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INLEIDING

Op 3 november jl. gaf de minister-president van Nederland, Mark Rutte, een 
persconferentie waarin hij als dringend advies gaf tot medio januari niet naar 
het buitenland te reizen. Wij merken dat deze informatie, maar ook 
reisadviezen en regels voor Nederlandse toeristen veel vragen oproepen bij 
onze relaties in de Alpenlanden. In deze presentatie willen we graag uitleg 
geven over deze zaken. Ook hebben wij gesproken met Nederlandse 
reisorganisaties en hun standpunt omtrent reisadviezen achterhaald, welke we 
graag met jullie delen.

Daarnaast hebben wij n.a.v. de persconferentie een nieuw onderzoek gedaan, 
om de ‘wintersportbereidheid’ van Nederlanders te toetsen. In hoeverre laten 
zij zich door dit nieuwe advies beïnvloeden in hun wintersportplannen? Aan 
deze enquête deden 2823 respondenten mee.

Wij hopen dat deze presentatie voor helderheid en antwoorden zal zorgen. 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn: neem gerust contact met ons 
op, wij helpen je graag verder!

Team Spalder Media Group
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REISADVIEZEN

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt gebruik van 
vier verschillende reisadviezen welke gegeven worden per land, maar 
soms ook voor een stad of regio. De reisadviezen worden actueel 
weergegeven via: https://www.nederlandwereldwijd.nl/

• Groen: geen bijzondere gezondheids- of veiligheidsrisico's.
• Geel: reizen kan, maar wees waakzaam, er zijn risico's.
• Oranje: reis alleen als dat moet. Er zijn gezondheids- en 

veiligheidsrisico's, een inreisverbod en/of quarantaineverplichting.
• Rood: alle reizen worden afgeraden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken:
“Een reisadvies is niet bindend. U bent verantwoordelijk voor uw eigen 
veiligheid en de keuze om een reis wel of niet door te laten gaan. Het 

coronavirus zorgt voor onvoorspelbare situaties. Daardoor vormt reizen een 
risico. Ook naar landen met een geel reisadvies. Landen kunnen strenge 

maatregelen nemen.”

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
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ZORG-, REIS- & ANNULERINGSVERZEKERINGEN

Iedereen die in Nederland woont of werkt dient een basis zorgverzekering af te 
sluiten voor medische kosten. Deze verzekering dekt ook de zorgkosten in het 
buitenland, ongeacht de kleur van het reisadvies, voor maximaal het bedrag 
dat de zorg in Nederland zou kosten.

De meeste vakantiegangers sluiten een reisverzekering af welke schade dekt 
aan bagage, onvoorziene en medische kosten. In het geval van bijvoorbeeld 
een ziekenhuisopname die duurder is dan in Nederland, wordt de basis gedekt 
door de zorgverzekering en het overige deel door de reisverzekering. 
Belangrijk: reisverzekeringen hebben eigen voorwaarden. Alle 
reisverzekeringen dekken schade tijdens een reis in een land met een geel 
reisadvies. In het geval van een oranje reisadvies zijn er verschillen. Sommige 
verzekeraars dekken nooit schade, andere wél – behalve schade als gevolg van 
COVID-19. Het hangt dus van de verzekering van de individu af of hij/zij 
verzekerd is wanneer er gereisd wordt naar een ‘oranje land’.

De meeste annuleringsverzekeringen dekken geen schade als gevolg van 
annulering van een reis of accommodatie ten gevolge van COVID-19.
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REISORGANISATIES

De ANVR (Nederlands Verbond van Reisondernemingen) heeft zich kritisch 
uitgelaten n.a.v. het advies om tot medio januari niet naar het buitenland te 
reizen. Ze vinden het advies buitenproportioneel en hebben dit laten weten 
middels een open brief aan premier Rutte.

Reisorganisaties voeren hun reizen uit wanneer een land of regio een groen of 
geel reisadvies heeft. Reisorganisatie Sunweb heeft middels een mail aan haar 
klanten laten weten dat reizen tot medio januari gewoon doorgang vinden bij een 
geel reisadvies, ondanks het advies vanuit de overheid. 

