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Inleiding
Hoewel er altijd al sprake is geweest van de verhuur van vakantieaccommodaties door particulieren,
zijn de mogelijkheden daarvan door de opkomst van zogenoemd online platformen het laatste
decennium sterk toegenomen. Er is bijna niemand meer die zijn of haar appartement, kamer of
(tweede) woning, niet verhuurt via zo’n online platform. Het bekendste platform is Airbnb. Maar er zijn
tegenwoordig ook vele andere grote en kleine nationale en internationale platformen, die bemiddelen
in vakantieverhuur door particulieren. In Nederland gaat het onder meer om Belvilla, Natuurhuisje en
Zoover, maar ook grote internationale platformen zoals Booking, Expedia, TripAdvisor en Tripping
opereren in ons land. Door het relatieve gemak waarmee accommodaties kunnen worden verhuurd
via deze platformen, is het beeld dat zowel het aanbod als het gebruik in de afgelopen tien jaar is
toegenomen. Particulier vakantieverhuur lijkt, naast commercieel verhuur via hotels, B&B, huisjes- en
kampeerterreinen, een vast onderdeel geworden te zijn van de toeristische verblijfsmarkt in
Nederland. De behoefte aan cijfers van onderzoekers en beleidsmakers over dit fenomeen is
daarmee ook toegenomen.
In deze publicatie wordt ingegaan op de recent beschikbaar gekomen statistieken over de particuliere
vakantieverhuur van het Europese statistiekbureau Eurostat. In het eerste hoofdstuk worden de
statistieken nader beschreven, waarna het tweede hoofdstuk helemaal gewijd is aan de cijfers zelf.
Daarbij gaat het onder meer om:
-

De omvang van de markt van particulier vakantieverhuur in Europa en Nederland;
Uit welke landen komen de gasten en waar verblijven ze;
In welke periode van het jaar komen de gasten (seizoenpatroon)?
Hoe groot is de druk op de omgeving door de overnachtingsdata in verhouding te zetten tot
het aantal inwoners in een stad, regio of land;
Welk type accommodatie wordt aangeboden.

