Duitsers besteedden 5 miljard euro in Nederland in 2015
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Bijna de helft van alles wat buitenlandse reizigers in Nederland uitgeven, is afkomstig van Duitse
vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers. Duitsers gaven in 2015 4,9 miljard euro in Nederland uit, op
een totaal van 10,2 miljard euro. Ook in het eerste kwartaal van 2016 is Duitsland toonaangevend qua
reisbestedingen in Nederland, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers over het reisverkeer.
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klik voor vergroting[/caption] Duitse
dagjesmensen spendeerden 2,4 miljard euro in Nederland in 2015, vooral aan winkelen, horeca en
toegangskaarten. Duitse toeristen die hier op vakantie zijn, gaven 1,7 miljard euro uit. Jaarlijks komen een
kleine vier miljoen Duitsers in Nederland vakantie houden. Ook Duitse zakenreizigers weten Nederland te
vinden. Zij besteedden in 2015 ruim 650 miljoen in Nederland. Een klein deel hiervan wordt besteed door
seizoen- en grensarbeiders. Duitsers gaven vorig jaar ten slotte ongeveer 200 miljoen euro aan zorg en
onderwijs uit in Nederland. Belgen op twee Belgen volgen de Duitsers op ruime afstand. Zij besteedden in
2015 voor 1,4 miljard euro in Nederland, ruim 13 procent van de totale bestedingen. Daarna volgen het
Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk en Italië. Bij het aantal reizigers in Nederland zien we vergelijkbare
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klik voor vergroting[/caption] Nederlanders
geven ook het meeste uit in Duitsland Duitsers geven het meest uit in Nederland, maar Duitsland is ook het
land waar Nederlanders het vaakst de beurs trekken. Ruim 3,4 miljard euro besteedden Nederlandse reizigers

in 2015 in Duitsland. Meer dan de helft daarvan (1,8 miljard euro) betaalden Nederlandse reizigers tijdens
grensaankopen en dagtochten. Ook buurland België is in trek, met name bij Nederlandse dagjesmensen.
Jaarlijks geven wij in totaal bijna 1,5 miljard euro uit tijdens een bezoek aan onze zuiderburen. Dit is iets
minder dan in zomervakantieland nummer 1 Frankrijk, maar wel een stuk meer dan in de andere
vakantiebestemmingen zoals Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland en Turkije. De hoge noteringen van het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben onder andere te maken met een belangrijke positie in het
zakelijk reisverkeer. Na Duitsland is de VS de belangrijkste bestemming voor zakelijke reizen. Het Verenigd
Koninkrijk staat na België vierde. Negatieve reisbalans Nederlanders geven veel meer uit aan buitenlandse
vakanties in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, VS, Oostenrijk en Italië dan andersom. Dit verklaart een groot
handelstekort bij het reisverkeer: Nederlanders besteedden in totaal bijna 6 miljard euro meer in het buitenland
(bijna 16 miljard euro) dan buitenlanders deden in Nederland (ruim 10 miljard euro). [caption
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strand is in trek bij de zuiderburen[/caption]
Duitsland is het enige land waarmee we een grote positieve handelsbalans in reisbestedingen hebben. Het
gaat hier om netto verdiensten van 1,5 miljard euro in 2015. Duitsers gaven zoals gemeld bijna 5 miljard euro
in Nederland uit (uitvoer reisdiensten) terwijl Nederlanders bijna 3,5 miljard euro in Duitsland uitgaven (invoer
reisdiensten). Nederland ‘verdient’ per saldo ook aan Polen, Rusland, Israël en China, maar hier gaat het om
heel bescheiden bedragen. Bron en meer informatie: www.cbs.nl Bewaren
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