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Inleiding

Vakantiegedrag kent vele aspecten. Talrijke schakeringen zijn
mogelijk in logiesvorm, wijze van vervoer, lengte van de vakantie, de tijd
waarin de vakantie valt, het land van bestemming, de hoogte en samenstel-
ling van de vakantieuitgaven, enz. A1 deze aspecten hangen onderling samen
en zijn van betekenis voor het te voeren beleid op o.a. het gebied vsn
vrije tijd, recreatie en toerisme en betalingsbalans.

In dit artikel analyseren wij twee aspecten van vakantiegedrag, te
weten de keuze van het land van bestemming en de hoogte van de uitgaven.
Als instrument voor ons onderzoek hanteren wij een micro-economisch model
dat wij hebben geYntroduceerd in Van Soest en Kooreman (1986 en 198~). De
huidige analyse is in twee opzichten een uitbreiding van de vorige. Ten
eerste onderscheiden wij nu een vijftal vakantiebestemmingen (in het vori-
ge artikel werd slechts onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buiten-
landse vakantie). Dsarnaast worden nu bij schatting van het model enquéte-
gegevens uit meerdere, achtereenvolgende jaren gebruikt, weardoor het in
beginsel mogelijk wordt om ook na te gaen in hoeverre macro-grootheden
(wisselkoersen, de weersgesteldheid) het vakantiepatroon beYnvloeden.

Een modelmatige analyse

Het uitgangspunt voor de verklaring van vakantiebestemming en
-bestedingen wordt gevormd door Engelcurven van de vorm:

J
wwit - aoit { j~l ajixjt ' Eit

Hierin is:

wit ' vakantiebestedingen in land i in jaar t, als fractie van het
netto gezinsinkomen yt

Xjt : variabelen die het vakantiepatroon beinvloeden

sit ' storingsterm



z

Veel huishoudens bezoeken per jaar hoogstens één of twee vakantielanden,
wat in termen van het model betekent dat de vakantiebestedingen in land i
en jaar t vaak gelijk zijn san nul (nl. voor alle landen die het huishou-
den niet bezoekt). Om met dit apecifieke aspect rekening te houden breiden
wij het model uit met zogenaamde drempelvergelijkingen:

M ir
wit - wit als wityt ~ mit

wit - 0 als wityt 5 mit

mit zijn de (niet direct wsarneembare) kosten die een huishouden in jaar t
minimaal moet maken voor een vakantie in land i(zoals vervoerskosten en
kosten van levensonderhoud). De (latente) grootheid wityt vatten we op als
het bedrag dat het huishouden ean zo'n vakantie wil besteden. Zodra dit de
minimaal noodzakelijke kosten overschrijdt (witYt ~ mit) zal voor een
vakantie in land i worden gekozen, met bijbehorende uitgaven gelijk aan

wityt' ls het bedrag dat het huishouden in land i wil uitgeven lager den
de minimsal noodzakelijke kosten (wityt ~ mt) dan wordt land i niet be-
zocht en zijn de uitgaven aldasr per definitie gelijk san nul.

Deze modelformulering doet recht aan het gemengd discreet~continue
karakter van de te verklaren variabele; de participatie-beslissing en de
keuze van de bestemming zijn discreet, terwijl de beslissing met betrek-
king tot de hoogte van de uitgaven continu is.

De mogelijke invloed van macrovariabelen, zoals wisselkoersen en
het weer, op de uitgaven per bestemming, kan in principe worden gemodel-
leerd door deze macrovariabelen op te nemen als verklarende variabelen in
de vergelijkingen voor wit. Omdat we echter slechts beschikken over waar-
nemingen van 4 opeenvolgende jaren (19~8 t~m 1981) is het praktisch onmo-
gelijk de verschillende tijdsafhankelijke invloeden (zoals prijseffecten,
de weersgesteldheid in Nederland en verschuivingen in preferenties) van
elkaar te onderscheiden. Het resultaat van al deze effecten samen komt tot
uitdrukking in de tijdsafhankelijkheid van de constante term aoit'
Xjt zijn verklarende variabelen, die niet alleen per huishouden maar ook
in de tijd kunnen vari~ren. Eén dearvan is de logarithme van het netto
gezinsinkomen, uitgedrukt in guldens van 1980 (na correctie met het prijs-
indexcijfer voor de gezinsconsumptie). Daarnaast zijn opgenomen enkele
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demografische variabelen, varíabelen betreffende de arbeidamarktstatus van
het gezínshoofd en variabelen, die betrekking hebben op het bezit van
enkele duurzame consumptiegoederen (zie tabel 3 voor details).

