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Vakantiebarometer | juni 2020 

 

VAB-Vakantiebarometer: de grenzen gaan open en dat 

doet de Vlamingen duidelijk dromen 

We zullen zeker veel vakantie uitstappen ondernemen in eigen land, 

maar jonge gezinnen reizen bij voorkeur naar de buurlanden en zelfs 

naar de rest van Europa 

Van 4 tot 5 juni, vlak nadat de Veiligheidsraad bekend maakte dat we vanaf 8 juni terug mogen reizen in 

eigen land en dat op 15 juni België de grenzen opnieuw opent, voerde VAB een online enquête uit bij meer 

dan 8.000 Vlamingen over hun vakantieplannen. 75% van de Vlamingen geeft aan nog geen vakantie 

gepland te hebben, of dat de oorspronkelijk geplande vakantie geannuleerd werd. Dat de grenzen opnieuw 

opengaan, doet de Vlamingen duidelijk wél opnieuw dromen:  

 4 op 10 wil vakantie uitstappen maken of weekendjes weggaan in eigen land: de kust verliest 

haar toppositie 

 1 op 2 wil deze zomer op vakantie gaan naar een buurland: Nederland en Frankrijk zijn de 

populairste buurlanden 

 1 op 3 geeft de voorkeur aan een ander land dan onze buurlanden binnen Europa 

 Reizen buiten Europa zijn nog uit den boze: slechts 1 op 20 zou dat deze zomer willen doen 

 1 op de 7 Vlamingen wil nog niet reizen deze zomer  

 

Wat ga jij deze zomer doen? (waarschijnlijk wel tot zeker wel) 

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

Op vakantie in eigen land 35% 35% 36% 39% 40% 

Op vakantie naar een buurland 45% 49% 45% 47% 46% 

Op vakantie naar een ander 

Europees land 
38% 

36% 33% 30% 29% 

Op vakantie buiten Europa 7% 6% 5% 4% 4% 

Opgelet: sommige personen plannen meerdere reizen deze zomer 

4 op 10 wil vakantie uitstappen of weekendjes weggaan in eigen land: de kust verliest haar 

toppositie 

Gemiddeld 4 op 10 van de Vlamingen zegt op vakantie te gaan in eigen land. Vooral de leeftijdsgroep van 

56-75-jarigen heeft die intentie. In eigen land heb je natuurlijk ook veel meer controle over de situatie, want 

corona is nog steeds niet volledig verdwenen.  
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Als we kijken waar men in eigen land dan naartoe trekt, blijken de reisdoelen herschikt te zijn in vergelijking 

met de resultaten van onze vakantie-enquête in april (tijdens de coronamaatregelen): 

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk wel tot zeker wel) 

 April (tijdens de coronamaatregelen) Nu 

De Belgische kust 42% 37% 

Wallonië 35% 42% 

Andere plaatsen in Vlaanderen 32% 51% 

 

De Belgische kust verliest lichtjes aan populariteit en de Vlamingen kijken er vooral naar uit om ook andere 

plaatsen in Vlaanderen en Wallonië te ontdekken.  

Vooral jongeren tussen 18 en 30 jaar willen andere plaatsen in Vlaanderen bezoeken: 65% van hen is dat 

van plan.  

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk tot zeker wel) 

 18-30 

jaar 

31-45  46-55  56-65  66-75 

De Belgische kust 38% 36% 33% 33% 40% 

Wallonië 53% 53% 46% 44% 37% 

Andere plaatsen in Vlaanderen 65% 52% 49% 51% 47% 

 

1 op 2 wil deze zomer op vakantie gaan naar een buurland: Nederland en Frankrijk zijn de 

populairste buurlanden 

Vooral de jonge gezinnen (31-45-jarigen) gaan het deze zomer niet ver zoeken: 49% van hen is dat van 

plan. De meest populaire buurlanden zijn Nederland en Frankrijk.  

Diezelfde groep heeft een sterke voorkeur voor Frankrijk: 43% van de 31-45-jarigen overweegt hier naartoe 

te reizen. 

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk tot zeker wel) 

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

Nederland 47% 49% 40% 43% 40% 

Frankrijk 34% 43% 36% 34% 31% 

Duitsland 34% 31% 28% 28% 28% 

Luxemburg 19% 23% 20% 19% 16% 

 

De sterkste stijgers in vergelijking met de vorige enquête in april zijn Nederland en Duitsland:  

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk wel tot zeker wel) 

 April (tijdens de coronamaatregelen) Nu 

Nederland 34% 42% 
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Frankrijk 33% 35% 

Duitsland 22% 28% 

 

1 op 3 heeft de intentie om iets verder in Europa met vakantie te gaan 

Tijdens de coronapiek (vakantie-enquête van april) geloofde slechts 1 op 7 Vlamingen dat zij nog op 

vakantie zouden kunnen gaan naar een Europese bestemming (verder dan de buurlanden), maar nu het 

mag droomt toch 1 op 3 ervan. Populaire vakantiebestemmingen zoals Italië en Spanje werden het hardst 

getroffen door de coronacrisis en delen nu ook nog steeds in de klappen. Ze staan nu in concurrentie met 

Oostenrijk.  

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk tot zeker wel) 

 18-30 

jaar 

31-45  46-55  56-65  66-75 

Spanje 18% 16% 11% 12% 13% 

Oostenrijk 15% 18% 13% 10% 8% 

Italië 12% 12% 12% 8% 7% 

Scandinavische landen 9% 13% 10% 7% 4% 

Zwitserland 11% 11% 9% 5% 4% 

Portugal 14% 12% 7% 5% 6% 

Griekenland 12% 11% 6% 4% 5% 

Oost-Europa (Kroatië, Slovenië...) 12% 13% 8% 4% 4% 

 

In vergelijking met de buurlanden, is de populariteit van Spanje en Italië niet gestegen:  

Welke bestemming zou je overwegen? (waarschijnlijk wel tot zeker wel) 

 April (tijdens de coronamaatregelen) Nu 

Spanje 13% 12% 

Italië 8% 9% 

 

1 op de 7 Vlamingen wil absoluut nog niet reizen 

Bij 1 op de 7 Vlamingen is de vrees voor corona nog heel erg aanwezig: zij geven aan zeker niet te zullen 

reizen deze zomer, of zelfs pas als er een vaccin beschikbaar is. Bij de 66-75-jarigen is dat aantal nog 

groter: 20%.  

VAB-Vakantiebarometer: check voor je vertrekt de coronamaatregelen ter plaatse 

Wie deze zomer op vakantie gaat, is maar beter op de hoogte van de recentste coronamaatregelen ter 

plaatse. Check daarom de situatie zeker nog eens vlak voor je vertrekt. Voor de belangrijkste 

bestemmingen heeft VAB alvast een overzicht gemaakt van de geldende maatregelen in verband met 

corona: https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-europa/  

https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-europa/

