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In opdracht van:



In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directie Communicatie) is er 
een flitspeiling uitgevoerd over de vakantieplannen van Nederlanders en omgang met de 
maatregelen die tijdens de coronapandemie van kracht zijn. De doelgroep van dit onderzoek 
zijn Nederlanders ouder dan 18 jaar. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse 
samenleving. In totaal hebben 1.927 Nederlanders deelgenomen, waarvan 1.000 aangaven 
(waarschijnlijk) naar het buitenland op vakantie te gaan deze zomer.

In dit onderzoek vragen we Nederlanders die (misschien) op vakantie gaan in het buitenland 
waar zij van plan zijn om naar toe op vakantie te gaan en hoe zij van plan zijn naar de 
bestemming te reizen. Vervolgens gaan we in op de houding en intentie ten opzichte van de 
geldende maatregelen in binnen- en buitenland en vragen hoe men informatie inwint over de 
situatie en geldende maatregelen. Tot slot, vragen we Nederlanders of zij het komende 
voorseizoen (voor de zomervakantie) al van plan zijn naar het buitenland te reizen voor hun 
vakantie. 

We geven bij iedere vraag ook toelichting op de significante verschillen (niet op toeval beruste 
verschillen) tussen groepen op basis van leeftijd, gezinssamenstelling en type vervoermiddel 
waarmee zij van plan zijn te reizen naar de vakantiebestemming. Daarnaast besteden extra 
aandacht aan de verschillen op basis van het type verblijf en de manier waarop de vakantie 
geregeld wordt in de slides die gaan over de informatie-inwinning en intentie ten opzichte van 
het naleven van de maatregelen. De eerdergenoemde aspecten zijn gekozen op basis van het 
mate van verschil tussen de groepen. Op deze aspecten kwamen de verschillen vaak het 
duidelijkst naar voren. Afsluitend is een onderzoeksverantwoording opgenomen.
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Op vakantie ten tijde van de 
coronapandemie

Introductie



Resultaten
Vakantieplannen
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Zes op de tien Nederlanders is van plan om deze 
zomer naar het buitenland op vakantie te gaan
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Toelichting achtergrondkenmerken:

• Leeftijd: We zien dat met name 
Nederlanders tussen de 18 en 44 
het meest zeker (top-2 score) zijn 
dit jaar de zomervakantie in het 
buitenland te willen vieren. De 18 
tot 24-jarigen geven dit zijn hier 
het vaak het meest zeker over.

• Gezinssituatie: Nederlanders met 
kinderen geven het vaakst aan er 
zeker van de zijn dat zij op vakantie 
willen naar het buitenland. Daarna 
volgen de ouders met kinderen 
tussen de 13 en 17 jaar. Maar ook 
zien we dat Nederlanders, 
vermoedelijk jongeren, die nog bij 
hun ouders wonen aangeven er 
zeker van de zijn dat zij op vakantie 
willen naar het buitenland.

Resultaten: Vakantieplannen

Begeleidende tekst: Voor dit onderzoek gaan we van de volgende situatie uit: Het is zomer, de zon schijnt en het coronavirus lijkt aardig onder 

controle te zijn. Iedereen die het wil is gevaccineerd, of heeft de eerste prik ontvangen (hoge vaccinatiegraad) en we mogen weer op vakantie naar 

landen waar weinig besmettingen zijn (groen of geel reisadvies). 

Vraag: Uitgaande van deze situatie; in hoeverre ben je van plan om in de zomervakantie naar het buitenland/op reis te gaan?

Basis: Alle respondenten (n = 1927)

18% 22% 19% 17% 24%

Top-2

40%

Bottom-2

41%

Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet



Van de Nederlanders die niet reizen naar een 
buitenlandse vakantiebestemming kiest iets minder dan 
de helft voor een Nederlandse vakantiebestemming
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Resultaten: Vakantieplannen

43%

42%

15%

Ik ga in Nederland op vakantie

Ik ga (dan) niet op vakantie

Anders / weet niet

Vraag: Je gaf aan (waarschijnlijk) niet op reis naar het buitenland te gaan tijdens de zomervakantie. Wat ga je eventueel wel doen (in de 

zomervakantie)?

Basis: respondenten die aangaven (waarschijnlijk) niet op reis te gaan naar het buitenland (n = 927) 

Toelichting achtergrondkenmerken:

• Leeftijd: De 35 tot 44-jarigen geven 
vaker aan dan de andere 
leeftijdscategorieën in Nederland op 
vakantie te gaan (57%).

• Gezinssituatie: Het zijn vooral de 
alleenstaanden die aangeven niet op 
vakantie te gaan deze zomervakantie 
(56%). Ouders van kinderen jonger 
dan 12 (75%) of tussen de 13 tot 17 
jaar (66%) die niet de behoefte 
hebben om naar het buitenland te 
gaan willen er wél graag even tussen 
uit, zij kiezen voor een bestemming in 
Nederland.
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Resultaten: Vakantieplannen

Spanje, Duitsland en 
Frankrijk zijn de populairste 
vakantiebestemmingen
83% van de reizigers die van plan zijn naar het 
buitenland te reizen deze zomer blijft binnen Europa.

Toelichting achtergrondkenmerken:
• Leeftijd: Er zijn geen relevante significante 

verschillen.

• Gezinssituatie: Jonge gezinnen met kinderen jonger 
van 12 jaar kiezen vaak voor Spanje (22%). 

• Vervoermiddel: De reizigers die aangeven met het 
vliegtuig te gaan, gaan meestal op vakantie naar 
Spanje (26%) of Griekenland (20%). Wanneer men 
kiest voor de auto gaat men vaak naar Duitsland 
(24%) of Frankrijk (23%).

17%

13%

12%

10%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

3%

Spanje

Duitsland

Frankrijk

Griekenland

Italië

Azië (bijvoorbeeld Turkije of Thailand)

Een ander land binnen Europa

Scandinavië (bijvoorbeeld…

Oost-Europa (bijvoorbeeld Tsjechië,…

Portugal

België

Groot-Brittannië

Noord-Amerika (bijvoorbeeld de…

Afrika

Luxemburg

Zuid-Amerika (bijvoorbeeld Brazilië)

Oceanië (bijvoorbeeld Australië)

Anders

Vraag: Je gaf aan dat je <misschien/waarschijnlijk/zeker> naar het buitenland gaat voor de zomervakantie. Aan welke bestemming denk je?

Basis: respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 



Het vliegtuig is bij een buitenland vakantie 
populairder dan de auto, bijna de helft van de 
reizigers kiest voor het vliegtuig
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Toelichting achtergrondkenmerken:

• Leeftijd: Het vliegtuig is het 
populairst bij de jongeren tussen de 
18 tot 24 jaar (65%).  Ook 45 tot 54-
jarigen kiezen vaak voor het vliegtuig, 
vaker dan 35 tot 44-jarigen en 65-
plussers (54% vs. 43% en 37%).

• 18 tot 24-jarigen kiezen er het minst 
vaak voor om met de auto te reizen 
(28%). Reizen per auto is met name 
populair onder de 65-plussers (53%) 
en 25 tot 44-jarigen (50% en 49%).

