
    

    

85% van de Belgen wil met de kaart betalen 
tijdens buitenlandse reizen 

7 juli 2022 – Na twee jaar die zwaar getekend werden door de 

coronapandemie, is dit de eerste zomer zonder beperkingen voor 

het pas begonnen vakantieseizoen. Wat zijn op het vlak van 

betalingen de verwachtingen van de Belgen wanneer ze op reis 

gaan? Volgens een door Visa bestelde en door GFK* uitgevoerde 

studie over reis- en betaalintenties in 2022 geven Belgische 

toeristen vaker de voorkeur aan kaarten als betaalmiddel dan hun 

Duitse, Amerikaanse en Britse tegenhangers en hebben zij hoge 

verwachtingen van de aanvaarding van digitale betalingen in 

Frankrijk.  

Voor reizen naar Frankrijk zijn het de Belgische toeristen die het 

vaakst met hun kaart willen betalen (85%), dus meer dan Amerikanen 

(70%), Britten (68%) en Duitsers (63%). Slechts 11% van de 

Belgische consumenten verklaarde het liefst met cash geld te betalen. 



Die trend kwam in een stroomversnelling tijdens de lockdowns, toen 

consumenten meer online shopten en contactloos betaalden in 

winkels. Deze nieuwe gewoonten zetten zich nu ook door in de 

betaalvoorkeuren tijdens buitenlandse reizen. 

"Een jaar geleden lanceerden we Visa Debit in België met de 

bedoeling de Belgen toegang te bieden tot een betaalmethode die 

aansluit bij hun betaalvoorkeuren. Visa Debit wil dagelijkse betalingen 

vereenvoudigen, biedt een onmiddellijk overzicht van uitgaven en 

kosten en beschermt consumenten die naar het buitenland reizen. 

Aanvaarding is nog een troef, aangezien Visa Debit wereldwijd wordt 

aanvaard overal waar je kan betalen met Visa**", aldus Jean-Marie 

de Crayencour, Country Manager België en Luxemburg bij Visa. 

Samen met de aanvaarding (meer dan 50%) worden Belgische 

consumenten steeds meer vertrouwd met de voordelen van betalen 

met de kaart in het buitenland, namelijk veiligheid (meer dan 70%) en 

comfort (63%). Daarbovenop zijn zij degene die liever geen cash op 

zak hebben in Frankrijk (47%), gevolgd door de Britten (39%), de 

Amerikanen (37%) en de Duitsers (31%). 

Belgen verwachten overal met hun kaart te kunnen betalen 

90% van de bevraagde Belgen verwacht dat digitale betalingen 

algemeen aanvaard worden in Frankrijk en verwachten hun aankopen 

overal of nagenoeg overal met hun kaart te kunnen doen, vooral in 

restaurants (meer dan 80%), in winkels (77%) en op historische sites 

en in musea (meer dan 67%). Deze verwachting daalt licht voor 

aankopen in kleine winkels (meer dan 54%). 

"We zien dat Belgen erop rekenen om tijdens buitenlandse reizen met 

de kaart te kunnen betalen. Dankzij het innovatieve en betrouwbare 

wereldwijde netwerk van Visa kunnen de gebruikers van een Visa-

kaart snel, comfortabel en veilig betalen op meer dan 100 miljoen 

plaatsen in meer dan 200 landen", verzekert Jean-Marie 

de Crayencour, Country Manager België en Luxemburg bij Visa. 



Meer dan 99% van de Belgen die een vakantie plannen in Frankrijk, 

bezit een kaart, 80% heeft een contactloze betaalkaart en 44% heeft 

zijn kaart toegevoegd aan een smartphone. Amerikanen zijn wat dat 

betreft koplopers met 74% die kaarten in hun telefoon heeft, in 

vergelijking met 54% voor de gemiddelde toerist. 