Sunweb: 
“Zolang de overheid het houdt bij een ‘dringend advies’ zien wij geen reden om 

reizen naar groene of gele gebieden niet door te laten gaan. Wanneer jouw 
vakantiebestemming uiterlijk 2 weken voor vertrek een oranje of rood reisadvies 
heeft, zullen we alsnog contact met je opnemen over de mogelijkheden. Tot die 

tijd kun je ervan uitgaan dat jouw vakantie door kan gaan”

Nog niet alle reisorganisaties hebben een openbaar statement naar buiten 
gebracht, maar vooralsnog lijken zowel de ANVR als de reisorganisaties duidelijk 
in hun standpunt: reizen naar landen met een geel reisadvies kunnen doorgang 
vinden.

https://www.anvr.nl/ANVRNieuwsBestanden/ANVR_Open%20Brief%202%20November.pdf
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ONDERZOEK
WINTERSPORTPLANNEN 
NEDERLANDERS

Van 4 t/m 6 november 2020 hebben de 
wintersportwebsites Skiinformatie.nl
en Snowplaza.nl onderzoek gedaan naar de 
invloed van het nieuwe dringende advies niet te 
reizen tot medio januari 2020. Welke invloed 
heeft dit op vakantiegangers die al geboekt 
hebben en nog willen boeken? Gaan zij nog, 
ondanks het advies en de geldende 
reisadviezen of verschuiven/annuleren zij de 
skivakantie?

In totaal werkten 2823 wintersporters aan het 
onderzoek mee. De antwoorden werden 
vergaard middels een enquête, die werd 
verspreid via de websites en de bijbehorende 
social media kanalen. De enquête werd 
ingevuld door Nederlandstalige wintersporters, 
waarvan 93% woonachtig is in Nederland.
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73% WIL GAAN

Het is duidelijk dat de bereidheid om op 
skivakantie te gaan deze winter nog steeds 
groot is: 73% wil gaan. Tijdens ons laatste 
onderzoek in augustus was dit nog 90%. 
Het percentage dat echt ‘Nee’ zegt is 
nauwelijks toegenomen ten opzichte van 
augustus dit jaar. 

Duidelijk is dat een aanzienlijk deel, 16%, op 
dit moment nog niet weet of ze dit seizoen 
op wintersport wil gaan. Van de 
respondenten die niet gaan, geeft 95% aan 
dat dit direct te maken heeft met het 
coronavirus.

73%

11%

16%

Ja Nee Weet niet

95%

5%

BEN JE VAN PLAN
OM OP WINTERSPORT
TE GAAN?

HANGT HET PLAN OM NIET OP 
WINTERSPORT TE GAAN SAMEN 
MET HET CORONAVIRUS?

DE WINTERSPORTBEREIDHEID 
IS IETS AFGENOMEN T.O.V. 

AUGUSTUS 2020, MAAR NOG
STEEDS GROOT
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59,5% HEEFT GEBOEKT EN 
LAAT VAKANTIE STAAN

Een opvallend groot deel van de 
ondervraagden heeft zijn of haar vakantie 
reeds geboekt en verandert hier 
(voorlopig) niets aan. Bijna 8% heeft 
geannuleerd of overweegt dat op dit 
moment. 

Ruim een vijfde van de mensen die wel op 
wintersport wil, geeft aan nog niet te 
hebben geboekt. 

In de categorie ‘anders’ vallen 
wintersporters die bijvoorbeeld een eigen 
onderkomen hebben in de Alpen of bij 
familie logeren, maar ook wordt ‘ik boek 
last-minute’ regelmatig aangegeven.

RELATIEF WEINIG 
ANNULERINGEN

5%

20%

3%

5%

2%

6%

60%

Anders, namelijk...

Nee, nog niet geboekt

Ik heb geannuleerd/die is geannuleerd door de aanbieder

Ja, maar ik overweeg te annuleren

Ja, ik heb die wel verschoven naar een latere datum

Ja, maar ik overweeg om de vakantie naar een andere datum
te verschuiven

Ja, en deze laat ik (voorlopig) staan

HEB JIJ JOUW WINTERSPORT 
VOOR 2020/2021 AL GEBOEKT?
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KERST & KROKUS

De kerstvakantie (inclusief oud & nieuw) en 
de krokusvakantie zijn populaire 
vakantieweken en dat zien we terug bij de 
respondenten. Het is opvallend dat 45% 
geboekt heeft voor de periode tot medio 
januari. Wellicht was deze groep extra 
gemotiveerd om mee te doen aan dit 
onderzoek.

Bij wintersporters die nog niet geboekt 
hebben is de maand februari veruit favoriet. 
Zo’n 43% van de respondenten is tussen de 
30 en 49 jaar oud. Zij hebben waarschijnlijk 
schoolgaande kinderen en zijn afhankelijk 
van de kerst & krokus.

REEDS GEBOEKT: WANNEER STAAT JOUW 
WINTERSPORT GEPLAND?

NOG NIET GEBOEKT: WANNEER WIL JE OP 
WINTERSPORT GAAN?

