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Bijna 70% van de europeanen 
gaat jaarlijks op vakantie

Door: Ton Vermeulen (NRIT Onderzoek)

Participatie daalt
In 2009 heeft 69% van alle Europeanen een 
(vakantie)reis ondernomen. In de definitie 
van de Europese Unie betreft het hier 
een reis (zowel zakelijk als privé) waarbij 
minstens 1 overnachting buitenshuis werd 
genoten. Ten opzichte van 2008 is de 
participatie met twee procentpunt gedaald. 
Landen met een hoge participatie zijn 
Noorwegen (89%), Finland (87%), Denemar-
ken (86%), IJsland (85%), Zweden (84%) en 
Nederland (84%).  Lage deelnamegraden 
zien we in Turkije (37%), Malta (44%) en 
Hongarije (48%).  De onderzoekers zien 
een duidelijke relatie tussen leeftijd en 

opleidingsniveau in relatie tot de vakan-
tiedeelname. Oudere en lager opgeleide 
respondenten gaan veel minder op reis dan 
jongeren en hoog opgeleiden.

Ook Europeanen die in steden leven gaan 
meer op vakantie dan die op het platteland. 
Van alle Europeanen heeft 27% alleen een 
lange vakantie (vier overnachtingen of 
meer) en 11% alleen een korte vakantie 
ondernomen. Zowel een lange als een korte 
vakantie heeft overigens 65% van de Euro-
peanen genoten. Ten opzichte van 2008 
zien we hier  een enorme verschuiving. 
Toen gaf nog 39% aan zowel een korte als 

een lange vakantie te hebben ondernomen. 
De crisis heeft hier een grote impact gehad 
op vooral het aantal tweede vakanties. 

Geld belangrijkste reden om niet op 
reis te gaan
Van de Europeanen die in 2009 in het 
geheel niet op reis gingen, had 41% een 
financiële reden. 22% ging niet op reis om 
persoonlijke redenen en 13% vanwege 
tijdgebrek. Hier valt de tweedeling tussen 
een arm en rijk Europa op. Vooral inwoners 
uit de nieuwe zuidelijke lidstaten zoals 
Roemenie, Bulgarije en Hongarije gaan 
vanwege het geld niet op reis. Die reden is 

Europese Commissie laat voor de tweede keer Europees
vakantieonderzoek uitvoeren

Binnen Europa worden heel wat vakantieonderzoeken gehouden. Vrijwel elk  land heeft 
een of meerdere onderzoeken die het vakantiegedrag van de eigen burgers registreert. 
Het is alleen jammer dat die onderzoeken door de verschillende 
onderzoeksmethodieken niet of nauwelijks vergelijkbaar zijn.  Daardoor ontstaat een 
onduidelijk en gefragmenteerd beeld van de vakantiestromen binnen Europa. De 
Europese Unie heeft die lacune al in 2009 onderkend en heeft in het voorjaar van 2010 
een tweede Europabreed vakantieonderzoek uitgezet.  In dit artikel gaan we in op de 
belangrijkste resultaten uit dit onderzoek onder de inwoners van de 27 lidstaten van de 
Europese Unie.
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in het rijke Noordwest Europa veel minder 
een motief om niet op reis te gaan.  

Uitrusten is belangrijkste reismotief
De onderzoekers hebben ook gekeken 
naar redenen om juist wel op vakantie te 
gaan. Daar is uitrusten/recreatie veruit de 
belangrijkste (37%). Ook het opzoeken van 
de zon en het strand (19%) en het bezoeken 
van vrienden of familie (17%) scoort hoog. 
Bij jonge Europeanen is zon en strand een 
veel belangrijker reismotief dan bij ouderen. 
Ouderen gaan daarentegen veel vaker op 
reis voor een gezondheids/welnessbehan-
deling dan jongeren.  Bij Nederlanders staan 
uitrusten en recreatie en het opzoeken van 
de zon en het strand ook op nummers 1 
en 2. Opvallend is wel dat wij de natuur 
als enige land in de top drie plaatsen. De 
meeste Europeanen gaan met de auto op 
vakantie (48%), gevolgd door het vliegtuig 
(35%).  Van veel minder belang zijn de 
trein (7%), bus (6%) en boot (2%).  Fietsen 
scoort, helaas voor ons Nederlanders, nul. 

