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Covid-19 en zomer | april 2020 

 

Vlamingen zijn in de eerste plaats bezorgd om hun 

gezondheid en die van hun familie 

Vooral jongeren en jonge gezinnen snakken naar een 

zomervakantie in België of Europa 

De COVID-19 crisis heeft gevolgen voor iedereen. VAB heeft van 7 tot 10 april een online enquête 

gehouden bij 14.000 Vlamingen om te polsen naar hoe zij deze periode beleven.   

De prioriteit van alle Vlamingen is gezondheid. Het meest zijn we bezorgd om onze familie, maar wie ouder 

is dan 46 maakt zich toch ook zorgen over de eigen gezondheid.  

Bij gezinnen met jongere kinderen weegt de balans tussen werk en gezin wel zwaarder door. Jongeren en 

jonge gezinnen maken zich ook meer dan de andere generaties zorgen over hun eigen inkomsten. Voor de 

jongste groep is binnenblijven duidelijk geen vanzelfsprekendheid, het zorgt voor mentale belasting. Voor 

hen is de invulling van hun zomervakantie duidelijk ook heel belangrijk: dit komt bij jongeren en jonge 

gezinnen zelfs op de tweede plaats van de zaken waar ze zich zorgen over maken.   

Waar maken we ons vandaag zorgen over? (Heel) veel bezorgd  

 18-30 jaar 31-45  46-55  56-65  66-75 >75 

Gezondheid van familie 66% 61% 62% 64% 65% 55% 

Eigen gezondheid  27% 32% 37% 40% 41% 42% 

Invulling van eigen vakantie 40% 34% 30% 26% 23% 21% 

Eigen mentale gezondheid 27% 22% 20% 19% 16% 19% 

Eigen inkomsten 25% 19% 21% 14% 9% 11% 

Eigen werkgelegenheid 20% 16% 18% 8% Nvt Nvt 

Combinatie werk/gezin 14% 23% 13% 5% Nvt Nvt 

 

We denken deze zomer vooral veel uitstapjes kortbij te maken en op 

restaurant te gaan, maar jongeren dromen toch ook over een vakantie 

in eigen land of in een buurland 

 

Als we vragen wat men denkt dat er mogelijk gaat zijn, verwacht het grootste deel van de Vlamingen vooral 

dat we deze zomer uitstapjes kortbij zullen kunnen maken (78%) en op restaurant kunnen gaan (67%).  



 

 

 
 

 
  

VAB nv | Pastoor Coplaan 100 | 2070 Zwijndrecht | België 

 

2 

 

Opvallend is dat vooral de jongeren (18-30 jaar) en gezinnen met jonge kinderen (31-45 jaar) ook nog 

dromen van een vakantie: meer dan 6 op 10 verwacht dat een vakantie in eigen land ook nog mogelijk gaat 

zijn. 

Als we deze zomer nog op vakantie kunnen gaan, zal dat vooral in eigen land zijn. Slechts 1 op 4 gelooft 

nog deze zomer op vakantie te kunnen naar een buurland en 1 op 7 naar andere Europese bestemmingen. 

In last-minute beslissingen voor een vakantie naar het buitenland gelooft slechts 1 op 10.  

Reizen buiten Europa is een no-go volgens de Vlamingen. Zelfs wie al een vakantie buiten Europa gepland 

had, gelooft er niet in (hoewel 20% van hen toch denkt dat dit nog mogelijk gaat zijn).  

Wie de vakantieplannen noodgedwongen moet aanpassen:  

- Jongeren tussen 18 en 30 jaar zullen vooral veel afspreken met vrienden en familie (84%) en 

uitstapjes kortbij maken (76%). Maar meer dan de helft gaat toch op vakantie in eigen land, naar 

een buurland of een ander land binnen Europa, indien het wordt toegestaan. 1 op 5 zou zelfs 

buiten Europa trekken als het wordt toegestaan.  

- Jonge gezinnen: maken vooral uitstapjes kortbij (87%) en spreken veel met familie en vrienden af 

(77%). Zij zullen vooral op vakantie gaan in eigen land (59%) of naar een andere Europese 

bestemming (51%). 

Deze twee groepen zijn ook diegene die het vaakst last-minute toch nog zullen beslissen om op vakantie te 

gaan.  