Ter vergelijking zijn ook cijfers opgenomen uit de statistiek Logiesaccommodaties van het CBS, die
betrekking hebben op overnachtingen in commerciële verblijfsaccommodaties.
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1. Statistiek
Vanuit de statistiek gezien is het altijd moeilijk geweest om inzicht te krijgen in de markt van de
verhuur van vakantieaccommodaties door particulieren. Onduidelijk is wie wanneer aan welk type
toerist een accommodatie verhuurt. Het feit dat dit soort verhuur nu bijna overal via online platformen
verloopt, maakt het mogelijk om deze vragen te stellen aan de platformen zelf. Na een lange weg van
onderhandelen, zijn vier grote platformen, te weten Airbnb, Expedia, TripAdvisor en Booking, bereid
om hun data over dit deel van de toeristische verblijfsmarkt via het statistisch bureau van de
Europese Unie, Eurostat, ter beschikking te stellen. Daarbij gaat het om geaggregeerde data over de
vier platformen heen. Er is te allen tijde sprake van geanonimiseerde data. De data is inclusief de
verhuur van particuliere accommodaties via geassocieerde platformen zoals Flipkey, Homeaway en
VRBO.
In deze publicatie wordt nader ingegaan op de door Eurostat geleverde cijfers van de jaren 2018,
2019 en 2020. Cijfers van het jaar 2021 en verder zijn nog niet beschikbaar. De vraagkant van het
toerisme staat centraal. Daarbij zijn cijfers beschikbaar over het aantal keren dat een accommodatie
is verhuurd, het aantal nachten dat een accommodatie is verhuurd en het aantal gastovernachtingen.
Bij gastovernachtingen gaat het om het aantal nachten dat een accommodatie is verhuurd maal het
aantal personen, dat in die accommodatie heeft overnacht. Dit is vergelijkbaar met het aantal
overnachtingen van de statistiek Logiesaccommodaties. De intentie van de vier genoemde platformen
en Eurostat is om met deze vrijwillige datalevering door te gaan en wel door elk kwartaal data over de
voorafgaande maanden te leveren.
De genoemde platformen behoren tot de grootste spelers in de markt, maar daarnaast bestaan er ook
nog vele kleine en grote nationale en internationale platformen, die opereren in de Nederlandse
particuliere verhuurmarkt van vakantieaccommodaties. Er is wel enig inzicht in die markt, maar zeker
niet alle platformen, die op de Nederlandse markt actief zijn, zijn in beeld. In feite kunnen er in elk
land wel platformen opereren die Nederlandse particuliere vakantieaccommodaties aanbieden. Dat
betekent dat de cijfers van de vier grote platformen, die in deze publicatie worden gepresenteerd, niet
de gehele markt dekken, maar waarschijnlijk wel een aanzienlijk deel. De gepresenteerde cijfers
worden hier voorlopig gezien als representatief voor deze markt. Men moet de cijfers wel zien als
experimenteel en als een benadering van de werkelijkheid.
In deze publicatie wordt op enkele plekken een vergelijking gemaakt met de cijfers van de statistiek
Logiesaccommodaties (SLA). De SLA produceert per maand cijfers over het aantal toeristen en hun
overnachtingen in Nederland per type accommodatie, dat wil zeggen commerciële accommodaties
zoals hotels e.d., huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties. Ook wordt
onderscheid gemaakt naar het land van herkomst van de gasten. Een vergelijking tussen de cijfers
van de SLA en de data van de vier grote platformen moet wel met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd. Er kan namelijk overlap zijn tussen accommodaties en de bijbehorende
gastovernachtingen die door de SLA worden waargenomen en de accommodaties en de
bijbehorende gastovernachtingen die zijn opgenomen in de cijfers van de vier grote platformen. Door
deze mogelijke dubbeltellingen kunnen zowel het aantal aangeboden accommodaties als de
bijbehorende gastovernachtingen van de SLA en de vier grote platformen niet zomaar bij elkaar
worden opgeteld. Onduidelijk is hoe goot dit probleem van overlap is. Ook kan er overlap zijn tussen
de vier grote platformen onderling. Accommodaties kunnen namelijk op meer dan één platform
tegelijkertijd worden aangeboden. Bij de platformen gaat het alleen om overlap bij het aanbod
(zogenoemde ‘listings’) en in principe niet bij de vraag (de gastovernachtingen). Mensen kunnen hun
accommodatie maar één keer verhuren. Deze mogelijke overlap tussen de vier grote platformen
onderling en de vier grote platformen en de SLA betekent dat er geen cijfers kunnen worden
gepubliceerd over het aanbod. Men kan niet aantallen ‘listings’ per platform zomaar bij elkaar
optellen.
Ten slotte, zij hier nog opgemerkt dat het gaat om de particuliere verhuurmarkt van
vakantieaccommodaties aan toeristen, die via online platformen worden aangeboden. Dus niet om de
commerciële verhuur van accommodaties, zoals hotels, kampeerterreinen en bungalowparken. Het is
echter niet uitgesloten dat op de markt van de particuliere vakantieverhuur ook commerciële partijen
actief zijn. Dat onderscheid is niet altijd even gemakkelijk te maken.
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2. De cijfers
Totale aantallen
In 2018, 2019 en 2020 hebben toeristen in Nederland respectievelijk zo’n 8,4, 9,4 en 5,9 miljoen
nachten door gebracht in de via de vier grote platformen aangeboden particuliere
vakantieaccommodaties. Tussen 2018 en 2019 is dat een groei van +11,4 procent. En tussen 2019
en 2020 een daling van -37,2 procent. Deze daling van het aantal gastovernachtingen is natuurlijk het
gevolg van de coronacrisis, die door allerlei reisbeperkingen een zware wissel heeft getrokken op de
wereldwijde en Nederlandse toeristenmarkt. Zie figuur 1.
Figuur 1: Totaal aantal gastovernachtingen (x 1 miljoen) in particuliere vakantieaccommodaties, die
via online platformen zijn verhuurd, Nederland, 2018, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Ter vergelijking, bij de markt van de commerciële verhuur van vakantieaccommodaties 1 (hotels e.d.,
kampeerterreinen en bungalowparken) ging het in Nederland om 116,1, 123,4 en 85,4 miljoen
gastovernachtingen in respectievelijk 2018, 2019 en 2020: een groei en een daling van respectievelijk
+6,3 procent en -30,8 procent. Zie figuur 2.
Figuur 2: Aantal gastovernachtingen (x 1 miljoen) in commerciële vakantieaccommodaties zoals
hotels, kampeerterreinen en bungalowparken, Nederland, 2018 t/m 2021.

