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Vakantie-enquête | september 2020 

 

1 op 3 Vlamingen ging deze zomer op vakantie naar het 

buitenland: we voelden ons het veiligst in Italië en het 

minst veilig in Nederland 

VAB hield begin september een online bevraging bij meer dan 6.000 Vlamingen over hoe zij de 

zomervakantie beleefd hebben. Daaruit blijkt dat 5 op 10 Belgen langer dan 4 nachten op vakantie 

gingen: 3 op 10 deden dat in het buitenland, en 2 op 10 bleven in eigen land. 1 op 5 van de Belgen 

die nog niet op vakantie ging, is dat nog wel van plan in het najaar. 

We trokken voornamelijk naar Frankrijk: 1 op 5 31-45 jarigen ging deze zomer naar onze 

zuiderburen 

Uit de bevraging van VAB blijkt dat 4 op 10 Vlamingen die naar het buitenland gingen Frankrijk als 

vakantiebestemming hadden. Dat wil zeggen dat 13% van de Vlamingen deze zomer een vakantie in 

Frankrijk heeft doorgebracht. 

Vooral de gezinnen met kinderen gingen naar Frankrijk: 1 op 5 31-45 jarigen bracht er deze zomer meer 

dan 4 overnachtingen door. 

Ging deze zomer naar Frankrijk (van het totaal aantal Vlamingen) 

18-30 jaar 15% 

31-45 jaar 22% 

46-55 jaar 19% 

56-65 jaar 13% 

66-75 jaar 9% 

>75 jaar 4% 

Algemeen 13% 

 

We kozen voornamelijk voor de auto in plaats van het vliegtuig 

77% van de Vlamingen die met vakantie gingen, kozen voor de auto. Slechts 11% koos voor het vliegtuig.  

Vooral jongeren kozen deden dat toch: 1 op 5 18-30 jarigen die naar het buitenland ging, opteerden voor 

het vliegtuig.  

30% van de vakantiegangers die oorspronkelijk met het vliegtuig zouden gaan, kozen uiteindelijk toch voor 

de auto. 

De mobilhome was vooral populair bij de 56-65 jarigen: 9% van hen ging met de mobilhome op vakantie. 
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We (ver)bleven in onze eigen bubbel in ons vakantieverblijf en schrapten uitstapjes 

85% van de respondenten aan de enquête geeft aan zich aan de eigen bubbel gehouden te hebben op 

vakantie. Dat is ook zeer duidelijk te merken aan het soort vakantieverblijf: 42% verbleef in een 

vakantiewoning, 15% in een eigen tweede verblijf of bij vrienden/familie. 30% verbleef in een hotel en 10% 

in een B&B.  Vooral jongeren of gezinnen met kinderen gingen nog kamperen: 1 op 4 van de 

leeftijdsgroepen tussen 18 en 55 jaar verbleef op een camping of in een camper. 

We maakten ook minder uitstapjes:  

 54% van de respondenten heeft minder musea of toeristische attracties bezocht dan anders 

 54% heeft minder steden bezocht dan anders 

 46% heeft minder restaurants bezocht dan anders 

Opvallend is ook, dat we vaker een actieve vakantie hadden: 1 op 3 respondenten gebruikte vaker de fiets 

op vakantie dan anders.  

Vlamingen voelden zich het minst veilig in Nederland en het veiligst in Italië 

De Vlamingen geven aan de coronamaatregelen ter plaatse strikt toegepast te hebben (97%). Het 

overgrote deel vond ook dat anderen dit deden (86%). Toch voelde bijna 1 op 3 vakantiegangers zich soms 

onveilig op vakantie vanwege corona.  

Opvallend is, dat Nederland slecht scoort op dit vlak: 33% van de Vlamingen die naar Nederland gingen 

voelde zich er onveilig vanwege corona. Italië scoort dan weer zeer goed: slechts 12% voelde zich daar 

onveilig. Wellicht één van de redenen waarom vele regio’s in Italië nog steeds (als één van de weinige 

landen in Europa) groen kleuren op het kaartje van het Ministerie van Buitenlandse zaken.  