• Gezinssituatie: Jonge gezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar (52%) en 
stellen (49%) kiezen vaak voor de 
auto (vaker dan voor het vliegtuig). 
Reizigers die nog bij hun ouders 
wonen kiezen vaak voor het vliegtuig 
(63%).

Resultaten: Vakantieplannen

49%

44%

4%

2%

1%

1%

Vliegtuig

Auto (eventueel met caravan of
vouwwagen) of camper

Trein

Bus

Boot

Anders

Vraag: Met welk vervoermiddel ben je van plan hierheen te gaan?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 



De helft wil graag verblijven in een hotel of 
appartement tijdens de zomervakantie 
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Toelichting achtergrondkenmerken:

• Leeftijd: De all-inclusive vakantie is 
vaker populair bij de 18 tot 24-
jarigen (25%) en 35 tot 44-jarigen 
(26%).

• Gezinssituatie: De all-inclusive is 
bij de gezinnen met kinderen 
jonger dan 12 jaar populairder dan 
bij andere gezinssituaties (28%). 
Wanneer de kinderen iets ouder 
zijn wordt er vaker gekozen voor 
een hotel, appartement of 
soortgelijke accommodatie 
(Kinderen 13 tot 18 jr. 60%)

• Vervoermiddel: Reizigers die op 
vakantie gaan naar een all-
inclusive accommodatie kiezen 
meestal voor het vliegtuig (75%). 
Wanneer men kiest voor een hotel 
is het aantal mensen dat kiest voor 
het vliegtuig (46%) of de auto 
(45%) ongeveer gelijk. Wanneer 
men gaat kamperen wordt er vaak 
gekozen voor de auto (90%).

Resultaten: Vakantieplannen

54%

20%

13%

9%

3%

Hotel, appartement of soortgelijke
accommodatie

All-inclusive vakantie

Kamperen

Logeren bij familie of vrienden

Anders

Vraag: Aan wat voor type verblijf denk je?

Basis: respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 



De helft van de reizigers kiest ervoor om 
losse onderdelen te boeken
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Toelichting achtergrondkenmerken:

• Leeftijd: 35 tot 44-jarigen kiezen er 
iets vaker voor om losse onderdelen 
zelf te boeken dan de 65-plussers 
(58%).

• Gezinssituatie: Gezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar (46%) of 
13 tot 17 jaar (44%) kiezen er vaker 
voor om alles bij één organisatie te 
boeken. Alleenstaanden boeken vaker 
losse onderdelen (60%).

• Vervoermiddel: Reizigers die losse 
onderdelen boeken kiezen voor de 
auto (53%) of voor het vliegtuig 
(40%). Wie alles bij één organisatie 
boekt kiest meestal voor het vliegtuig 
(67%). De mensen die ervoor kiezen 
om op de bonnefooi te gaan kiezen er 
meestal voor om per auto te reizen 
naar hun vakantiebestemming (78%).

Resultaten: Vakantieplannen

Vraag: Hoe ga je je vakantie regelen? 

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

53%

39%

8%

Ik boek de losse onderdelen zelf (denk
aan vervoer, accommodatie)

Alles bij één organisatie boeken (bijv.
een pakketreis)

Ik boek/reserveer niets voor vertrek, ik
ga op de bonnefooi



Resultaten
Houding en intentie 

ten opzichte van de maatregelen
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Twee derde van de reizigers vindt het belangrijk om binnen een dag 
weer terug te kunnen als dat nodig is 

52%

37%

28%

37%

45%

40%

8%

13%

22%

3%

8%

Top-2

89%

82%

67%

Bottom-2

3%

4%

11%

Als je op vakantie bent moet
je je ook aan de

coronamaatregelen houden

Als je op vakantie bent blijft er
ook een risico dat je het

coronavirus oploopt

Ik vind het belangrijk dat ik
binnen een dag terug kan zijn
in Nederland als dat nodig is

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens

Vraag:  We gaan nog steeds uit van onderstaande situatie: Het is zomer, de zon schijnt en het coronavirus lijkt aardig onder controle te zijn. Iedereen die het wil is gevaccineerd, of heeft de eerste prik 

ontvangen (hoge vaccinatiegraad) en we mogen weer op vakantie naar landen waar weinig besmettingen zijn (groen of geel reisadvies). In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Leeftijd: 

• Reizigers tussen de 18 en 44 jaar zijn het er minder vaak mee eens dat men zich ook in het buitenland aan de coronaregels moet houden (85%, 80% en 85%) in vergelijking tot de 
reizigers in de leeftijdscategorie 45 jaar en ouder (94%, 95% en 96%).

• Reizigers in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar (88%) en 55 tot 64 jaar (88%) zijn het er vaker mee eens dat er ook als je op vakantie bent risico is dat je het coronavirus oploopt in 
vergelijking tot de 25 tot 34-jarigen (79%), 35 tot 44-jarigen (78%) en 65-plussers (80%).

• Hoe ouder, hoe belangrijker men het vindt om binnen een dag weer terug te zijn in Nederland als dat nodig is (18 t/m 65+: 59%, 61%, 69%, 72%, 72% en 73%).

Gezinssituatie:

• Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar (85%) en reizigers die bij hun ouders wonen (81%) zijn het er minder vaak mee eens dat het belangrijk is om je in het buitenland aan de 
coronaregels te houden in vergelijking tot stellen (94%). 

• Alleenstaanden (88%) en gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar (90%) zijn het er het vaakst mee eens dat ook in het buitenland risico is op besmetting.

• Gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar vinden het belangrijker dan andere groepen om binnen een dag weer thuis te kunnen zijn (85%).

Vervoermiddel:

• Reizigers die met de auto naar hun reisbestemming gaan vinden het belangrijker om zich in het buitenland aan de coronaregens te houden dan reizigers die kiezen voor het vliegtuig 
(92% vs. 87%). Ook zijn zij het er vaker mee eens dan reizigers die kiezen voor het vliegtuig dat het belangrijk is om binnen een dag weer thuis te kunnen zijn (70% vs. 65%). 

Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting achtergrondkenmerken

Vraag:  We gaan nog steeds uit van onderstaande situatie: Het is zomer, de zon schijnt en het coronavirus lijkt aardig onder controle te zijn. Iedereen die het wil is gevaccineerd, of heeft de eerste prik 

ontvangen (hoge vaccinatiegraad) en we mogen weer op vakantie naar landen waar weinig besmettingen zijn (groen of geel reisadvies). In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Een negatief reisadvies weerhoudt mensen vaker om te vertrekken naar 
het buitenland dan wanneer zij rekening moeten houden met een 
coronatest en thuisquarantaine

43%

29%

34%

30%

17%

23%

5%

12% 6%

Top-2

77%

59%

Bottom-2

7%

18%

een negatief (oranje)
reisadvies geldt ga ik er niet

heen

 een verplichte coronatest
gedaan moet worden voordat

je terugkeert en je bij
thuiskomst in quarantaine

moet, dan ga ik er niet heen

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens

1
0
0

%

1
0
0

%

1
0
0

%

1
0
0

%

1
0
0

%

Vraag: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? Als er in en voor het land van bestemming… 

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting achtergrondkenmerken

Leeftijd: 

• Hoe ouder, hoe vaker men aangeeft niet op vakantie te gaan wanneer er een negatief reisadvies geldt (18 t/m 65+: 68%, 60%, 72%, 82%, 89% en 93%). 