Data en schattingsresultaten

Het model ter verklaring van de vakantiebestemming(en) en -beste-
dingen is geschat op basis van gegevens uit het Doorlopend Budget onder-
zoek (DBO) van het CBS uit de jaren 19~8 tot en met 1981. Enige informatie
over de uiteindelijk door ons gebruikte sub-steekproef (na verwijdering
van alleenstaanden, onvolledige gezinnen en huishoudens met onvolledige
gegevens) is te vinden in de tabellen 1, 2 en 3.
De gehanteerde schattingsmethode is die van de grootste aannemelijkheid.
De schattingsresultaten staan vermeld in tabel 4.

Opvallend zijn allereerst de scherpe contrasten in inkomensgevoe-
ligheid van vakanties in de verschillende bestemmingen. De laagste en
enige negatieve coëfficiënt bij de variabele log y vinden we bij Neder-
land, hetgeen betekent dat een Nederlandse vakantie een noodzakelijk goed
is voor huishoudens in de lagere inkomensklassen en een inferieur goed
voor huishoudens met hogere inkomens. Alle buitenlandse vakanties zijn
luxe goederen (zij het dat de coëffici~nt voor West-Duitsland~0ostenrijk
niet significant van nul verschilt), waarbij - globsal gesproken - de
vakanties 'luxueuzer' zijn naarmate de betreffende landen verder weg zijn
gelegen.
Gezien het discreet~continue karakter van de te verklaren variabelen kan
het effect van inkomen op vakantiegedrag gesplitst worden in een partici-
patie- en een bestedingseffect. Het effect op de participatiekans is weer-
gegeven in figuur 1. Stijgt het inkomen van het huishouden, dan dealt de
kans op een vakantie in Nederland en stijgen tegelijkertijd de kansen dat
de verschillende buitenlandse bestemmingen worden opgezocht. Het aterkst
is deze stijging voor de bestemming overige (verat van Nederland verwij-
derde) landen. De verwachte vakantieuitgaven, gegeven participatie in het
betreffende land, zijn - zoals blijkt uit figuur 2- voor alle bestemmin-
gen stijgende functies van het inkomen.

Het effect van opleidingsniveau is tweeledig. In de eerste plaats
is er vermoedelijk een verband tussen opleidingsniveau en voorkeuren voor
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bepaalde vakantiebestemmingen. Personen met een zelfde opleidingsniveau
behoren immers veelal tot een zelfde sociale groep met relatief homogene
preferenties. In de tweede plaats gaat een hoger opleidingsniveau meestal
samen met een hoger inkomen. Omdat inkomen echter al als een aparte ver-
klarende variabele is opgenomen kan het effect van de opleidingsvariabele
als uitsluitend een preferentie-effect worden geYnterpreteerd.
Klearblijkelijk gast een hoger opleidingsniveau gepeard met een relatieve
voorkeur voor de categorie 'overige landen', Frankrijk~België en, in min-
dere mate, Nederland. Lager opgeleiden kiezen - ceteris paribus - bij
voorkeur landen als West-Duitsland~0ostenrijk en Spenje~Italië op.

De resultaten met betrekking tot de overige verklarende variabelen
komen in grote lijnen overeen met de uitkomsten op basis van het geaggre-
geerde model in Van Soest en Kooreman (1986): grotere gezinnen zijn eerder
geneigd om de vakantie in het binnenland dan in het buitenland door te
brengen, en woont men in een verstedelijkt gebied, dan vergroot dat de
kans op een vakantie; met name Spanje en Itali~ blijken voor stadsmensen
aantrekkelijk te zijn. Het hebben van een eigen bedrijf heeft een duide-
lijk remmend effect op de vakantiedeelname, evenals werkloosheid of ar-
beidsongeschiktheid; vooral Duitsland en Oostenrijk, veelal bestemmingen
van een wintersportvakantie, zijn bij deze mensen niet populair. Studenten
kiezen relatief vaak de categorie 'overige landen' als vakantiebestemming.