Welke van volgende zaken zijn van toepassing op jouw vakantiebestemming? 

 Frankrijk Spanje Nederland Duitsland Oostenrijk Italië 

Ik heb er de coronamaatregelen 

toegepast 

98% 96% 97% 99% 96% 98% 

Bewoners pasten de 

coronamaatregelen goed toe 

88% 92% 84% 93% 86% 94% 

Andere vakantiegangers pasten de 

coronamaatregelen toe 

84% 91% 79% 94% 85% 92% 

Ik heb mij onveilig gevoeld vanwege 

corona 

26% 22% 33% 25% 25% 12% 

 

We hebben ook de vakantieduur ingekort en onze vakantiebestemming gewijzigd 

44% van de respondenten aan de enquête geeft aan de bestemming van zijn/haar vakantie te hebben 

gewijzigd. Vooral jongeren en jonge gezinnen deden dit: 

Ik heb mijn vakantiebestemming gewijzigd: 

18-30 jaar 45% 

31-45 jaar 46% 
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46-55 jaar 48% 

56-65 jaar 46% 

66-75 jaar 38% 

>75 jaar 36% 

Algemeen 44% 

 

Vooral oudere reizigers, die vaak enkele maanden overwinteren in het buitenland en ook meer tijd hebben 

om te reizen, hebben de duur van hun vakantie ingekort: 

Ik heb de duur van mijn vakantie ingekort: 

18-30 jaar 20% 

31-45 jaar 26% 

46-55 jaar 30% 

56-65 jaar 31% 

66-75 jaar 30% 

>75 jaar 34% 

Algemeen 30% 

 

Vooral jongeren en jonge gezinnen plannen (hopen?) nog tripjes en vakantie te nemen de 

komende maanden 

Als we polsen naar de plannen voor de komende maanden, zien we dat er nog veel onzekerheid is wat de 

herfstperiode gaat brengen: 26% van de respondenten geeft aan nog niet te weten of zij in de komende 

maanden nog vakantie gaan nemen of dagtrips gaan maken. 18% is al zeker dat zij geen tripjes meer gaan 

maken en niet meer op vakantie gaan. 

Toch zien we dat jongeren, maar ook de beroepsactieve bevolking, tussen 31 en 65 jaar, nog dromen van 

dagtrips en zelfs langere vakanties in het buitenland de komende maanden: 

Ben jij van plan nog vakantie te nemen of tripjes te maken de volgende maanden? 

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

Dagtrips in eigen land 50% 40% 36% 31% 27% 

Dagtrips naar het buitenland 8% 9% 9% 7% 6% 

Langere periode in eigen land 15% 13% 14% 17% 14% 

Langere periode in het 

buitenland 

17% 20% 17% 20% 14% 

Geen van bovenstaande 15% 16% 16% 15% 23% 

Ik weet het nog niet 28% 27% 28% 26% 27% 
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Als men dit jaar nog voor een langere periode op vakantie zou gaan, zal dat ook in de meeste gevallen met 

de auto zijn: 82% overweegt dit. Slechts 1 op 10 overweegt om met het vliegtuig op vakantie te gaan. 

Vooral jongeren kiezen ook voor de trein: 1 op 2 zou dit overwegen. Ook de fiets wint aan populariteit als 

vervoermiddel voor vakanties: 1 op 3 jongeren overweegt een fietsvakantie, maar ook bij oudere 

leeftijdsgroepen overweegt nog 1 op 4 à 1 op 5 een fietsvakantie. De bus is dan weer het populairst bij de 

oudere bevolking. 

Als je dit jaar nog op vakantie gaat, welk vervoermiddel zou je overwegen? 

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

Auto 88% 88% 86% 81% 75% 

Trein 48% 22% 18% 21% 22% 

Fiets 34% 26% 23% 24% 17% 

Vliegtuig 11% 13% 13% 13% 11% 

Bus 9% 4% 3% 4% 12% 

Mobilhome 9% 9% 9% 10% 4% 

 