• Wanneer er verplicht een coronatest moet worden afgenomen en men in thuisquarantaine moet, geven 35 tot 44-jarigen (64%), 55 tot 64-jarigen (62%) en 65-plussers (71%) vaker aan 
dan 18 tot 24-jarigen (49%), 25 tot 34-jarigen (56%) en 45 tot 54-jarigen (51%) niet meer te gaan.

Gezinssituatie: 

• Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar (69%) en reizigers die bij hun ouders wonen (59%) zijn het er minder vaak mee eens dat zij bij een negatief reisadvies niet naar de 
vakantiebestemming zullen gaan in vergelijking tot de andere groepen. 

• Ook bij een verplichte coronatest en thuisquarantaine geven reizigers die bij hun ouders wonen minder vaak aan dan andere groepen dat zij niet zullen gaan (48%).

Vervoermiddel: 

• Reizigers die met de auto op vakantie gaan zijn het er vaker mee eens dat zij niet op vakantie gaan wanneer er een negatief reisadvies geldt dan reizigers die met het vliegtuig reizen 
(81% vs. 73%). Kortom, autoreizigers heroverwegen hun vakantieplannen eerder wanneer het reisadvies verandert dan vliegtuigreizigers.

• We zien een vergelijkbaar patroon wanneer we vragen of men zal overwegen niet te gaan wanneer zij een coronatest moeten laten afnemen voor vertrek en in quarantaine moeten bij 
thuiskomst (64% vs. 54%). 

Vraag: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? Als er in en voor het land van bestemming… 

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Een meerderheid informeert zichzelf over de lokale situatie en 
maatregelen als onderdeel van de keuze voor een reisbestemming

50%

57%

52%

36%

37%

36%

27%

31%

31%

25%

12%

12%

12%

21%

25%

4%

9%

10%

4%

3%

Top-2

86%

84%

82%

67%

62%

Bottom-2

2%

4%

6%

13%

13%

Als onderdeel van mijn keuze voor een
vakantie/reis informatie zoeken over de lokale

situatie en coronamaatregelen

Kort voor vertrek op internet informatie zoeken
over de lokale situatie en coronamaatregelen

Op internet informatie zoeken over de
maatregelen onderweg en de situatie in de

landen waar je doorheen reist.

Voorbereiden op de mogelijkheid dat je in
quarantaine moet bij thuiskomst. Bijvoorbeeld

afspraken maken met je werkgever of alvast
boodschappen in huis halen.

Een (reis)app installeren en meldingen aanzetten
om een alert te krijgen wanneer de situatie in je

vakantieland wijzigt

Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

Vraag: Als je op zomervakantie/reis gaat naar het buitenland, hoe waarschijnlijk is het dat je onderstaande handelingen uitvoert? Voor je vakantie/reis:  

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting achtergrondkenmerken
Leeftijd: 

• Reizigers jonger dan 45 jaar geven minder vaak aan dan de oudere leeftijdsgroepen dat zij waarschijnlijk of zeker wel informatie opzoeken over de lokale situatie en coronamaatregelen als 
onderdeel van de keuze voor een reisbestemming (84%, 80% en 82% vs. 89%, 90% en 93%). 

• Ook geven zij minder vaak aan (waarschijnlijk) kort voor vertrek op internet informatie te zoeken over de lokale situatie en maatregelen (76%, 75%, 78% vs. 90%, 92% en 94%), op internet 
informatie te zoeken over de maatregelen onderweg en de situatie in de landen waar zij door heen reizen (74%, 76%, 81% vs. 89%, 85%, 91%).

• 18 tot 24-jarigen geven het minst vaak aan (waarschijnlijk) zichzelf voor te bereiden op de mogelijkheid dat zij in quarantaine moeten bij thuiskomst (56%). 

• 18 tot 24-jarigen geven het minst vaak aan dat zij (waarschijnlijk) een (reis)app zullen instaleren (54%). 55 tot 64-jarigen en 65-plussers geven vaker aan dan 18 tot 24-jarigen dat zij een 
(reis)app zullen installeren (67% en 69% vs. 54%)

Gezinssituatie: 

• Stellen geven het vaakst aan dat zij (waarschijnlijk) wel informatie opzoeken over de lokale situatie en coronamaatregelen als onderdeel van de keuze voor een reisbestemming (91%). 

• Stellen en alleenstaanden geven vaker aan kort voor vertrek informatie op te zoeken over de lokale situatie en coronamaatregelen dan andere groepen (92% en 90%).

• Reizigers die bij hun ouders wonen geven minder vaak aan op internet informatie te zoeken over de maatregelen onderweg dan alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen tussen de 
13 en 17 jaar (72% vs. 88%, 88% en 85%). Ook geven zij minder vaak aan dan andere groepen zich voor te bereiden op een (mogelijke) quarantaineperiode bij thuiskomst (53%) en een 
(reis)app te installeren (43%).

Vervoermiddel: 

• Reizigers die met de auto op vakantie gaan geven vaker aan dan de reizigers die met het vliegtuig gaan (waarschijnlijk) wel kort voor vertrek op internet de situatie en maatregelen in het land 
van bestemming te checken (87% vs. 81%). Ook geven zij vaker aan dan mensen die met het vliegtuig gaan op internet informatie te zoeken over de maatregelen onderweg en de situatie in 
landen waar zij doorheen reizen (88% t.o.v. 78%).

Scores en significante verschillen zijn gebaseerd op de top-2 score (% zeker wel + % waarschijnlijk wel)

Vraag: Als je op zomervakantie/reis gaat naar het buitenland, hoe waarschijnlijk is het dat je onderstaande handelingen uitvoert? Voor je vakantie/reis:  

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting achtergrondkenmerken

Type verblijf: Reizigers die een all-inclusive vakantie hebben geboekt zijn minder geneigd informatie op te zoeken over de lokale situatie en coronamaatregelen als onderdeel van de keuze 

voor een reisbestemming dan de reizigers die een hotel hebben geboekt (82% vs. 88%). Ook geven ze minder vaak aan kort voor vertrek informatie op te zoeken op internet over de lokale 

situatie en maatregelen dan de mensen die een hotel hebben geboekt of gaan kamperen (76% vs. 87% en 86%). Daarnaast zijn ze ook minder geneigd om op internet informatie op te 

zoeken over de maatregelen onderweg en in de landen waar zij doorheen reizen in vergelijking tot de mensen die een hotel hebben geboekt (77% vs. 85%). Wel zien we dat de mensen die 

een all-inclusive hebben geboekt het vaakst aangeven dat zij zich voorbereiden voor een quarantaine bij thuiskomst (71%) en een (reis)app zullen installeren (66%).