VEEL WINTERSPORTERS 
HEBBEN REEDS GEBOEKT 

VOOR DECEMBER EN JANUARI

36%

9%

17%

29%

10%

1% 0%

December

Eerste helft januari

Tweede helft januari

Februari

Maart

April

Weet ik nog niet

19%

6%

16%

28%

19%

2%

10%

December

Eerste helft januari

Tweede helft januari

Februari

Maart

April

Weet ik nog niet
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GEEN GEHOOR AAN 
ADVIES OVERHEID

Uit de antwoorden blijkt dat ruim 70% van 
de wintersporters die t/m medio januari 
heeft geboekt geen boodschap heeft aan 
het dringende advies vanuit de 
Nederlandse overheid niet naar het 
buitenland te reizen. Zij volgen het 
reisadvies niet of gaan reizen wanneer het 
code geel of zelfs oranje is. 

5% gaf aan hun vakantie naar aanleiding 
van de laatste persconferentie te 
annuleren en 7% gaat de wintersport 
verzetten.

EEN DEEL GAAT ZELFS 
REIZEN BIJ CODE ORANJE

2%

16%

37%

24%

9%

7%

5%

Ik weet het nog niet

Ik wacht nog even met beslissen

Ik ga op wintersport wanneer het reisadvies GEEL (of lager) is
en ik WELKOM ben in het wintersportland waar ik heen wil

Ik ga op wintersport wanneer het reisadvies ORANJE (of lager)
is en ik WELKOM ben in het wintersportland waar ik heen wil

Ik ga sowieso op wintersport, ongeacht het reisadvies of
dringend advies van de overheid

Ik ga mijn wintersport verschuiven naar aanleiding van de
persconferentie

Ik ga mijn wintersport annuleren naar aanleiding van de
persconferentie

JIJ HEBT GEBOEKT TUSSEN DECEMBER EN 
MEDIO JANUARI, DE PERIODE WAARIN 
GEADVISEERD WORDT NIET NAAR HET 
BUITENLAND TE REIZEN. WAT ZIJN JOUW 
PLANNEN?
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NEGATIEF REISADVIES 
VOORJAAR BETER 
OPGEVOLGD

Ook de wintersporters die na medio januari 
op vakantie willen gaan hebben we 
gevraagd wat zij doen wanneer het advies 
om niet naar het buitenland te reizen nog 
steeds geldt. 

Het is opvallend dat meer mensen 
aangeven te zullen annuleren, ruim 4x 
zoveel als de mensen die tot medio januari 
hebben geboekt. Ligt de vakantieperiode 
verder weg, dan zeggen we beter naar het 
advies van de overheid te zullen luisteren. 
Maar nog steeds gaat ruim de helft wél op 
wintersport ongeacht het dringende advies.

MEER ANNULERINGEN 
VERWACHT WANNEER ER EEN 

NEGATIEF ADVIES KOMT 
VOOR FEBRUARI

STEL DE OVERHEID ADVISEERT, TEGEN DE 
TIJD DAT JIJ OP WINTERSPORT GAAT, NIET 
NAAR HET BUITENLAND TE REIZEN. WAT 
DENK JE DAN TE DOEN?

3%

17%

38%

13%

3%

7%

19%

Ik weet het nog niet

Ik wacht nog even met beslissen

Ik ga op wintersport wanneer het reisadvies GEEL (of lager) is
en ik WELKOM ben in het wintersportland waar ik heen wil

Ik ga op wintersport wanneer het reisadvies ORANJE (of lager)
is en ik WELKOM ben in het wintersportland waar ik heen wil

Ik ga sowieso op wintersport, ongeacht het reisadvies of
dringend advies van de overheid

Ik ga mijn wintersport dan verschuiven

Ik ga mijn wintersport dan annuleren
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WAT 
WINTERSPORTERS
ZEGGEN

“Nog niet geboekt, maar hoop in de weken 
voor de kerst nog te kunnen gaan”

“De kerstvakantie is geannuleerd, februari en 
maart blijven gewoon staan”

“We hebben een eigen huis in Oostenrijk. Het is
daar veiliger dan hier"

“Boeking staat, maar we kunnen verzetten 
als we niet kunnen/mogen gaan”

“We gaan zeker, maar ik boek altijd maar 3 
dagen voor vertrek"

IM WERT VON

20.000,-€
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SPALDER MEDIA GROUP

CONTACT

Adres: Veerdijk 40F
1531 MS Wormer
Nederland

Telefoon: +31 (0)20 52 18 133
E-Mail: info@spalder.com
Website: www.spalder.com

V E R A  D O R M A N S
S A L E S  M A N A G E R

E - M A I L :  V . D O R M A N S @ S P A L D E R . C O M

T E L E F O O N :  + 4 9  ( 0 )  2 2 1  5  3 4 5  2 0 - 8 7

F R A N K  P I E T E R S
M A N A G I N G  P A R T N E R

E - M A I L :  F . P I E T E R S @ S P A L D E R . C O M

T E L E F O O N :  + 3 1  ( 0 ) 6  5 1  6 7  6 9  4 8


