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Coronapas | augustus 2021 

8 op 10 Vlamingen zijn voorstander van 

coronapaspoort, maar vinden ook dat er Europese 

duidelijkheid moet komen  

VAB voerde begin augustus een online enquête uit bij 5.200 Vlamingen. Hieruit blijkt dat er best een groot 

draagvlak is voor het gebruik van het coronapaspoort om ook andere activiteiten, zoals restaurantbezoeken 

te regelen. Toch zijn de Vlamingen duidelijk: er moet dringend duidelijkheid komen op Europees vlak, want 

momenteel zijn de coronaregels één groot kluwen en dat zorgt voor onzekerheid bij de reislustige 

Vlamingen.  

49% van de Vlamingen gaat deze zomer nog met vakantie, waarvan 1 

op 3 nog in augustus 

Uit de enquête blijkt dat 39% van de Vlamingen al met vakantie is geweest, maar dat 49% nog concrete 

vakantieplannen heeft de komende maand(en). Vooral gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar zijn al 

met vakantie geweest: 45% ging al op vakantie, en 45% gaat nog.   

Ben jij al op vakantie geweest? (meer dan 4 overnachtingen) 

 Algemeen 

met kinderen jonger 

dan 18 jaar 

zonder 

kinderen/kinderen 

ouder dan 18 jaar 

Ja, en ik ga nu niet meer 13% 24% 11% 

Ja, en ik ga nog een keer 26% 21% 26% 

Neen, maar ik ga zeker nog 23% 24% 24% 

Neen, en ik twijfel nog 11% 4% 11% 

Neen, en ik ga zeker niet 27% 27% 28% 

 

76% van de Vlamingen die nog met vakantie gaan, plannen deze in augustus of september. Vooral 

gezinnen met schoolgaande kinderen gaan uiteraard nog in augustus: 73%.  

Wanneer plan jij nog vakantie te gaan? 

 Algemeen 

met kinderen jonger 

dan 18 jaar 

zonder 

kinderen/kinderen 

ouder dan 18 jaar 

Augustus 30% 73% 26% 

September  46% 13% 49% 

Oktober  9% 4% 10% 

Later dan oktober 3% 2% 3% 

Weet ik nog niet 12% 8% 12% 
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8 op 10 Vlamingen vinden de coronapas een goed idee, maar vinden ook dat dit Europees 

geregeld zou moeten worden 

74% van de Vlamingen voelt zich veiliger door de verplichting van de coronapass voor activiteiten zoals 

restaurantbezoeken en 77% vindt het een goed idee. 

Vooral de Vlamingen die al gevaccineerd zijn, vinden het een goed idee uiteraard. Maar ook 1 op 4 

Vlamingen die nog niet volledig gevaccineerd zijn vindt het een goed idee en 1 op 5 zegt zich er veiliger 

door te voelen en dat dit er in België ook zou moeten komen. 

Evenwel zegt ook 71% van de Vlamingen die (nog) niet gevaccineerd zijn dat ze vinden dat deze maatregel 

te ver gaat. 

Wat is jouw mening over de verplichting van de coronapass voor bepaalde activiteiten? 

 Algemeen Volledig gevaccineerd (Nog) niet volledig 

gevaccineerd 

Dit zou er ook in België moeten komen 74% 83% 19% 

Ik voel mij er veiliger door 74% 83% 20% 

Ik vind het een goed idee 77% 86% 23% 

Ik vind het te ver gaan 21% 13% 71% 

Dit zou Europees geregeld moeten 

worden 

77% 83% 43% 

 

1 op 3 niet volledig gevaccineerde Vlamingen met vakantieplannen, zal deze wijzigen naar 

aanleiding van de nieuwe maatregelen in Frankrijk en Italië 

Voor 61% van de Vlamingen die nog op vakantie plannen te gaan, heeft het invoeren van de coronapass 

op vakantiebestemming een invloed. 24% van de nog niet gevaccineerde Vlamingen geeft aan dat dit zelfs 

een zeer grote invloed heeft. Dit zijn vooral jongeren die de kans nog niet kregen om zich te laten 

vaccineren. 

Heeft het invoeren van de coronapass een invloed op jouw vakantieplannen? 

 Algemeen Volledig gevaccineerd (Nog) niet volledig 

gevaccineerd 

Zeer grote invloed 11% 10% 24% 

Grote invloed 24% 23% 35% 

Kleine invloed 25% 26% 22% 

Geen invloed 39% 42% 18% 

 

1 op 3 Vlamingen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en die deze zomer nog vakantieplannen hadden, 

geeft aan deze te wijzigen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen in Frankrijk en Italië: 

 7% verplaatst de vakantie naar een latere datum 

 9% annuleert de vakantie 

 7% kiest een andere bestemming 
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Bovendien gaat men ook de activiteiten die men op vakantie doet aanpassen. 1 op 2 niet-gevaccineerden 

zal minder op restaurant en café gaan.  

In welke mate ga jij volgende zaken nog doen op vakantie, nu de coronapass verplicht is?  

Ik ga minder dan voor de verplichting… 
(Nog) niet volledig 

gevaccineerd 

Volledig gevaccineerd 

Op restaurant 48% 12% 

Naar een café/bar 47% 16% 

Naar musea 42% 12% 

Naar het zwembad 44% 15% 

Naar evenementen/concerten 45% 24% 

Naar een pretpark 43% 19% 

 