Manier van regelen: De reizigers die aangeven hun reis in losse onderdelen te boeken geven vaker aan dan de mensen die alles bij één organisatie hebben geboekt dat zij op internet 

informatie zullen zoeken over de maatregelen onderweg en de lokale situatie in de landen waar zij doorheen reizen (86% vs. 88%). Daarentegen, geven de mensen die alles bij één 

organisatie hebben geboekt vaker aan dat zij zich zullen voorbereiden op een quarantaine bij thuiskomst dan mensen die losse onderdelen boeken (71% vs. 64%). Ook geven zij vaker aan 

een (reis)app te instaleren dan de mensen die losse onderdelen hebben geboekt (67% vs. 59%).

Scores en significante verschillen zijn gebaseerd op de top-2 score (% zeker wel + % waarschijnlijk wel)

Vraag: Als je op zomervakantie/reis gaat naar het buitenland, hoe waarschijnlijk is het dat je onderstaande handelingen uitvoert? Voor je vakantie/reis:  

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Het merendeel zegt zich aan de coronaregels te houden, ook onderweg 
en op de vakantiebestemming

73%

64%

53%

61%

56%

15%

22%
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9%
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11%

11%
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4%

3%

4%

Top-2

88%

86%

85%

84%

83%

Bottom-2

3%

5%

3%

5%

6%

mondkapjes meenemen en
dragen als dat moet

regelmatig handen wassen

actief de geldende
coronamaatregelen in de

gaten houden

anderhalve meter afstand
houden van anderen

testen als je ziekt wordt of
klachten krijgt

Zeker wel Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet

1
0
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%
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0
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%

1
0
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1
0
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%

1
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%

Vraag: Als je op zomervakantie/reis gaat naar het buitenland, hoe waarschijnlijk is het dat je onderstaande handelingen uitvoert? Onderweg en op de vakantiebestemming…

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting achtergrondkenmerken

Leeftijd: 

• Reizigers die ouder zijn dan 45 jaar geven vaker aan zeker wel of waarschijnlijk wel actief de geldende coronamaatregelen in de gaten te houden dan de jongere leeftijdscategorieën 
tussen de 18 tot en met 44 (90%, 94% en 97% vs. 79%, 74% en 80%). 

• Een zelfde patroon zien we wanneer we kijken naar het aantal mensen dat zegt de handen regelmatig te wassen (93%, 96% en 96% vs. 72%, 80% en 78%), anderhalve meter afstand te 
houden van anderen (91%, 94% en 95% vs. 72%, 73% en 79%), testen wanneer iemand ziek wordt of klachten krijgt (91%, 91% en 89% vs. 79%, 73% en 74%) en mondkapjes 
meenemen en dragen als dat moet (95%, 96% en 97% vs. 82%, 80% en 82%). Kortom, reizigers ouder dan 45 geven vaker aan dat zij zich aan de coronavoorschriften zullen houden dan 
reizigers in de jongere leeftijdscategorieën. 

Gezinssituatie: 

• Thuiswonenden geven het minst vaak aan dat actief de geldende coronamaatregelen in de gaten zullen houden (75%), regelmatig de handen wassen (72%), anderhalve meter afstand 
houden (68%), zich laten testen als zij ziek worden of klachten krijgen (72%) en mondkapjes meenemen en dragen als dat moet (75%).

• Thuiswonenden en gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar geven minder vaak aan actief de geldende coronamaatregelen in de gaten te houden dan alleenstaanden en stellen (75% 
en 79% vs. 88% en 92%). Ook geven zij minder vaak aan regelmatig handen te wassen (72% en 79% versus 91% en 93%) en anderhalve meter afstand te houden (69% en 79% vs. 86% 
en 93%).

• Stellen en gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar geven vaker aan zich te laten testen als ze ziek worden of klachten krijgen dan alleenstaanden, gezinnen met kinderen onder 
de 12 jaar en thuiswonenden (89% en 89% vs. 82%, 79% en 72%). 

• Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en thuiswonenden geven minder vaak aan mondkapjes mee te nemen en te dragen als dat moet in vergelijking tot alleenstaanden, stellen en 
gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar (79% en 75% vs. 93%, 96% en 93%).

Scores en significante verschillen zijn gebaseerd op de top-2 score (% zeker wel + % waarschijnlijk wel)

Vraag: Als je op zomervakantie/reis gaat naar het buitenland, hoe waarschijnlijk is het dat je onderstaande handelingen uitvoert? Onderweg en op de vakantiebestemming…

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting achtergrondkenmerken

• Vervoermiddel: Reizigers die van plan zijn met de auto op vakantie te gaan geven vaker aan zeker wel of waarschijnlijk wel actief de geldende coronamaatregelen in de gaten te 
houden dan de mensen die aangaven met het vliegtuig te gaan (89% vs. 81%). Ook geven zij vaker aan regelmatig de handen te wassen (89% vs. 83%), anderhalve meter afstand te 
houden (88% vs. 81%), te testen als ze ziek worden of klachten zouden krijgen (85% vs. 80%) en mondkapjes mee te nemen en te dragen (91% vs. 86%), in vergelijking tot de mensen 
die met het vliegtuig gaan.

• Type verblijf: De mensen die zullen verblijven in een hotel geven vaker aan actief de geldende maatregelen in de gaten te houden dan de mensen die een all-inclusive willen boeken 
(88% vs. 81%). Ook geven zij vaker aan anderhalve meter afstand te zullen houden dan de mensen die een all-inclusive willen boeken, kamperen of logeren bij familie of vrienden (87% 
vs. 80%, 81% en 79%).

• Manier van regelen: De mensen die van plan zijn niets te reserveren en op de bonnefooi te vertrekken geven vaker aan dan de mensen die losse onderdelen boeken (misschien) wel 
anderhalve afstand te houden van anderen (93% vs. 81%). Ook geven zij vaker aan mondkapjes mee te nemen en te dragen dan de mensen die alles bij één organisatie boeken (94% vs. 
86%).

Scores en significante verschillen zijn gebaseerd op de top-2 score (% zeker wel + % waarschijnlijk wel)

Vraag: Als je op zomervakantie/reis gaat naar het buitenland, hoe waarschijnlijk is het dat je onderstaande handelingen uitvoert? Onderweg en op de vakantiebestemming…

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Reizigers houden afstand om zelf niet besmet te raken of een ander te besmetten, de 
personen die dit niet doen noemen dat het niet meer nodig is of dat zij willen kunnen 
genieten van hun vakantie 

*Dit is een selectie van de meest typerende quotes.

Vraag:Wat is voor jou de belangrijkste reden om je op vakantie/reis <wel/niet> te houden aan afstand houden?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

• “Corona is niet weg. Dus voor mijn veiligheid en die van de ander.”
• “Om niet besmet te worden of iemand te besmetten, hoewel ik net 

gevaccineerd ben.”
• “Het staat nooit helemaal vast dat of ikzelf, of de ander, iemand in mijn 

directe omgeving kan besmetten. Dus blijft voorzichtigheid in de omgang 
geboden.”