Is men in het bezit van een zeil- of motorboot, dan vergroot dat
de kans op een binnenlandse vakantie, terwijl gezinnen die een auto of
motor bezitten liever naar het buitenland gaan (en dan vooral naar Frank-
rijk of Belgi~).
De tijdsafhankelijkheid van de constante term in de budgetaandeelvergelij-
kingen komt tot uitdrukking in de dummy-variabelen voor de jaren 1978,
1979 en 1981 (1980 is het referentiejaar). Slechts in één geval (Frank-
rijk~België, 1978) is het tijdseffect significant van nul verschillend.
Beschikking over microgegevens, die een aanzienlijk lengere periode omvat-
ten, lijkt een noodzakelijke voorwaarde om de tijdaeffecten san de hand
van onderliggende macroeconomische invloeden, zoals wisselkoersen en het
weer, te kunnen analyseren. Overigens zijn de resultaten, die op basis van
geaggregeerde, relatief lange tijdreeksen (10 à 15 jaar) zijn gevonden
aangaande de prijsgevoeligheid van reisuitgaven verre van eenduidig; zie
bijvoorbeeld Fase en Spaans (1979).
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Een tweetal simulaties

In deze paragraaf illustreren wij de werking en mogelijkheden van
het model aan de hand van een tweetal simulaties. In de eerste pleats
onderzoeken we de effecten van een inkomensnivellering bij een gelijkblij-
vend gemiddeld inkomen in de maatschappij. Deze hypothetische nivellering
is zodanig doorgevoerd dat de standasrdafwijking van de ( logarithmische)
inkomens in de steekproef inet lOX afneemt. Een gevolg is dat de verhouding
tussen het hoogste en het laagate netto inkomen in de steekproef afneemt
van 8,2 tot 6,7. De nivellering leidt tot een lichte daling van het santal
vakanties ( c.q. participatiekans) in Nederland (0,3X) en een stijgend
asntal buitenlandse vakanties, met name naar West-Duitsland~0ostenrijk
(1,4X) en Spanje~Italië ( 1,3X). Met het effect op de uitgaven is het an-
ders gesteld. De totale uitgaven in Nederland en West-Duitsland~0ostenrijk
nemen licht toe (met resp. 0,3X en 0,2X), maar die in de overige bestem-
mingen vertonen een forse daling ( 'overige landen' - 3,2X, België~Frankrijk
-2,2X en Spanje~Italië -1,OX). In deze landen is als gevolg van de rela-
tieve hoge inkomenselasticiteit de afname van de uitgaven door de hogere
inkomensgroepen groter dan stijging van de uitgaven door huishoudens met
lagere inkomens. De totale buitenlandse uitgaven op geaggregeerd niveau,
d.w.z, de grootheid die voor de betalingsbalana relevant is, zouden met
1,~X afnemen.

Benadrukt zij nog eens dat deze gedragseffecten uitsluitend het
gevolg zijn van een herverdeling van inkomen bij een gelijkblijvend gemid-
deld inkomen.

De tweede simulatie heeft ten doel na te gaan in welke mate de
diverse vakantiebestemmingen substitueerbaar zijn. Het i s denkbaar dat een
bepasld land tijdelijk minder asntrekkelijk is als vakantiebestemming. Een
mogelijke reden is een hoger prijsniveau, een ongunstiger wisselkoers of
slecht weer. Zoals hierboven sl is vermeld bleek het niet mogelijk te zijn
om déze invloeden op bevredigende wijze te kwantificeren. Wel is het moge-
lijk om de gevolgen van 'autonome' oorzaken van een verminderde santrekke-
lijkheid van een vakantieland te simuleren, en wel door de kans op een
vakantie in zeg land i te vergelijken met de voorwaardelijke kans op een
vakantie in land i , met als voorwaarde dat land j vermeden wordt. Bij
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'autonome' oorzaken van het vermijden van een lend kan men denken ean
stakingen, terroristische akties, een milieuramp, etc.