 

Wat ga jij doen deze zomer, indien je door de overheidsmaatregelen je vakantieplannen zou moeten 

aanpassen of bijsturen? (waarschijnlijk tot zeker wel) 

 18-30 jaar 31-45  46-55  56-65  66-75 >75 

Ik maak meer uitstapjes kortbij 76% 87% 80% 76% 69% 59% 

Ik ga veel met vrienden en familie 

afspreken 

84% 77% 66% 60% 56% 51% 

Ik ga op vakantie in eigen land 

(minstens 4 overnachtingen), indien 

toegestaan 

56% 59% 55% 50% 42% 36% 

Ik ga op vakantie binnen Europa, indien 

toegestaan 

54% 51% 50% 44% 39% 34% 

Ik ga vaker op restaurant 41% 39% 40% 35% 34% 36% 

Ik ga op vakantie naar een buurland, 

indien toegestaan 

55% 38% 48% 43% 38% 34% 

Ik ga last-minute beslissen of ik nog op 

vakantie ga naar het buitenland  

36% 32% 31% 24% 18% 13% 

Ik ga op vakantie buiten Europa, indien 

toegestaan  

19% 10% 10% 9% 9% 6% 

 

 

 

1 op 2 Vlamingen denkt in juli opnieuw in eigen land te kunnen reizen, 

maar naar het buitenland zal pas voor september zijn 
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Wanneer denken we dan terug op vakantie te kunnen gaan? Als het gaat over vakantie in eigen land, zijn 

de Vlamingen nog wel optimistisch dat zij de zomervakantie er nog tussenuit kunnen knijpen: 1 op 2 denkt 

voor of vanaf juli met vakantie te kunnen gaan in eigen land.   

 

Wanneer denk je dat we weer op reis kunnen gaan in eigen land? 

 Algemeen Cumul  

Mei 3% 3% 

Juni 17% 20% 

Juli 33% 53% 

Augustus 16% 69% 

September 15% 84% 

Oktober 4% 88% 

November 1% 89% 

December 1% 90% 

Pas in 2021 10% 100% 

 

Naar het buitenland, dat zal pas ten vroegste voor september zijn volgens een meerderheid van de 

Vlamingen en zelfs 1 op 3 denkt pas in 2021 terug naar het buitenland op vakantie te kunnen gaan. 

Wanneer denk je dat we weer op reis kunnen gaan naar het 

buitenland? 

 Algemeen Cumul  

Mei 1% 1% 

Juni 5% 6% 

Juli 17% 23% 

Augustus 10% 33% 

September 20% 53% 

Oktober 8% 61% 

November 3% 64% 

December 1% 65% 

Pas in 2021 35% 100% 

 

We trekken vooral naar de Belgische kust  

Als het wordt toegestaan om deze zomer toch met vakantie te gaan, dan trekken de meeste Vlamingen 

naar de Belgische kust (41% zou dit overwegen) of de Ardennen (35%).  

De jongeren en jonge gezinnen overwegen toch ook vaker om naar het buitenland te trekken. Als men toch 

naar het buitenland zou mogen gaan, beseffen de Vlamingen wel dat we in de eerste plaats naar onze 

buurlanden zullen moeten gaan en vooral toch in Europa moeten blijven.  
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Spanje en Italië, de twee landen die het zeer zwaar te verduren krijgen in de strijd tegen COVID-19, delen 

ook op toeristisch vlak zwaar in de klappen. Minder dan 1 op 10 Vlamingen zou naar Italië op vakantie 

gaan, zelfs als het is toegestaan. Slechts 1 op 2 Vlamingen die eerst een zomervakantie hadden gepland 

naar Italië, zouden er deze zomer naartoe gaan als het mag.  

Als het wordt toegestaan om deze zomer toch met vakantie te gaan (minstens 4 overnachtingen), welke 

vakantiebestemmingen zou je dan overwegen? 

 Algemeen 18-30 jaar 31-45  46-55  56-65  66-75 >75 

De Belgische Kust 41% 52% 43% 39% 41% 41% 40% 

Wallonië (Ardennen) 35% 45% 49% 41% 36% 26% 20% 

Vlaanderen (exclusief de kust) 32% 34% 34% 32% 35% 29% 23% 

Nederland 34% 43% 44% 35% 35% 31% 26% 

Frankrijk 33% 47% 39% 35% 32% 30% 26% 

Duitsland 22% 24% 24% 23% 23% 22% 21% 

Spanje  13% 16% 13% 15% 13% 11% 13% 

Italië   8% 16% 11% 10% 6% 4% 4% 

Oostenrijk 9% 11% 14% 12% 9% 8% 5% 

 

We gaan (nog) vaker met de auto op vakantie, het vliegtuig verliest 

sterk aan populariteit 

Als we het vervoermiddel waar we mee op vakantie denken te gaan vergelijken met datgene dat we 

gepland hebben, zien we dat de auto aan populariteit wint ten opzichte van het vliegtuig. Vooral in de 

leeftijdsgroep 18-30-jarigen zien we een grote verschuiving:  

Met welk vervoermiddel plan jij op vakantie te gaan? 

 
Algemeen 

Voor COVID-

19 

Algemeen 

Na COVID-19 
(waarschijnlijk tot zeker wel) 

18-30 jaar 

Voor COVID-19 

18-30 jaar 

Na COVID-19 
(Waarschijnlijk tot zeker wel) 

Auto 54% 78% 45% 81% 

Vliegtuig 31% 23% 50% 37% 

 

 
 

 

 

 