Bron: CBS
** : nader voorlopig
1

Het gaat hier om zowel het zakelijk toerisme als het toerisme dat gelieerd is aan de vrijetijd.
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De Europese verhuurmarkt van particuliere vakantieaccommodaties
Totaal brachten toeristen in 2019, het pre-coronajaar, in de Europese Unie (27 landen) bijna 512
miljoen gastovernachtingen door in particuliere vakantieaccommodaties, die via de vier grote online
platformen zijn verhuurd. Iets meer dan de helft van deze markt wordt vertegenwoordigd door Spanje
(20,6 procent), Frankrijk (19,4 procent) en Italië (14,9 procent). Het aandeel van Nederland in die
markt in 2019 is 1,8 procent. In 2018 ging het in de Europese Unie om 442 miljoen
gastovernachtingen. In het eerste coronajaar 2020 om 272 miljoen gastovernachtingen: een daling
van 47 procent.
Worden de cijfers gestandaardiseerd naar het aantal inwoners in een land, dan springen in 2019
Kroatië (6,3 gastovernachtingen per inwoner), Malta (6,2 gastovernachtingen per inwoner), Cyprus
(4,8 gastovernachtingen per inwoner) en Portugal (3,0 gastovernachtingen per inwoner) eruit. Bij
Spanje, Frankrijk en Italië gaat het om respectievelijk 2,2, 1,5 en 1,3 gastovernachtingen per inwoner.
Dat is boven het Europese gemiddelde van 1,1 gastovernachting per inwoner. Nederland zit met 0,5
overnachting per inwoner duidelijk onder dat gemiddelde. Zie verder figuur 3.
Figuur 3: Aantal gastovernachtingen per inwoner per land van de particuliere verhuur van
vakantieaccommodaties via online platformen, Europese Unie (27), 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat/CBS

Seizoenpatroon
Het seizoenpatroon van de verhuur van particuliere vakantieaccommodaties via online platformen
wijkt niet echt af van het seizoenpatroon van de verhuur van commerciële accommodaties. De
belangrijkste perioden van het jaar betreffen het voorjaar (rond april), het najaar (rond oktober) en
vooral de zomermaanden. Het eerste deel van het jaar 2020 wijkt af door het begin van de
coronacrisis met allerlei opgelegde reisbeperkingen. Hoewel met een lager volume, is het tweede
deel van dat jaar weer enigszins vergelijkbaar met het seizoenpatroon van de jaren 2018 en 2019. Zie
verder de figuur 4.
Figuur 5 laat het seizoenpatroon in 2019 zien van het aantal gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties, die via online platformen zijn verhuurd (blauwe lijn), gerelateerd aan het
seizoenpatroon van de verhuur van commerciële accommodaties (uit de SLA). Bij de commerciële
verhuur is onderscheid gemaakt naar alle commerciële accommodatietypen (oranje lijn) en specifiek
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alleen de hotels (grijze lijn). Het gaat in dit geval om een index. Zoals gezegd, komen de
seizoenpatronen van de particuliere verhuur en de totale commerciële verhuur (= alle
accommodatietypen) goed overeen. Dat geldt veel minder voor de verhuur via hotels. Daar is sprake
van een veel vlakkere lijn over het jaar heen. Dat zal deels te maken hebben met het feit dat hotels
ook voor een belangrijk deel worden gebruikt door zakelijke reizigers. Hierdoor is er minder sprake
van seizoenschommelingen. Dat geldt niet of minder voor de verhuur van particuliere
vakantieaccommodaties.
Figuur 4: Aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties, die via online platformen
zijn verhuurd, per maand (seizoenpatroon), Nederland, 2018, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Figuur 5: Aantal gastovernachtingen per maand in particuliere vakantieaccommodaties (blauwe lijn)
en in commerciële vakantieaccommodaties, onderscheiden naar alle typen accommodaties (oranje
lijn) en alleen hotels (grijze lijn), index: januari=100, Nederland, 2019.