• “Om mijn gezin en anderen niet in gevaar te brengen.”
• “Omdat je alles wilt uitsluiten om geen risico op te lopen om besmet te 

raken. En het toch een gewoonte begint te worden om afstand te 
houden van elkaar.”

• “Omdat ik niet weet wie zich heeft laten enten of geen coronavirus met 
zich meedraagt.”

• “Afstand bewaren scheelt een boel het is in Nederland verplicht dus hou 
ik me in het buitenland daar ook aan.”

• “Dat doe ik in Nederland ook en zolang corona er is zal dat noodzakelijk 
zijn.”

• “Ik wil op vakantie zéker geen corona oplopen, omdat ik niet graag in een 
buitenlands ziekenhuis wil liggen. Ik ga me dus netjes aan alle 
maatregelen houden, zoals afstand houden.”

• “Dat is geen vakantie.”
• “Een vakantie is om van te genieten.”
• “Ik wil gewoon kunnen genieten.”
• “Behoefte aan ontspanning.”
• “Ik ben gevaccineerd.”
• “Dat zou dan niet meer nodig moeten zijn, toch?”
• “Als de situatie onder controle is dan is afstand houden niet meer nodig.”
• “Ik denk daar helemaal nooit zo bij na. Bovendien zal veel in de natuur zijn daar is 

het heel rustig.”
• “Wordt te snel vergeten.”
• “Omdat het toch niet te doen is en we waarschijnlijk grotendeels buiten zitten.”
• “Ik weet niet of dit praktisch haalbaar zal zijn als het bijvoorbeeld druk is.”
• “Soms is het onmogelijk om afstand te houden. Je probeert het wel maar het lukt 

niet altijd. Je wil ook je vakantie zo veilig mogelijk houden.”

Reden om wel afstand te houden Reden om niet afstand te houden
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Wie zich bij klachten laten testen zien het als hun plicht tegenover anderen en willen 
zo snel mogelijk stappen kunnen ondernemen, de personen die dit niet doen noemen 
al gevaccineerd te zijn of bang te zijn vast te komen te zitten in het buitenland

*Dit is een selectie van de meest typerende quotes.

Vraag: Wat is voor jou de belangrijkste reden dat je op vakantie/reis <wel/niet> gaat testen als je ziek wordt of klachten krijgt?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

• “Alleen als het echt serieus op corona lijkt is dat gewoon mijn 
burgerplicht.”

• “Als ik corona heb, dan wil ik het z.s.m. weten, ook als ik op vakantie ben.”
• “Dan is het duidelijk of je wel of niet corona hebt en kun je maatregelen 

nemen.”
• “Dat doe ik thuis ook, waarom is het daar anders?”
• “Lijkt me simpelweg verstandig. Ook hierin volg ik het advies. En ik test 

niet alleen voor mezelf maar wil ook anderen niet besmetten.”
• “Dat is belangrijk voor de gezondheid van de mensen om mij heen.”
• “Dit blijft voorlopig gewoon nodig. Ik wil zelf ook weten of ik het heb en of 

ik iemand kan besmetten. Zou ik heel erg vinden.”
• “Geen zin in coronaziek in vreemd land zijn. Testen en dan eventueel 

meteen terug naar Nederland.”
• “Ik ben met twee reisgenoten. Ik wil niet dat hen besmet raken. 

Bovendien wil ik mijn gezondheid nauwlettend in de gaten houden als ik 
klachten krijg. Ik zit er niet op te wachten in het buitenland naar het 
ziekenhuis te moeten.”

• “Dan is het waarschijnlijk iets anders, ik ben al gevaccineerd.”
• “Omdat ik gevaccineerd ben.”
• “Dan heeft het geen zin om daar te laten testen, ik kan dat beter terug in eigen 

land doen.”
• “Anders kom je niet thuis.”
• “Ik houd niet van wattenstaafjes in mijn keel en neus, vooral niet als ik nog 

moet uitzoeken waar dat kan en dat ik dan gelijk gesommeerd word om daar in 
dat land in quarantaine te gaan tot de uitslag bekend is. Dat kunnen aardige 
kosten opleveren alsmede logistieke problemen. Dan gewoon direct richting 
huis gaan.”

• “Ik zou niet weten hoe ik moet testen in het buitenland.”
• “Ik vind dat grote onzin. Als ik mij ziek voel ga ik wel in quarantaine.”
• “Ik zal me niet laten testen maar ga direct in quarantaine.”
• “Omdat het ook gewoon andere klachten kunnen zijn en ik niet steeds wil laten 

testen.”

Reden om wel te testen Reden om niet te testen



24

Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Bij een negatief reisadvies is de bereidheid om 10 dagen in quarantaine te 
gaan het laagst, of men nu wel of niet gevaccineerd is

Vraag: Stel je bent op vakantie in een land met een beperkt risico (code groen of geel) en de situatie verandert: het risico neemt toe, er geldt een negatief reisadvies (kleurcode oranje). Je moet nu verplicht een 

negatieve coronatest kunnen laten zien als je naar Nederland terugkeert en verplicht in quarantaine na thuiskomst. Wat zou je (waarschijnlijk) doen als je:

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

gevaccineerd bent en geen 
klachten hebt?

gevaccineerd bent, maar wel 

klachten hebt?

niet gevaccineerd bent en 
geen klachten hebt?

niet gevaccineerd bent en 

klachten hebt?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Een coronatest doen op de
vakantiebestemming, voordat je terugkeert

Zo snel mogelijk naar huis terugkeren

10 dagen in quarantaine gaan bij thuiskomst
en een coronatest doen op dag 5

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting op achtergrondkenmerken

Leeftijd: 

• Wanneer men gevaccineerd is en geen klachten heeft: Vanaf een leeftijd van 35 jaar en ouder is men minder geneigd een coronatest te doen op de vakantiebestemming dan reizigers 
tussen de 18 en 34 jaar (54% , 50%, 51% en 43% vs. 62%, 63%). De 65-plussers kiezen er het minst vaak voor om een coronatest te doen op de vakantiebestemming (43%), en zij kiezen 
er vaker voor om zo snel mogelijk naar huis te keren (44%). 25 tot 34-jarigen en 45 tot 54-jarigen geven vaker aan dan 18 tot 24-jarigen en 65-plussers dat zij 10 dagen in quarantaine 
gaan bij thuiskomst en een coronatest doen op dag 5 (33% en 33% vs. 23% en 21%).

• Wanneer men gevaccineerd is en klachten heeft: 18 tot 24-jarigen en 55 tot 64-jarigen zeggen vaker een coronatest te doen op de vakantiebestemming dan 65-plussers (69% en 64% vs. 
53%). 25 tot 34-jarigen en 35 tot 44-jarigen zeggen vaker dan 18 tot 24-jarigen zo snel mogelijk naar huis te keren (41% en 42% vs. 30%). 45 tot 54-jarigen geven vaker aan dan 25 tot 34-
jarigen en 65-plussers dat zij 10 dagen in quarantaine gaan en een coronatest doen op dag 5 (38% vs. 27% en 27%).