In tabel 5 zijn de steekproefgemiddelden gegeven van de verschil-
len tussen de onvoorweardelijke en de voorwaardelijke participatiekansen,
uitgedrukt in x-punten.
Wanneer een bepaald land wordt uitgesloten als vakantiebestemming nemen in
alle gevallen de kansen op een vakantie elders toe. Alle landen zijn dus
substituten voor elkaar maar de mate van substitueerbaarheid verschilt.
Nederland treedt slechts in geringe mate op als substituut voor andere
landen, Frankijk~België is de belangrijkste plaatsvervanger voor Spanje~
Italië, terwijl uitsluiting van 'overige landen' met name meer vakanties
in West-Duitsland~0ostenrijk tot gevolg heeft.

Besluit

Dit artikel beoogt een stap te zetten naar een integrale modelma-
tige analyse van de vele aspecten van vakantiegedrag. Gezien de grote
economische betekenis van toerisme en de huidige tendens van meer vrije
tijd in onze maetschappij lijkt belangstelling voor de diverse aspecten
van vakantiegedrag als object van economisch onderzoek geen overbodige
luxe. Nu de econometrische methodologie voor de analyse van dit type gege-
vens (en ook de benodigde computerprogrammatuur en -capaciteit) beschik-
baar is, zijn recente, longitudinale enquéte-gegevens de ontbrekende scha-
kels tussen model enerzijds en hulpmiddel bij de beleidsvoorbereiding op
het gebied van toerisme en recreatie anderzijds.
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Tabel 1. Procentuele verdeling van vakanties over bestemmingen

Bestemming Nederland West-Duitsland~ Belgi~~ Spanje~ Overige
Oostenrijk Frankrijk Italië landen

Aantal va-
kanties 35.2 19,2 15,1 13,7 16,8
Vakantie-
uitgaven 19,6 18,4 14,1 20,3 27,6

Tabel 2. Procentuele verdeling van vakantie-uitgaven near hoogte

Nederland West-Duitsland~
Oostenrijk

België~
Frankrijk

Spanje~
Italië

Overige
landen

0 72.27 84.84 88.07 89.21 86.80
o- 500 7.19 0.47 0.63 0.00 0.35

500 - l000 8.36 2.63 2.75 0.35 0.92
looo - 1500 5.95 3.99 2.72 1.61 1.74
1500 - 2000 3.58 3.48 2.31 1.74 2.28
2000 - 2500 1.42 1.90 1.36 1.99 1.93
2500 - 3000 0.73 0.92 0.92 1.49 1.52
3000 - 35~ 0.32 i.ol 0.47 1.04 1.11
3500 - 4000 0.13 0.32 0.28 0.82 0.63
4000 - 4500 0.03 0.19 0.22 0.57 0.41
4500 - 5000 0.03 0.09 0.03 0.41 0.38

~ 5000 0.00 o.i6 0.22 0.76 1.93

Totaal 100 100 100 100 100
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Tabel 3. Steekproefgemiddelden

Te verklaren variabelen

Uitgaven in Nederland (gld)a)
Uitgaven in West-Duitsland~0ostenrijk (gld)a)
Uitgaven in België~Frankrijk (gld)a)
Uitgaven in Spanje~Italië (gld)a)
Uitgaven in andere landen ( gld)a)