Bron: CBS en Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

7

Land van herkomst
De uitsplitsing naar het land van herkomst van de gasten in particuliere vakantieaccommodaties is
gebaseerd op gastovernachtingen en niet op basis van het aantal gasten. Cijfers over aantallen
gasten zijn niet beschikbaar. Bij de uitsplitsing gaat het niet alleen om het onderscheid tussen binnenen buitenland, maar ook naar welk buitenland.
Figuur 6 laat zien dat particulier verhuurde vakantieaccommodaties in Nederland vooral worden
gebruikt door buitenlandse toeristen. Voor 2018 en 2019 is dat meer dan vier vijfde van alle
gastovernachtingen. In het eerste coronajaar is die verdeling echter duidelijk gewijzigd. Nederlanders
zijn noodgedwongen meer in eigen land op vakantie gegaan en hebben daarbij duidelijk ook meer
gebruikgemaakt van het particuliere aanbod via online platformen. Voor de buitenlanders geldt juist
het omgekeerde: door allerlei reisbeperkingen zijn zij minder in Nederland op vakantie gegaan. Toch
is ook in 2020 de buitenlandse verblijfsmarkt voor particuliere verhuur groter geweest dan de
binnenlandse markt.
Figuur 6: Percentages gastovernachtingen van de verhuur van particuliere vakantieaccommodaties
naar land van herkomst (binnen- en buitenland), Nederland, 2018, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Figuur 7: Percentages gastovernachtingen in commercieel verhuurde vakantieaccommodaties naar
land van herkomst (binnen- en buitenland), Nederland, 2018 t/m 2021.

Bron: CBS
** : nader voorlopig
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Het beeld bij de commerciële vakantieverhuur is duidelijk anders. Daar is in 2018 en 2019 sprake van
meer Nederlandse dan buitenlandse gastovernachtingen: 60 tegen 40 procent. Ook bij de cijfers over
de commerciële vakantieverhuur is terug te zien dat in 2020 en ook in het tweede coronajaar 2021
verhoudingsgewijs meer Nederlanders in eigen land op vakantie zijn gegaan en minder buitenlandse
toeristen naar Nederland zijn gekomen. Zie figuur 7.
Figuur 8: Percentages gastovernachtingen van de verhuur van particuliere vakantieaccommodaties
naar land van herkomst ten opzichte van het totaal aantal gastovernachtingen, Nederland, 2019 en
2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Als wordt ingezoomd op de buitenlandse gasten, die hebben verbleven in particuliere
vakantieaccommodaties, die in 2019 en 2020 verhuurd zijn via grote online platformen, dan valt een
aantal zaken op. Dat het grootste deel van de gastovernachtingen in de particuliere
vakantieaccommodaties in Nederland wordt doorgebracht door Europese toeristen, en dan met name
uit de ons omringende landen Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België. Ook Frankrijk scoort nog
relatief hoog. Daarnaast worden er intercontinentaal relatief veel gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties gemaakt door toeristen uit de Verenigde Staten en Azië. Dit alles geldt zowel
voor 2019 als voor het eerste coronajaar 2020. De overige landen of regio’s hebben allemaal een
aandeel dat kleiner is dan 2,2 procent in 2019 en 1,2 procent in 2020. Behalve van Duitsland, loopt
ten opzichte van 2019 het marktaandeel van gastovernachtingen van alle landen in 2020 terug. Zie
verder figuur 8. Het jaar 2018 is grotendeels vergelijkbaar met de verdeling van de
gastovernachtingen naar landen van herkomst van het jaar 2019.
Als er ook gekeken wordt naar de ontwikkeling van volumes dan is al aangegeven dat, in
tegenstelling tot het aantal binnenlandse gastovernachtingen (+50 procent), het aantal buitenlandse
gastovernachtingen tussen 2019 en 2020 sterk is afgenomen (-56 procent). Daarbij valt vooral de
sterke terugloop in het aantal gastovernachtingen op van toeristen uit het Verenigd Koninkrijk,
Scandinavië en het intercontinentale verkeer.
Wordt wederom vergeleken met de verdeling van gastovernachtingen bij de commerciële
vakantieverhuur dan is al eerder aangegeven dat het binnenlandse marktaandeel daar aanzienlijk
groter is dan bij de particuliere vakantieverhuur via de grote online platformen. Maar ook daar hebben
Europa en dan met name Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, samen met Amerika
(continent) en Azië het grootste marktaandeel. In tegenstelling tot bij de particuliere vakantieverhuur
gaat in 2020 bij de commerciële vakantieverhuur, naast alle andere landen, ook het marktaandeel van
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Duitsland naar beneden. Ook hier is het niet gepresenteerde jaar 2018 vergelijkbaar met het jaar
2019. Zie verder figuur 9.
Figuur 9: Percentage gastovernachtingen in commerciële vakantieaccommodaties naar land van
herkomst ten opzichte van het totaal aantal gastovernachtingen, Nederland, 2019, 2020 en 2021.