• Wanneer men niet gevaccineerd is en geen klachten heeft: 25 tot 34-jarigen geven vaker aan dan 55 tot 64-jarigen dat zij zo snel mogelijk naar huis keren (49% vs. 38%). Ook geven zij 
vaker aan in vergelijking tot 65-plussers 10 dagen in quarantaine te gaan en een coronatest te doen op dag 5 (33% vs. 23%).

• Wanneer men niet gevaccineerd is en klachten heeft: 18 tot 24-jarigen en 55 tot 64-jarigen zeggen vaker een coronatest te doen op de vakantiebestemming dan 25 tot 34-jarigen (67% 
en 65% vs. 53%). Reizigers in de leeftijdscategorieën tussen 25 en 54 jaar geven vaker aan zo snel mogelijk naar huis te keren, in vergelijking tot 18 tot 24-jarigen (43%, 42%, 41% vs. 
31%). 

Vraag: Stel je bent op vakantie in een land met een beperkt risico (code groen of geel) en de situatie verandert: het risico neemt toe, er geldt een negatief reisadvies (kleurcode oranje). Je moet nu verplicht een 

negatieve coronatest kunnen laten zien als je naar Nederland terugkeert en verplicht in quarantaine na thuiskomst. Wat zou je (waarschijnlijk) doen als je:

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting op achtergrondkenmerken

Gezinssituatie: 

• Wanneer men gevaccineerd is en geen klachten heeft: Gezinnen met kinderen jonger dan 12, gezinnen met kinderen tussen de 13 tot 17 jaar en alleenstaanden kiezen er vaker voor 
om een coronatest te doen op de vakantiebestemming dan stellen (60%, 61% en 58% vs. 49%). Maar ook zien we dat gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar het vaakst zo snel 
mogelijk naar huis terugkeren (59%).

• Wanneer men gevaccineerd is en klachten heeft: Alleenstaanden kiezen er vaker voor om een coronatest te doen op de vakantiebestemming dan stellen (66% vs. 57%). Gezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar zijn vaker geneigd om zo snel mogelijk naar huis te keren dan alleenstaanden (39% vs. 29%).

• Wanneer niet gevaccineerd is en geen klachten heeft: Alleenstaanden kiezen er vaker voor om een coronatest te doen op de vakantiebestemming dan stellen (57% vs. 45%). Gezinnen 
met kinderen tussen de 13 tot 17 jaar kiezen er het vaakst voor om zo snel mogelijk naar huis te keren (58%).

• Wanneer niet gevaccineerd is en klachten heeft: Gezinnen met kinderen tussen de 13 tot 17 jaar kiezen er het vaakst voor om zo snel mogelijk naar huis te keren (59%). 
Alleenstaanden geven vaker dan stellen aan bij thuiskomst in quarantaine te gaan en een test te laten afnemen na 5 dagen (41% vs. 32%).

Vraag: Stel je bent op vakantie in een land met een beperkt risico (code groen of geel) en de situatie verandert: het risico neemt toe, er geldt een negatief reisadvies (kleurcode oranje). Je moet nu verplicht een 

negatieve coronatest kunnen laten zien als je naar Nederland terugkeert en verplicht in quarantaine na thuiskomst. Wat zou je (waarschijnlijk) doen als je:

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Houding en intentie ten opzichte van de maatregelen

Toelichting op achtergrondkenmerken

Vervoermiddel:

• Wanneer men gevaccineerd is en geen klachten heeft: Reizigers die met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming zullen reizen kiezen er vaker voor dan mensen die met auto zullen
reizen om een coronatest te doen op de vakantiebestemming (62% vs. 46%). De mensen die met de auto zullen gaan kiezen er daarentegen vaker voor dan de mensen die met het 
vliegtuig reizen om zo snel mogelijk naar thuis te gaan (44% vs. 36%).

• Wanneer men gevaccineerd is en klachten heeft: Reizigers die met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming zullen reizen kiezen er vaker voor dan mensen die met auto zullen
reizen om een coronatest te doen op de vakantiebestemming (65% vs. 56%). 

• Wanneer niet gevaccineerd is en geen klachten heeft: Reizigers die met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming zullen reizen kiezen er vaker voor dan mensen die met auto zullen
reizen om een coronatest te doen op de vakantiebestemming (59% vs. 41%). De mensen die met de auto zullen gaan kiezen er vaker voor dan de mensen die met het vliegtuig reizen 
om zo snel mogelijk naar thuis te gaan (50% vs. 39%).

• Wanneer niet gevaccineerd is en klachten heeft: Er zijn geen relevante significante verschillen waargenomen.

Vraag: Stel je bent op vakantie in een land met een beperkt risico (code groen of geel) en de situatie verandert: het risico neemt toe, er geldt een negatief reisadvies (kleurcode oranje). Je moet nu verplicht een 

negatieve coronatest kunnen laten zien als je naar Nederland terugkeert en verplicht in quarantaine na thuiskomst. Wat zou je (waarschijnlijk) doen als je:

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Nagenoeg de helft van de reizigers verwacht volledig te worden 
geïnformeerd door de reisorganisatie over de lokale situatie en 
coronamaatregelen
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Reisorganisatie

Accommodatie (bijv. hotel,
camping, etc.)

volledig gedeeltelijk (ik zoek ook zelf) niet n.v.t.

1
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Vraag: In hoeverre verwacht je van onderstaande dat ze jou volledig informeren over de lokale situatie en coronamaatregelen? 

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Toelichting op achtergrondkenmerken

Leeftijd:
• Reisorganisatie: 

• Jongeren tussen de 18 en 24 jaar verwachten vaker dan 25 tot 34-jarigen en 45 tot 54-jarigen dat zij volledig worden geïnformeerd door de reisorganisatie (57% vs. 45% en 
44%). 

• 25 tot 54-jarigen geven vaker aan dan 55-plussers dat zij verwachten gedeeltelijk te worden geïnformeerd door de reisorganisatie (45%, 41% en 45% vs. 30% en 28%). 
• Accommodatie: 

• 55 tot 64-jarigen verwachten vaker dan 18 tot 24-jarigen dat zij volledig worden geïnformeerd door de accommodatie (47% vs. 35%). 65-plussers verwachten vaker dan 18 tot 
34- jarigen dat zij volledig worden geïnformeerd door de accommodatie (50% vs. 35% en 38%).

• 18 tot 24-jarigen verwachten vaker dan 35 tot 44-jarigen en 55-plussers dat zij gedeeltelijk worden geïnformeerd door de accommodatie (57% vs. 47%, 42% en 34%). 25 tot 34-
jarigen verwachten vaker gedeeltelijk te worden geïnformeerd dan 55-plussers (53% vs. 42% en 34%). 35 tot 54-jarigen verwachten vaker dan 65-plussers gedeeltelijk te 
worden geïnformeerd door de accommodatie (47% en 51% vs. 34%). 