Verklarende variabelen

Netto gezinsinkomen (gld)
I. Demografische variabelen

1. Leeftijdsklasse hoofd huishoudenb)
2. Gezinsgrootte
3. Urbanisatiegraadc)
4. Opleidingsklasse hoofd huishoudend)

II. Arbeidsmarktstatus variabelene)
1. Inactief
2. Student
3. Zelfstandige c.q. landbouwer

III. Bezitsvariabelenf)
1. Auto~motor
2. Bungalowtent~tourcaravan
3. Tweede woning~stacaravan
4. Zeil-~motorboot

1022
1751
1712
2720
3030

33810

6,66
3,31
3.82
2,35

0,29
0,01
0,09

0,78
0,20
0,05
0,05

a) Gemiddeld per gezin dat in binnen- resp. buitenland op vakantie gsat.
b) 1: ~ 20 jr.; 2: 20-24 jr.; 3: 25-29 jr.; ...; 12: 70-74 jr.; 13: ~ 75

jr.
c) 1: plattelandsgemeente; 2: verstedelijkte plattelandsgemeente; 3: fo-

rensengemeente; 4: plattelandssteden; 5: middelgrote steden; 6: grote
steden.

d) 1: alleen lagere school; ... ; 5: wetenschappelijk, postkandidaatsfase.
e) Dummies die betrekking hebben op de arbeidsmarktstatus van het hoofd

huishouden. Nemen de drie dummies de wearde 0 aan, dan is het hoofd
huishouden in loondienst of directeur NV~BV.

f) Dummies, die de waarde 1 of 0 aannemen al near gelang het huishouden
minstens één van de betreffende goederen bezit of niet.
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Tabel 4. Schattingsresultaten ( ": significant op 5x-niveau (2-zijdig); t:
significant op lOx-niveau)

Bestemming Nederland West-Duitsland~ België~ Spanje~ Overige
Verklarende Ooatenrijk Frankrijk Italië landen
variabelen

Budgetaandeel in x
Constante 10,20' -12,06r -22,34" -35,96N -109,45'
Log inkomen -1,44" 0,77 1,53" 2,64" 8,86"
Gezinsgrootte 0,56" -0,56' -0,19 -0,40 -1,49"
Leeftijdsklasse
h.h. 0,o9t o.33" -0,06 0,01 0,69"
Urbanisatiegraad 0,08 0,15 0,16 0,64" 0,55M
Opleidingsklasse
h.h. 0,24" -0,18 0,61" -0,06 1,09'
Inactief -0,43 -1,18" -0,19 1,43 -1,50
Student -1,21 0,33 2.42t 3,76 9.32'
Zelfstandig -0,82" -0,62 -0,16 0,69 -0,29
Auto~motor -0,57" 0,55 1,21' 1,19 0.93
Bungalowtent~tour-
caravan 0,22 0,79t 2,06" -0,76 1,57
Tweede woning~sta-
caravan -1,07" -0,18 -0,51 -2,30t i,37
Zeil~motorboot 0,72 -0,67 -1,33 0,94 0,47
Dummy 1978 -0,15 0,24 -0,91" 0,80 -0,73
Dummy 1979 -0,05 0,03 -0,15 0,23 0,12
Dummy 1981 -0,38 0,21 -0,62 -0,28 0,20
6(St.afwijking E) 4,46" 5,67" 5,32" 8,02" 11,93"
Drempelwaerde
(in gld) 131 " 891 " 722 ' 1395 ' 740 "
t(St.afwijking b) 104 " 378 " 356 " 43i " 38i "
Correlatiecoëff.
E met E -0,20M -0,27" -0.33M -0,21N1

E -0,20" -0,27M -0,18N -0,17"2
E -0,27" -0,27" -0,42N -0,22N3
e4 -0,33" -0.18" -0,42' -o,17N
e -0,21' -0,17" -0,22M -0,17"5



10

Tabel 5. Veranderingen in participatiekansen als één bestemming wordt
uitgesloten

Toename participa- Uitgesloten bestemming
tiekans (in x-pun- Nederland West-Duitsland~ België~ Spanje~ Overigen
ten) voor bestem- Oostenríjk Frenkrijk Italië
ming

Nederland - 1,1 1,3 1,4 1,0
West-Duitsland~
Oostenrijk 2,1 - 1,4 1,0 2,1
België~Frankrijk 2,4 1,5 - 1,6 1.3
Spanje~Italië 2,5 1,1 1,6 - 1,0
Overigen 2,5 1,6 1,~ 1,4 -
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