Bron: CBS
** : nader voorlopig

Als ook hier wordt gekeken naar de ontwikkeling van volumes, dan valt op dat, in tegenstelling tot de
binnenlandse gastovernachtingen, de daling in het aantal buitenlandse gastovernachtingen in het
tweede coronajaar 2021 doorzet: -12,9 procent ten opzichte van het eerste coronajaar. Verder valt,
vergelijkbaar met het particuliere vakantieverhuur, de extra grote terugval van het aantal Britse
gastovernachtingen op: -74 procent in 2020 en nog eens -61 procent in 2021. Die terugval is
vergelijkbaar met de terugval bij het intercontinentale toeristische verkeer. Qua volume is veruit de
grootste terugval in beide coronajaren te zien bij Duitsland: vergeleken met 2019 een terugval van
zo’n 12 miljoen gastovernachtingen (-55 procent).

Per provincie
Verreweg de meeste gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties, die worden
verhuurd via grote online platformen, zijn in 2018 en 2019 doorgebracht in Noord-Holland, met
Amsterdam als belangrijkste trekpleister: in beide jaren circa 4,2 miljoen gastovernachtingen. Een
marktaandeel van meer dan 45 procent. In het eerste coronajaar 2020 is het aantal
gastovernachtingen in Noord-Holland teruggelopen naar circa 1,9 miljoen. Een daling van 56 procent
ten opzichte van 2019: de grootste daling van alle provincies in Nederland. Bij deze grote daling
speelt dat Noord-Holland vooral afhankelijk is van buitenlandse toeristen, dat wil zeggen de stroom
toeristen die het hardst geraakt is door de coronacrisis. Opvallend is dat de provincie Drenthe als
enigste provincie een groei kent van het aantal gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties tussen 2019 en 2020 (+17 procent). Ook de provincies Fryslân en
Gelderland laten nauwelijks een terugval zien in het aantal gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties in 2020. Dat heeft mede te maken met het feit dat al deze provincies relatief
veel Nederlandse toeristen aantrekken, ook als het gaat om de particuliere vakantieverhuur. Zie
Figuur 10.
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Figuur 10: Aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties, die verhuurd zijn via
online platformen, per provincie, Nederland, 2018, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Andere provincies waar relatief veel gastovernachtingen zijn gemaakt in particuliere
vakantieaccommodaties zijn Zuid-Holland en Zeeland, respectievelijk 1,3 en 0,7 miljoen
gastovernachtingen in 2018 en 1,5 en 0,9 miljoen gastovernachtingen in 2019. Hoewel nog steeds
fors, was de terugloop in deze provincies in 2020 iets kleiner dan in de provincie Noord-Holland,
namelijk -40,2 en -17,1 procent voor respectievelijk Zuid-Holland (naar 0,9 miljoen
gastovernachtingen) en Zeeland (naar 0,7 miljoen gastovernachtingen). De minste
gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties werden gemaakt in Drenthe en Flevoland.
Als gemeten wordt op basis van aantal gastovernachtingen per inwoner dan is de toeristische druk
van de verhuur van particuliere vakantieaccommodaties via online platformen het hoogste in de
provincie Zeeland: circa 2,3 gastovernachtingen per inwoner in 2019. Dat is vergelijkbaar met
toeristische druk in de stad Amsterdam (zie beneden). Na de provincie Zeeland volgen de provincies
Noord-Holland (1,5 gastovernachting per inwoner in 2019) en Fryslân (0,8 gastovernachting per
inwoner in 2019). Alle andere provincies zitten onder 0,5 gastovernachting per inwoner, waarbij
Noord-Brabant de laagste toeristische druk ervaart op basis van de verhuur van particuliere
vakantieaccommodaties (bijvoorbeeld 0,2 gastovernachtingen per inwoner in 2019). Zie figuur 11.
Figuur 12 laat zien dat de toeristische druk op basis van aantallen overnachtingen per inwoner van de
commerciële verhuur van vakantieaccommodaties aanzienlijk groter is dan die van de particuliere
verhuur. Het gaat verhoudingsgewijs om veel meer gastovernachtingen. Hoewel Zeeland ook bij de
commerciële verhuur de grootste toeristische druk heeft per inwoner, zijn de verhoudingen tussen de
provincies bij de commerciële verhuur duidelijk anders dan bij de particuliere verhuur.
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Figuur 11: Gemiddeld aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties per inwoner
(toeristische druk) per provincie, Nederland, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat/CBS

Figuur 12: Gemiddeld aantal gastovernachtingen in commerciële vakantieaccommodaties per
inwoner (toeristische druk), per provincie, Nederland, 2019.

