen door 

buitenlanders in de Nederlandse economie
1
. Daarnaast profiteert de reisbemiddeling in 

Nederland van veel meer online boekingen.  De traditionele reisbemiddeling presteert 

economisch bezien wel minder.  

 

 

 
Figuur 1- Totale toeristische bestedingen in de NL economie (lopende prijzen) 

 

De bestedingen van Nederlandse ingezetenen in Nederland én het buitenland zijn gegroeid met  

6 procent (zie figuur 2) in de periode 2010-2013 (in waarde termen). In volumetermen zijn de 

bestedingen van deze groep juist gedaald met een kleine 1 procent. De stijging in waarde 

termen wordt dus vooral veroorzaakt door de prijsstijgingen. De Nederlandse toerist houdt in 

crisistijd de hand op de knip en de groei in de Nederlandse toerismesector wordt dus vooral 

gedragen door de bestedingen van buitenlanders. 

                                                                 
1 Door een toenemend aantal online boekingen komt het steeds vaker voor dat buitenlandse toeristen een 

accommodatie of ticket boeken bij of via een Nederlands bedrijf terwijl de reisbestemming een ander land is dan 

Nederland. Economisch bezien verdient de Nederlandse economie aan deze online boekingen, maar deze transacties 

hebben vaak niet betrekking op een buitenlandse toerist die afreist naar Nederland. Bij de interpretatie van deze 

gegevens moet hier rekening mee worden gehouden.  
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Figuur 2- Totale toeristische bestedingen door ingezetenen in Nederland en het buitenland 

(lopende prijzen) 

 

De toeristische bestedingen van ingezetenen en niet-ingezetenen leiden tot toegevoegde 

waarde in de Nederlandse economie. De totale toeristische toegevoegde waarde (basisprijzen) 

is in 2013 gelijk aan 19 miljard euro. De toeristische toegevoegde waarde gewaardeerd tegen 

marktprijzen is gelijk aan 23 miljard euro. Het verschil kan verklaard worden door de btw en het 

saldo van belastingen (denk aan accijnzen) en subsidies (bijvoorbeeld in de kunst- en cultuur-

sector). Zowel de toegevoegde waarde in basisprijzen als in marktprijzen is gegroeid, met 

respectievelijk 10 en 13 procent.  

 

 

 

 
Figuur 3-Toegevoegde waarde tegen basisprijzen en tegen marktprijzen, lopende prijzen 

 
 

Toerisme draagt bij aan de toegevoegde waarde en het bbp van de Nederlandse economie. De 

bijdrage bedroeg in 2010 ongeveer 3,2 procent (uitgedrukt in lopende prijzen). Deze bijdrage is 

opgelopen naar 3,6 procent in 2013. Toerisme is daarmee, uitgedrukt in toegevoegde waarde, 
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relatief belangrijker geworden voor de Nederlandse economie in de periode 2010-2013. De 

toerismesector is een sector met veel verschillende soorten activiteiten die allemaal hun eigen 

dynamiek kennen. Sommige activiteiten doen het beter dan andere activiteiten in tijden van 

crisis. De bijdrage uitgedrukt in marktprijzen is groter dan in basisprijzen omdat bestedingen 

aan motorbrandstoffen een belangrijke rol spelen in de totale toeristische bestedingen. Accijns 

heeft een relatief groot aandeel in de aankoopprijs van benzine en diesel. Hiermee draagt de 

toerismesector bij aan de inkomsten voor de overheid. 

 
 

 
Figuur 4- Aandeel toegevoegde waarde in totale economie, tegen basisprijzen en tegen 

marktprijzen 

 

 

De toerismesector is goed voor 590 duizend banen in Nederland in 2013. Uitgedrukt in vte is er 

voor ongeveer 357 duizend arbeidsjaren werk in de toerismesector. Het aantal werkzame 

personen is gelijk aan 496 duizend. Eén werkzame persoon kan meer dan 1 baan hebben. Het 

valt op dat de deeltijdfactor relatief groot is. Dit wordt onder meer verklaard door de hoge 

deeltijdfactor in de horeca. De horeca is een belangrijk activiteit in de toerismesector. Zowel het 

aantal banen, het arbeidsvolume en het aantal werkzame personen laten een gestage groei zien 

in de tijd. 
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Figuur 5- Werkgelegenheid in de toerismesector 

 
 