Gezinssituatie: 
• Reisorganisatie: Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar verwachten vaker gedeeltelijk te worden geïnformeerd door de reisorganisatie, in vergelijking tot alleenstaanden en stellen 

(43% vs. 33% en 35%).
• Accommodatie: Stellen verwachten vaker volledig te worden geïnformeerd door de accommodatie dan stellen (47% vs. 38%). Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en 

thuiswonenden verwachten vaker gedeeltelijk te worden geïnformeerd, in vergelijking tot stellen (54% en 60% vs. 42%)

Vervoermiddel: 
• Reisorganisatie: Reizigers die met het vliegtuig zullen reizen verwachten vaker dan mensen die met de auto reizen dat de reisorganisatie hen volledig op de hoogte stelt van de lokale 

situatie en coronamaatregelen (56% vs. 40%). Reizigers per auto verwachten vaker dan reizigers per vliegtuig dat zij gedeeltelijk worden door de reisorganisatie (41% vs. 34%). 
• Accommodatie: Reizigers per auto verwachten vaker dan reizigers per vliegtuig dat zij gedeeltelijk worden geïnformeerd door de accommodatie (52% vs. 44%).

Vraag: In hoeverre verwacht je van onderstaande dat ze jou volledig informeren over de lokale situatie en coronamaatregelen? 

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Website van (Rijks)overheid, het vakantieland en de reisorganisatie of 
accommodatie zijn de belangrijkste informatiebronnen

62%

48%

47%

37%

34%

24%

11%

1%

2%

2%

Op een site van de (Rijks)overheid
(met reisadvies)

Op een website van het vakantieland
of de vakantieregio zelf

Bij de reisorganisatie of
accommodatie (hotel, camping,…

Via een zoekmachine op internet

Bij een organisatie als de ANWB

Bij de luchtvaart-, cruise-, bus- of
treinmaatschappij

Ik vraag het vrienden of familie

Anders

Ik ga niet op zoek naar informatie

Weet niet

Vraag: Waar verwacht je op zoek te gaan naar informatie over de geldende coronamaatregelen en situatie in het land van bestemming?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Toelichting achtergrondkenmerken

Leeftijd: 
• 45-plussers zijn het vaakst van plan hun informatie te zoeken op de website van de (Rijks)overheid (72%, 76% en 70%). 18 tot 44-jarigen zijn minder geneigd om hier naar informatie te 

zoeken (52%, 50% en 57%). 
• 45 tot 64-jarigen geven ook vaker aan de website van het vakantieland of regio te bezoeken dan 18 tot 44-jarigen (59% en 59% vs. 33%, 46% en 41%). 25 tot 34-jarigen en 65-plussers 

zoeken vaker naar informatie op de website van het vakantieland of regio van 18 tot 24-jarigen (46% en 50% vs. 33%).
• 45 tot 54-jarigen geven vaker aan informatie te zoeken bij de reisorganisatie of accommodatie dan 25 tot 44-jarigen (53% vs. 41% en 43%). 65-plussers zullen deze website vaker dan 18 

tot 24-jarigen bezoeken (50% vs. 33%). 
• 18 tot 34-jarigen en 45 tot 54-jarigen zeggen het vaakst informatie op te zoeken via een zoekmachine (46%, 40% en 46%).

Gezinssituatie: 
• Alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen tussen de 13 tot 17 jaar geven vaker aan de website van de (Rijks)overheid te bezoeken dan gezinnen met kinderen onder de 12 jaar 

(72%, 70% en 61% vs. 48%. Daarnaast geven alleenstaanden en stellen vaker aan deze website te bezoeken dan de thuiswonenden (72% en 70% vs. 58%). Alleenstaanden bezoeken ook 
eerder de website van het vakantieland dan gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar of thuiswonenden (56% vs. 43% en 42%). Dat geldt ook voor het bezoeken van de website van de 
reisorganisatie/accommodatie (56% vs. 42% en 47%).

• Alleenstaanden, gezinnen met kinderen onder de 12 jaar en thuiswonenden zullen vaker een zoekmachine gebruiken om informatie op te zoeken dan stellen (46%, 38% en 41% vs. 
30%).

Vervoermiddel:
• Reizigers die naar het vakantieland zullen reizen per vliegtuig geven vaker aan dan mensen die per auto reizen informatie te zoeken bij de reisorganisatie of accommodatie (50% vs. 

41%), via een zoekmachine (42% vs. 35%) of bij de luchtvaart-, cruise-, bus- of treinmaatschappij (33% vs. 14%).

Vraag: Waar verwacht je op zoek te gaan naar informatie over de geldende coronamaatregelen en situatie in het land van bestemming?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Reizigers hebben het vaakst behoefte aan een duidelijk reisadvies en 
informatie over de lokale maatregelen 

69%

67%

51%

42%

32%

28%

0%

3%

2%

Duidelijk advies of je naar een land
mag of niet

Wat de lokale maatregelen zijn

Wat je moet doen als het reisadvies
verandert tijdens je vakantie

Wat je moet doen als je klachten
krijgt of ziek wordt tijdens je…

Wat je kunt doen om goed voorbereid
op vakantie te gaan

Wat je moet doen om niet besmet te
raken op vakantie of onderweg

Anders

Ik heb geen behoefte aan informatie

Weet niet

Vraag: Aan welke informatie over coronamaatregelen heb je behoefte met het oog op de zomervakantie?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

Voor toelichting achtergrondkenmerken zie volgende pagina.
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Toelichting achtergrondkenmerken

Leeftijd: 
• De informatiebehoefte is over het algemeen het grootst bij de 55 tot 64-jarigen. Zij hebben vaker dan 18 tot 44-jarigen behoefte aan informatie over het advies of je naar een land mag 

(77% vs. 62%, 55% en 59%), wat de lokale maatregelen zijn (78% vs. 60%, 58% en 65%) en wat te doen als het reisadvies verandert (62% vs. 42%, 48% en 47%).
• 45-plussers hebben het vaakst behoefte aan duidelijk advies of je naar het land mag (78%, 77% en 87%). Ook hebben 45-plussers vaker behoefte aan informatie over de lokale 

maatregelen dan 25 tot 34-jarigen (72%, 78% en 70% vs. 58%). En daarnaast hebben ze vaker behoefte aan informatie over wat te doen als het reisadvies verandert dan 18 tot 24-
jarigen (55%, 62% en 56% vs. 42%).

• 45 tot 64-jarigen hebben vaker behoefte aan informatie over wat te doen bij klachten of ziekte dan 25 tot 34-jarigen (45% en 49% vs. 35%). 45 tot 54-jarigen hebben hier ook vaker 
behoefte aan dan 18 tot 24-jarigen (49% vs. 38%).

Gezinssituatie:
• De informatiebehoefte is over het algemeen bij de alleenstaanden het grootst. Alleenstaanden hebben, op de stellen na, vaker dan andere groepen behoefte aan een duidelijk advies of 

je naar een land mag of niet (80%), informatie over de lokale maatregelen (75%). Ook hebben zij in vergelijking tot gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar en thuiswonenden vaker 
behoefte aan informatie over wat te doen als het reisadvies verandert (62% vs. 41% en 39%) en vaker dan gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar behoefte aan informatie over wat 
te doen bij klachten of ziekte (51% vs. 34%).

• Stellen hebben vaker dan gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar, gezinnen met kinderen tussen de 13 en 18 jaar en thuiswonenden behoefte aan duidelijk advies of ze naar het land 
mogen of niet (78% vs. 55%, 61% en 61%).