Bron: CBS
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Uitgaande van het land van herkomst van de toeristen, die gebruikmaken van particuliere
vakantieaccommodaties, is ook hier te zien dat in 2019 (2018 vergelijkbaar) de buitenlandse toeristen
duidelijk het grootste marktaandeel hebben. Alleen de provincie Drenthe trekt in 2019 meer
Nederlandse toeristen, die gebruikmaken van particuliere vakantieaccommodaties, dan buitenlandse
toeristen. Ook in Limburg is het aandeel binnenlandse gastovernachtingen relatief groot. Zie
linkerdeel Figuur 13. Zoals al eerder is aangegeven, verschuiven de relatieve marktaandelen van alle
provincies in 2020 ten gunste van de Nederlandse toerist. Zie rechterdeel Figuur 13.
Figuur 13: Aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties per provincie en
Nederland totaal naar land van herkomst (binnenland-buitenland), Nederland, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Tenslotte, is ook gekeken naar de seizoenpatronen per provincie. Zie figuur 14. Het is geen
verrassing dat verschillende provincies een ietwat verschillend seizoenpatroon laten zien. Sommige
tonen een meer uitgesproken profiel dat gekoppeld kan worden aan de vakantieperioden in het
voorjaar, het najaar en in de zomer. Te noemen zijn onder meer Fryslân, Zuid- en Noord-Holland en
Zeeland. Andere provincies laten een meer vlak seizoenpatroon zien, zoals Gelderland, Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg.
Figuur 14: Seizoenpatroon per maand van het aantal gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties, per provincie, Nederland, 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat
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Enkele toeristische steden2
De data van de vier grote online platformen over particulier vakantieverhuur laten van enkele
toeristische steden3 in Nederland het aantal gastovernachtingen zien. Van de steden die worden
getoond, worden zoals verwacht veruit de meeste gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties gemaakt in Amsterdam: meer dan 2,2 miljoen gastovernachtingen in 2019.
Daarna volgen op grote afstand Den Haag, Rotterdam, Haarlem en Utrecht. Zie figuur 15.
Figuur 15: Aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties naar enkele toeristisch
belangrijke steden, Nederland, 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Als de cijfers over aantallen gastovernachtingen weer worden gemeten op basis van het aantal
inwoners van een stad dan is het beeld anders. Amsterdam is dan met circa 2,2 overnachtingen in
particuliere vakantieaccommodaties per inwoner nog steeds koploper. Maar Amsterdam wordt dan
gevolgd door Middelburg (1,0 overnachting per inwoner), Haarlem (0,9 overnachting per inwoner),
Zaanstad (0,8 overnachting per inwoner) en Maastricht (0,8 overnachting per inwoner).
Al eerder is aangegeven dat particuliere vakantieaccommodaties die via online platformen worden
verhuurd voor een belangrijk deel gebruikt worden door buitenlanders. Nederlanders maken van dit
soort accommodaties relatief minder gebruik. Dat geldt ook in 2019 voor bijna alle hier genoemde
steden, behalve voor Apeldoorn waar de verhouding binnenlandse en buitenlandse
gastovernachtingen 50-50 is. Deze scheve verdeling is vooral zichtbaar in Amsterdam waar circa 98
procent van de gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties gerelateerd is aan
buitenlandse toeristen. Maar ook steden in de buurt van Amsterdam, zoals Zaanstad,
Haarlemmermeer, Haarlem en Almere, laten hetzelfde beeld zien. Zie figuur 16.