Meeste reizen worden zelf 
georganiseerd
Het is opvallend dat de meeste Europeanen 
(58%) hun reis helemaal zelf organiseren. 
Slechts 13% heeft zijn reis of verblijf geor-
ganiseerd via een reisorganisatie, 11% koos 
voor een geheel verzorgde reis die via inter-
net was geboekt en 10% had een complete 
reis geboekt bij het reisbureau. Alhoewel in 
Nederland en Denemarken het aantal via het 
reisbureau geboekte pakketreizen relatief 
hoog blijft, neemt ook in deze landen het 
aantal mensen dat de reis zelf organiseert 
snel toe. 

Europeanen bezuinigen het eerst op 
wellness en winkelen
De onderzoekers hebben de Europea-
nen ook gevraagd naar de belangrijkste 
besparingsmogelijkheden. Vooral op 
wellness  (24%) en winkelen (21%) wordt als 
eerste bezuinigd, gevolgd door bezoek aan 
restaurants en cafés (12%), sportieve en 

Proportion of respondents who had travelled in 2009 
(minimum one night away from home, for private or business purposes)

Grafiek 1

Bron: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, wave 2
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The major motivation for EU citiziens’ main holiday trip Grafiek 2

Bron: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, wave 2
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andere activiteiten (12%) en entertainment (10%). 
Nederlanders gaan vooral bezuinigen op wellness 
(39%), sportieve en andere activiteiten (13%) en 
winkelen (12%). 

Omgeving dominant in keuze bestemming
De omgeving blijft ook in 2009 de belangrijkste 
reden (32%) om voor een bepaalde bestemming 
te kiezen. Andere belangrijke keuzemotieven zijn 
het cultureel erfgoed (25%) en het aangeboden 
vermaak (16%). Minder belangrijk zijn de gastro-
nomie, kunst en evenementen. Voor Nederlan-
ders is de omgeving  veel minder belangrijk dan 
in de rest van Europa. Bij slechts 13% van de 
Nederlanders is dit het belangrijkste keuzemotief. 
Nederlanders vinden de aanwezigheid van cultu-
reel erfgoed het belangrijkst. Voor jongeren zijn 
festivals en evenementen op de vakantielocatie 
veel belangrijker dan voor oudere Europeanen. 

Meerderheid gaat naar een traditionele 
vakantiebestemming
Alhoewel reisprogramma’s en andere publicaties 
ons willen laten geloven dat de meeste mensen 
naar bijzonder locaties op vakantie gaan, weten 
professionals natuurlijk al lang dat dit niet klopt. 

Ook dit onderzoek bevestigt dit. Een kleine 60% 
van de Europeanen gaat naar traditionele vakan-
tiebestemmingen. Slechts 28% gaat op reis naar 
minder voor de hand liggende bestemmingen. 
Nederlanders zijn wat avontuurlijker ingesteld, 
35% kiest voor een bijzondere bestemming. De 
belangrijkste reden voor Europeanen om te kie-
zen voor een bestemming ‘off the beaten track’ 
is het kennismaken met de lokale cultuur (33%). 
Meer waar voor je geld is ook een belangrijk 
keuzemotief (21%). 

Aanbevelingen vrienden en collega’s 
belangrijk
De meeste Europeanen (58%) laten zich bij de 
keuze voor een reisbestemming vooral leiden 
door de aanbevelingen van vrienden of collega’s. 
Internet is eveneens een belangrijk informatie-
medium (42%) als ook de eigen ervaring (31%). 
Alhoewel in Europa het belang van internet als 
informatiebron groeit, is dat in Nederland al lang 
het geval. Nederlanders laten zich samen met 
de Noren het meest door informatie op inter-
net leiden als het gaat om de keuze voor een 
reisbestemming. Informatie door reisagenten en 
toeristenbureaus wordt in Europa maar matig 

Planned destination of the main holiday in 2010 - excluding domestic holidays Grafiek 3

Bron: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, wave 2
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gewaardeerd; slechts 22% laat zich 
daar door leiden.  Onder Nederlanders 
is dat nog lager (18%). 