Toerisme draagt bij aan de werkgelegenheid van de Nederlandse economie. Deze bijdrage 

bedroeg in 2010 ongeveer 4,8 procent (uitgedrukt in arbeidsvolume vte) en is opgelopen naar 

5,1 procent in 2013. Toerisme is daarmee, kijkend naar de werkgelegenheid, relatief 

belangrijker geworden voor de Nederlandse economie in de periode 2010-2013. Sommige 

activiteiten doen het beter dan andere activiteiten in tijden van crisis. De bijdrage aan de 

werkgelegenheid is relatief groter dan de bijdrage aan de toegevoegde waarde. Dit wordt 

verklaard door het feit dat gemiddeld bezien de toerismesector gekarakteriseerd wordt door 

arbeidsintensieve activiteiten. Gemiddeld wordt in de toerismesector 38 procent minder 

toegevoegde waarde gegenereerd dan gemiddeld in de Nederlandse economie. 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. De toegevoegde waarde wordt o.a. aangewend om 

lonen te betalen en kapitaalkosten (rente en afschrijvingen) af te dekken.  

 

 

 

 
Figuur 6- aandeel werkgelegenheid in de Nederlandse economie 

 

 

Terwijl de Nederlandse economie in reële termen in de periode 2010-2013 heeft stilgestaan 

heeft de toerismesector een groei meegemaakt in reële termen. De bouwnijverheid en de 

industrie hebben het in genoemde periode economisch zwaar gehad. De bouwnijverheid speelt 

geen rol in de toerismesector en de industrie slechts een beperkte rol. Het dienstverlenende 

karakter van de toerismesector heeft vooral geprofiteerd van meer bestedingen door 

buitenlanders die in Nederland op bezoek zijn. Daarnaast profiteert de Nederlandse 

toerismesector van steeds meer online boekingen. In volumetermen is de toerismesector 

gegroeid met 7 procent (in marktprijzen; in basisprijzen is de groei 6 procent) terwijl de totale 

economie nagenoeg stil heeft gestaan. De groei wordt redelijk breed gedragen.  
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Figuur 7- Reële economische ontwikkelingen in de toerismesector en de economie 

 

 

Terwijl de Nederlandse werkgelegenheid in de periode 2010-2013 is gekrompen is de 

werkgelegenheid in de toerismesector gegroeid. Gemeten in arbeidsvolume is de 

werkgelegenheid in de toerismesector gegroeid met 6 procent. Deze groei wordt vooral 

gedragen door de horeca en door overige niet karakteristieke goederen en diensten. Vooral de 

restaurants en de eventcatering hebben het goed gedaan in genoemde periode. De restaurants 

draaiden redelijk terwijl de cafés het zwaar hadden in 2012-2013. De kunst en cultuur sector 

heeft, zij het bescheiden, enigszins geprofiteerd van een kleine opleving in 2013. Opvallend is 

de dip bij de reisbureaus. De traditionele reisbemiddeling, die arbeidsintensief van aard is, 

maakt een moeilijke tijd door, onder andere door de opkomst van internet. Ondanks dat de 

toegevoegde waarde van deze tak groeit, gaat dit niet gepaard met extra werkgelegenheid.  

 

 
Figuur 8- Toerismesector versus de totale economie, werkgelegenheid 
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Figuur 9- Werkgelegenheid per activiteit (2010=100) 

 

De werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsvolume was in 2013 gelijk aan 357 duizend vte. De 

meeste van deze vte’s zijn actief in horeca gerelateerde activiteiten (47 procent). Een aanzienlijk 

deel van de werkgelegenheid is gerelateerd aan sport- en recreatie-activiteiten (12 procent). 

Ongeveer 75 procent van de vte’s die toebehoren aan de toerismesector werken aan 

karakteristieke toerisme-activiteiten. Slechts 25 procent van het totaal aantal vte’s werkt aan 

niet- karakteristieke activiteiten. Dit betreft een vrij heterogene groep van activiteiten. Dit 

betreft bijvoorbeeld de werkzame personen in de detailhandel (via het funshoppen). Ook 

mensen die werkzaam zijn in fabrieken waar brandstof ten goede van het toeristisch vervoer 

wordt geproduceerd, zijn toebedeeld tot deze groep. Ook andere niet karakteristieke 

activiteiten zoals het openbaar vervoer en taxi’s vallen hier onder.  

 

 

 
Figuur 10- Werkgelegenheid per activiteit, aandeel in het TR totaal, in procent, 2013 
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