2

In een aantal gevallen gaat het om een specifieke afbakening van steden: de zogenoemde greater city. Dat
geldt bijvoorbeeld voor Amsterdam. Helaas sluit de afbakening daar weer niet aan op de zogenoemde
Metropoolregio Amsterdam. Door het gebruik van de term ‘greater city’ is enige voorzichtigheid met de
interpretatie van de cijfers geboden.
3 Het gaat hier om de hoofdstad, steden met meer dan 200.000 inwoners en steden die daarnaast substantieel
bijdragen aan de toeristische verblijfsmarkt in Nederland.
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Figuur 16: Percentages gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties naar land van
herkomst (binnenland – buitenland) en naar enkele toeristisch belangrijke steden, Nederland, 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Figuur 17: Aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties per maand
(seizoenpatroon) van enkele toeristisch belangrijke steden, Nederland, 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Figuur 17 laat de verschillende seizoenpatronen in 2019 zien van enkele grote steden. Sommige
steden hebben evenals bij de provincies een duidelijker vakantiepatroon met pieken dan andere
steden die vaak een meer vlak seizoenpatroon laten zien. Als in dit kader gekeken wordt naar het
seizoenpatroon van binnenlandse en buitenlandse gastovernachtingen over het jaar heen kunnen
deze verschillende patronen tussen steden ook worden gezien. In sommige steden zie je wel een iets
groter schommeling in de marktaandelen van binnenlandse en buitenlandse gastovernachtingen
tijdens de vakantieperioden in het jaar dan bij andere steden. Vergelijk bijvoorbeeld Amsterdam met
‘s-Gravenhage. Zie figuur 18.
Tenslotte, is hier nog gekeken vanuit een Europees perspectief naar het aantal gastovernachtingen in
particuliere vakantieaccommodaties die via grote online platformen worden verhuurd. Nederlandse
steden komen niet voor in de top 20 van steden met de meeste gastovernachtingen in particuliere
vakantieaccommodaties in de EU-27. Parijs en Barcelona laten in 2019 de meeste
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gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties zien. Amsterdam is in die lijst als eerste
Nederlandse stad terug te vinden op de 24ste plaats. Zie figuur 19.
Figuur 18: Seizoenpatroon van binnenlandse (oranje) en buitenlandse (blauw) gastovernachtingen in
particuliere vakantieaccommodaties, ’s-Gravenhage en Amsterdam, Nederland, 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Figuur 19: Aantal gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties per stad gezien vanuit
een Europees perspectief, Europa, 2019.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat
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Type en grootte van de accommodatie
Bij het type accommodatie gaat het enerzijds om een vakantieaccommodatie dat onderdeel is van
een huis of een appartement (gedeeld) en anderzijds om een accommodatie dat op zich staat, dus
geen deel uitmaakt van een andere woning (geheel). Bij de grootte gaat het om accommodaties met
tien slaapplaatsen of meer en accommodaties met minder dan 10 slaapplaatsen. Die 10
slaapplaatsen is geen willekeurig gekozen aantal, maar sluit aan bij de ondergrens van de statistiek
Logiesaccommodaties (SLA), die in principe alleen accommodaties bevat met tien of meer
slaapplaatsen.
Figuur 20 laat zien dat verreweg het meest gebruik wordt gemaakt van particuliere
vakantieaccommodaties, die als een aparte eenheid te beschouwen zijn (geheel). Ten opzichte van
de EU-27 wordt in Nederland wel iets meer gebruik gemaakt van particuliere vakantieaccommodaties
die onderdeel zijn van een andere woning of eenheid (gedeeld).
Figuur 20: Percentages gastovernachtingen naar type particuliere vakantieaccommodatie, EU-27 en
Nederland, 2018, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Figuur 21: Percentages gastovernachtingen in particuliere vakantieaccommodaties naar grootte van
de vakantieaccommodatie, EU-27 en Nederland, 2018, 2019 en 2020

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat
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Bij de verhuur van particuliere accommodaties via grote online platformen gaat het vooral om
accommodaties met minder dan 10 slaapplaatsen. Zie figuur 21. Als het gaat om 10 slaapplaatsen of
meer zou de betreffende accommodatie eerder thuishoren bij de statistiek Logiesaccommodaties of is
daarin al opgenomen. Omdat we niet beschikken over microdata met bijvoorbeeld adresgegevens is
dat op dit moment niet te controleren. Ten opzichte van de EU-27 is in Nederland iets minder sprake
van het gebruik van grotere accommodaties. Wel lijkt het aandeel grotere accommodaties met 10
slaapplaatsen of meer in de loop van de jaren iets toe te nemen.