Spanje favoriet bij Europeanen
In 2010 is 32% van alle Europeanen 
van plan een vakantie in het eigen 
land door te brengen, 18% gaat naar 
een ander EU-land en 15% gaat buiten 
de EU op vakantie. Binnen Europa is 
Spanje het favoriete vakantieland als 
het gaat om buitenlandse vakanties 
van Europeanen.  Naar Spanje is 

8,3% van de Europeanen in 2010 van 
plan op reis te gaan. Italië (6,1%) en 
Frankrijk (5,8) scoren beide nog boven 
de 5%. Nederland heeft een aandeel 
van 0,7% op de buitenlandse Europese 
vakantiemarkt. Opvallend is dat relatief 
veel Europeanen (4,5%) in 2010 een 
reis naar de Verenigde Staten plan-
nen. Binnen de top tien staan ook 
nog Griekenland, Turkije, Kroatië, 
Oostenrijk, Groot-Brittannië en Egypte. 
Nederlanders noemen in de top drie 
vakantiebestemmingen het binnenland, 

Het onderzoek
Het onderzoek ‘Survey on the attitudes of Europeans towards 
tourism’ is uitgevoerd van 5 tot en met 9 februari 2010. Meer 
dan 30.000 Europeanen van 15 jaar of ouder zijn ondervraagd 
over hun reizen in 2009 en de plannen voor 2010. Naast de 
27 lidstaten is het onderzoek ook uitgezet in Kroatië, Turkije, 
Macedonië, Noorwegen en IJsland. In de meeste landen zijn 
1.000 inwoners telefonisch ondervraagd. In enkele landen is 
dit aangevuld met face-to-face interviews. In de grote Euro-
pese landen zijn meer interviews (1.500) afgenomen en in de 
kleine landen wat minder (500). Het onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van de Europese Commissie door de Gallup Organi-
zation. Het rapport is via deze link te downloaden: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.
cfm?item_id=4093&tpa_id=136&lang=en 

Nationaal vakantieonderzoek nu 
overbodig?
Bij een dergelijke internationale aanpak 
doet zich al snel de vraag op of we nu 
alle nationale vakantieonderzoeken niet 
overboord kunnen gooien en ons moeten 
concentreren op deze Europese aanpak. 
De visie van NRIT Onderzoek hierop is 
duidelijk. De nationale vakantieonder-
zoeken, zeker die van het Nederlandse 
ContinuVakantieOnderzoek (CVO) blijven 
een grote meerwaarde bieden. Zo is het 
aantal respondenten dat meedoet aan 
het CVO vele malen groter waardoor 
regionale en sectorale analyses goed 
mogelijk zijn. Analyses die in het Euro-
pese onderzoek niet verantwoord zijn uit 
te voeren en mede gezien de beperkte 
korte vragenlijst gewoon onmogelijk. 
Bovendien is de gehanteerde aanpak van 
het CVO met vier metingen per jaar (om 
vooral het herinneringseffect bij korte 
vakanties te elimineren) en een vast panel 
dat elk jaar wordt aangevuld, duidelijk 
beter dan de door de Europese Commis-
sie gehanteerde aanpak. Daarnaast kan 
het Nederlandse bedrijfsleven partici-
peren in het CVO en daarmee actuele 
bedrijfsgerelateerde vraagstukken in een 
goed onderzoek mee laten lopen.  Om op 
hoofdlijnen het vakantiegedrag van Euro-
peanen te monitoren heeft het onderzoek 
zeker een meerwaarde waarbij we vooral 
willen pleiten voor een structurele meer-
jarige aanpak. Onderzoek krijgt immers 
een grote meerwaarde als gedrag in de 
tijd kan worden gevolgd.