Belgen zijn nog steeds terughoudender om hun smartphone te 

gebruiken voor betalingen op reis. Slechts 1 op 10 plant zijn telefoon 

als belangrijkste betaalmiddel te gebruiken tijdens een vakantie in 

Frankrijk. Dit staat in schril contrast met het gemiddelde van 30% bij 

de bevraagde toeristen. Amerikanen zijn blijkbaar veel meer geneigd 

om mobiel te betalen in vergelijking met Europeanen, want 41% van 

de Amerikanen verwacht vooral zijn smartphone te gaan gebruiken als 

betaalmiddel. 

Toeristen meer begaan met het milieu… thuis 

En hoe zit het met duurzaamheid? Uit de studie van GFK blijkt dat de 

meerderheid van de toeristen begaan is met het milieu, maar niet 

even sterk tijdens hun reis dan thuis. De Duitsers scoren wat dit 

betreft het best met 67% “zeer begaan met het milieu” en zelfs bereid 

om hun gewoonten te veranderen. 58% van de Belgische toeristen 

sluit zich aan bij deze stelling. 

Terwijl 81% van de Belgische toeristen verklaart “thuis te recycleren” 

(het totale gemiddelde is 76%), daalt dat percentage tot 68% tijdens 

reizen. Belgen scoren het best wanneer het om water besparen gaat 

thuis (63% tegenover een gemiddelde van 56%), maar slechts 48% 

doet dat ook tijdens de vakantiereis (45% gemiddeld). ### 

Tips voor reizigers die met een Visa-kaart betalen** 

Betalingen in het buitenland 

Wanneer je in het buitenland betaalt, dan wordt er soms gevraagd of 

je wil betalen in de lokale of in je eigen munt. De lokale munt 

selecteren levert je vaak een voordeligere wisselkoers op.*** 



Voordelige wisselkoers 

Je Visa-kaart gebruiken in het buitenland levert je vaak een 

interessantere wisselkoers op dan in een wisselkantoor.*** 

Gemoedsrust 

Betalen met je Visa-kaart in het buitenland** betekent gemoedsrust, 

wetende dat je internationale betalingen beschermd zijn. 

Veiligheid 

Je betalingen met Visa in het buitenland** zijn beschermd met 

dezelfde hoogtechnologische anti-fraudesystemen dan thuis, 

waardoor je er zeker van bent dat je betalingen waar ook veilig zijn. 

Comfort 

Gebruik je kaart om licht te reizen, met eenvoudige en zorgeloze 

betalingen met Visa. 

Aanvaarding 

Je kan eenvoudig en comfortabel betalen met je Visa-kaart** op meer 

dan 100 miljoen plaatsen in meer dan 200 landen wereldwijd, overal 

waar je het logo van Visa ziet staan. 

* Methodologie 

Online interviews afgenomen in mei 2022 bij consumenten die een 

reis planden naar Frankrijk in 2022 vanuit de VS (810), het VK (811), 

Duitsland (806) en België (811) – 3.238 in totaal, op basis van een 

35 vragen tellende vragenlijst. 

**Onder voorbehoud van aanvaarding van de Visa-kaart door de 

handelaar. 

***Kosten kunnen van toepassing zijn, zie de voorwaarden van uw 

bank. 
    



Over Visa Inc. 

Visa (NYSE: V) is wereldleider op het vlak van digitale betalingen en faciliteert transacties 

tussen consumenten, handelaars en financiële en overheidsinstellingen in meer dan 200 

landen. Onze missie is de wereld te verbinden door middel van het meest innovatieve, 

betrouwbare en veilige betalingsnetwerk, dat de beste kansen biedt aan individuen, bedrijven 

en economieën. Wij zijn ervan overtuigd dat economieën die inclusief zijn voor iedereen 

overal, iedereen overal naar een hoger niveau tillen, en beschouwen toegankelijkheid als 

fundamenteel voor de toekomst van geldbewegingen. Lees meer op Visa.com. 
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