• Stellen hebben vaker dan gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar behoefte aan informatie over de lokale maatregelen (70% vs. 65%), wat te doen wanneer het reisadvies verandert 
(55% vs. 41%) en wat te doen bij klachten (42% vs. 34%).

Vervoermiddel:
• Reizigers die per auto reizen hebben vaker dan reizigers per vliegtuig behoefte aan een duidelijk advies of je naar het land mag (72% vs. 66%) en wat de lokale maatregelen zijn (71% vs. 

64%). Reizigers per vliegtuig hebben vaker dan reiziger per auto behoefte aan informatie over hoe niet besmet te raken (31% vs. 25%).

Vraag: Aan welke informatie over coronamaatregelen heb je behoefte met het oog op de zomervakantie?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 



Zes op de tien reizigers is bekend met de 
reisapp van de Rijksoverheid
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Resultaten: Informatieconsumptie en informatiebehoefte

Vraag: In hoeverre ben je bekend met de website nederlandwereldwijd/ reisapp van de Rijksoverheid?

Basis: Respondenten die aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

16%

25%

23%

35%

46%

30%

12%

8%

Top-2

39%

61%

Bottom-2

58%

38%

In hoeverre ben je bekend
met de website

nederlandwereldwijd?

In hoeverre ben je bekend
met de reisapp van de

Rijksoverheid?

Bekend en gebruikt

Bekend maar (nog) niet gebruikt

Niet bekend mee, maar zou ik (misschien) willen gebruiken

Niet bekend mee, zou ik (waarschijnlijk) niet gebruiken

Weet ik niet

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

Toelichting achtergrondkenmerken:
• Leeftijd: 25 tot 34-jarigen geven het vaakst aan bekend te zijn 

met Nederlandwereldwijd maar het (nog) niet te hebben 
gebruikt (43%). 55-plussers geven vaker aan dan andere 
groepen het niet te kennen maar wel te willen gebruiken (55% 
en 55% vs. 38%, 37% , 43% en 51%). 45 tot 54-jarigen geven 
vaker aan het niet te kennen maar te willen gebruiken dan 18 
tot 34-jarigen (51% vs. 38% en 37%).

• 18 tot 24-jarigen kennen de reisapp maar hebben het vaker 
nog niet gebruikt dan 45 tot 54-jarigen en 65-plussers (43% vs. 
30% en 31%).

• Gezinssituatie: gezinnen met kinderen jonger dan 12 geven 
het vaakst aan bekend te zijn en Nederlandwereldwijd 
gebruikt te hebben (24%) of bekend maar niet gebruikt te 
hebben (31%). Alleenstaanden en stellen geven het vaakst aan 
niet bekend te zijn met de website maar het wel te willen 
gebruiken (71% en 47%).

• Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar benoemen het 
vaakst bekend te zijn met de reisapp en het te hebben 
gebruikt (34%). Alleenstaanden geven het vaakst aan nog niet 
bekend te zijn met de reisapp maar het wel te willen 
gebruiken (41%).

• Vervoermiddel: Reizigers die per vliegtuig reizen zijn vaker 
bekend met de reisapp en hebben het gebruikt dan reizigers 
per auto (31% vs. 21%). Reizigers per auto zijn vaker bekend 
maar hebben de app nog niet gebruikt in vergelijking tot 
vliegtuigreizigers (39% vs. 33%).



Resultaten
Intentie om naar het buitenland te reizen

in het voorseizoen
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Eén op de acht Nederlanders is van plan in het 
voorseizoen naar het buitenland op vakantie 
te gaan, ook als het reisadvies negatief is
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Resultaten: Intentie om naar het buitenland te reizen in het voorseizoen

Vraag: We hebben het gehad over de zomervakantie, maar in hoeverre ben je van plan om vóór de zomervakantie, in het voorseizoen, naar 

het buitenland op vakantie te gaan?

Basis: Alle respondenten (n = 1927) - *Basis bij kenmerk type vervoermiddel (variabele hiernaast in het gekleurde vlak) is: Respondenten die 

aangaven misschien/waarschijnlijk/zeker op reis te gaan naar het buitenland (n = 1000) 

16% 12% 66% 5%

Dat ben ik van plan of denk ik over na, maar alleen als het reisadvies niet negatief is
Dat ben ik plan of denk ik over na, ook als het reisadvies nog negatief is
Dat ben ik niet van plan
Weet ik niet

Toelichting achtergrondkenmerken:
• Leeftijd: 25 tot 34-jarigen geven het vaakst aan van plan 

te zijn in het voorseizoen naar het buitenland op reis te 
gaan als het reisadvies niet negatief is (25%). 18 tot 34-
jarigen zijn vaker van plan te gaan of denk er over na, 
ook als het reisadvies negatief is (29% en 25%).

• 35-plussers geven vaak aan niet van plan te zijn in het 
voorseizoen op vakantie te gaan (64%, 72%, 80% en 
79%).

• Gezinssituatie: Gezinnen met kinderen jonger dan 12 
jaar geven het vaakst aan van plan te zijn of er over na 
te denken om in het voorseizoen in het buitenland op 
vakantie te gaan, behalve als het reisadvies negatief is 
(24%). Een vijfde geeft aan het van plan te zijn of er 
over na te denken, ook als het advies negatief is (21%).

• Met name de alleenstaanden en stellen noemen niet 
van plan te zijn om in het voorseizoen op vakantie te 
gaan naar het buitenland (80% en 72%).

• Gezinnen met kinderen ouder dan 18 jaar geven vaker 
aan niet van plan te zijn om op vakantie te gaan naar 
het buitenland in het voorseizoen dan gezinnen met 
kinderen jonger dan 12 of met kinderen tussen de 13 en 
18 jaar (67% vs. 49% en 54%).

• Vervoermiddel*: Vliegtuigreizigers geven vaker aan dan 
autoreizigers van plan te zijn in het voorseizoen te 
reizen naar het buitenland, ook als het advies negatief is 
(23% vs. 15%). Autoreizigers geven vaker aan dan 
vliegtuigreizigers niet van plan te zijn in het voorseizoen 
te reizen (57% vs. 48%).



Bijlagen 
- Onderzoeksverantwoording 
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Onderzoek in het kort

Methode

Kwantitatief online

Aankondiging: online

Reminder: online

Doelgroep en steekproef

Doelgroep: Nederlanders 18+

Steekproefkader: Dynata, consumentenpanel partner van MarketResponse

Steekproef: netto 1.927 respondenten

Respons
Totaal zijn 2.079 panelleden gestart aan de vragenlijst. Netto hebben 1.992 panelleden de vragenlijst 
volledig afgerond. Na de kwaliteitscheck zijn er 1.927 respondenten overgebleven.

Veldwerk
Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf 9 april tot en met 13 april 2021

De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 6.5 minuten

Weging
De steekproef is gewogen naar Nederland 18+ representatief (op de variabelen geslacht, leeftijd, 
opleiding, huishouden, provincie en mate van stedelijkheid). De weegefficiency bedraagt 74%.