Overige data, waaronder gemiddelde verblijfsduur
Naast het aantal gastovernachtingen zijn ook nog andere cijfers beschikbaar in de door Eurostat
aangeleverde dataset, namelijk het aantal keren dat een vakantieaccommodatie is verhuurd en het
aantal nachten dat in een vakantieaccommodatie is verbleven, ongeacht het aantal gasten. Ook zijn
er data beschikbaar over het aanbod, zoals het aantal listings (=aangeboden accommodaties). In
paragraaf 2 is al aangegeven dat het moeilijk is om op dit moment iets over het aanbod te publiceren
omdat er sprake is van overlap tussen de verschillende platformen en tussen de platformen en de
statistiek Logiesaccommodaties. Dat leidt tot dubbeltellingen. Het is nog onduidelijk hoe groot dit
probleem is.
Figuur 22: Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) in particuliere vakantieaccommodaties, die verhuurd
worden via online platformen naar land van herkomst, EU-27 en Nederland, 2018, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

Bij het aantal verblijven gaat het om het aantal keer dat een particuliere vakantieaccommodatie is
verhuurd via een online platform. In Nederland gaat het om 925, 1.017 en 527 duizend verblijven in
respectievelijk de jaren 2018, 2019 en 2020. Bij de verblijfsnachten gaat het om het aantal nachten
dat de particuliere vakantieaccommodaties zijn verhuurd. Dit alles staat los van het aantal
gastovernachtingen, waarbij het gaat om het aantal verblijfsnachten x het aantal gasten. Bij de
verblijfsnachten gaat het respectievelijk om 3.142, 3.474 en 2.203 duizend nachten in respectievelijk
2018, 2019 en 2020.
Dat levert voor Nederland een gemiddelde verblijfsduur voor particuliere vakantieaccommodaties op
van 3,4 nachten in 2018 en 2019 en 3,9 overnachtingen in het eerste coronajaar 2020. Daarmee zit
Nederland iets onder het gemiddelde van de Europese verblijfsduur in particuliere
vakantieaccommodaties van 3,7 nachten voor zowel 2018 als 2019 en 4,2 nachten voor 2020. Zie
linkerdeel van figuur 22.
Als alleen naar Nederland wordt gekeken dan verblijven Nederlanders gemiddeld 2,6 nachten in 2018
en 2019 en 3,2 nachten in 2020 in een particuliere vakantieaccommodatie in Nederland. Voor
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buitenlandse toeristen in Nederland is dat over alle jaren gezien ongeveer een dag langer. Toeristen
verbleven in het eerste coronajaar over de gehele linie heen gezien gemiddeld langer in een
particuliere vakantieaccommodatie dan in de twee voorgaande jaren. Zie het rechterdeel van figuur
22.
Figuur 23 laat de gemiddelde verblijfsduur voor 2019 en 2020 zien per provincie. Het langst verblijft
men in Zeeland en Utrecht (2019 peil) in een particuliere vakantieaccommodatie en het kortst in
Overijssel (2019 peil). Ook hier is duidelijk te zien dat toeristen in het coronajaar 2020 langer in een
particuliere vakantieaccommodatie verbleven dan in de jaren daarvoor. In de maanden juli en
augustus wordt het langst in een particuliere vakantieaccommodatie in Nederland verbleven:
gemiddeld 3,9 nachten (2019 peil).
Figuur 23: Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) in een particuliere vakantieaccommodatie, die
verhuurd wordt via een online platform, per provincie, Nederland, 2019 en 2020.

Bron: Airbnb, Expedia, Booking en TripAdvisor/Eurostat

De hier bepaalde gemiddelde verblijfsduur in particuliere vakantieaccommodaties (aantal
verblijfsovernachtingen/aantal keren verhuurd) is niet goed te vergelijken met de gemiddelde
verblijfsduur in commerciële vakantieaccommodaties van de statistiek Logiesaccommodaties (aantal
gastovernachtingen/aantal gasten). Maar bij commerciële accommodaties lijkt ook te gelden dat de
verblijfsduur in de coronajaren iets langer is dan in de jaren daarvoor. Ook wordt het langst in een
accommodatie verbleven in de maanden juli en augustus. Maar er geldt niet dat de verblijfsduur van
buitenlandse toeristen langer is dan die van Nederlanders. In tegendeel, buitenlandse toeristen
verblijven iets korter in een commerciële accommodatie in Nederland dan buitenlandse toeristen. Zie
verder de statistiek Logiesaccommodaties.

Bronnen
-

De Statistiek Logiesaccommodaties (CBS):
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82059NED/table?ts=1649240982737
Experimentele cijfers van Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Shortstay_accommodation_offered_via_online_collaborative_economy_platforms&oldid=554629
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