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1. Onderzoeksoverzicht 

1.1  De volgende vragen gaan over het overlijden van dierbaren in het buitenland en zaken 

die hierbij komen kijken voor de nabestaanden. We begrijpen dat dit een moeilijk en 

confronterend onderwerp kan zijn, maar we hopen dat u toch de tijd wilt nemen om 

deze vragenlijst te beantwoorden.  

 

Mocht dit onderwerp te gevoelig voor u zijn, dan kunt u het onderste antwoord 

aanvinken om meteen naar het einde van deze vragenlijst te gaan. 

 

1.1.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Start vragenlijst 97,0 98,4 95,8 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (er volgen geen vervolgvragen) 3,0 1,6 4,2 

N 539 251 288 

1.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Start vragenlijst 97,0 96,4 98,9 95,8 99,1 95,7 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (er volgen 

geen vervolgvragen) 

3,0 3,6 1,1 4,2 0,9 4,3 

N 539 83 91 95 108 162 

1.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Start vragenlijst 97,0 98,0 96,8 97,5 94,7 

Ik wil deze vragenlijst 

niet invullen (er 

volgen geen 

vervolgvragen) 

3,0 2,0 3,2 2,5 5,3 

N 539 99 282 120 38 

1.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Start vragenlijst 97,0 97,3 97,1 96,8 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (er volgen 3,0 2,7 2,9 3,2 
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geen vervolgvragen) 

N 539 183 103 253 

1.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Start vragenlijst 97,0 96,8 96,2 98,3 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (er volgen geen vervolgvragen) 3,0 3,2 3,8 1,7 

N 539 154 213 172 

1.1.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Start vragenlijst 97,0 100,0 95,8 97,7 96,8 

Ik wil deze vragenlijst niet invullen (er volgen 

geen vervolgvragen) 

3,0 0,0 4,2 2,3 3,2 

N 539 35 120 131 253 

1.1.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 

Tota

al 

Minde

r 

vaak 

dan 1 

keer 

per 

jaar 

1 

keer 

per 

jaar 

2 

keer 

per 

jaar 

3 

keer 

per 

jaar 

4 

keer 

per 

jaar 

5 

keer 

per 

jaar 

6 

keer 

per 

jaar 

7 

keer 

per 

jaar 

8 

keer 

per 

jaar 

9 

keer 

per 

jaar 

10 

keer 

per 

jaar 

Vake

r 

dan 

10 

keer 

per 

jaar 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 

buitenlan

d 

Start 

vragenlijst 

97,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

Ik wil deze 

vragenlijst 

niet invullen 

(er volgen 

geen 

vervolgvrage

n) 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 539 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 35 

1.1.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, volgens 

mij wel, 

maar ik 

weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker 

van niet 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

Start vragenlijst 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ik wil deze vragenlijst 

niet invullen (er 

volgen geen 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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vervolgvragen) 

N 539 140 42 61 63 23 167 
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1.2  Stel dat u samen met familie op vakantie bent in het buitenland en dat er tijdens deze 

vakantie een reisgenoot komt te overlijden (in het buitenland).  

Welke organisatie(s) zal/zullen er volgens u voor zorgen dat de overledene 

teruggebracht wordt naar Nederland/het vaderland (repatriëring)? U kunt meerdere 

antwoorden geven. 

 

1.2.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

De reisverzekeraar van de overledene 62,5 64,1 61,2 

De zorgverzekeraar van de overledene 35,5 35,5 35,5 

De reisorganisatie waarbij de vakantie geboekt is 17,0 16,3 17,6 

De uitvaartverzekeraar van de overledene 36,3 35,9 36,6 

De Nederlandse ambassade 34,4 35,5 33,3 

Het consulaat 14,1 18,8 9,9 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 13,3 15,1 11,7 

Een repatriëringsbedrijf 14,3 14,3 14,3 

Anders, namelijk: 1,0 0,4 1,5 

Weet ik niet 12,7 9,0 16,1 

N 518 245 273 

1.2.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

De reisverzekeraar van de overledene 62,5 48,7 53,9 64,4 64,5 72,1 

De zorgverzekeraar van de overledene 35,5 46,2 39,3 42,2 28,0 29,2 

De reisorganisatie waarbij de vakantie geboekt 

is 

17,0 11,5 18,0 11,1 19,6 20,8 

De uitvaartverzekeraar van de overledene 36,3 37,2 44,9 37,8 30,8 33,8 

De Nederlandse ambassade 34,4 33,3 41,6 38,9 32,7 29,2 

Het consulaat 14,1 5,1 11,2 21,1 16,8 14,3 
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Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 

Zaken in Den Haag 

13,3 7,7 19,1 14,4 17,8 9,1 

Een repatriëringsbedrijf 14,3 9,0 14,6 15,6 17,8 13,6 

Anders, namelijk: 1,0 0,0 1,1 3,3 0,0 0,6 

Weet ik niet 12,7 20,5 6,7 12,2 15,0 11,0 

N 518 78 89 90 107 154 

1.2.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

De reisverzekeraar van 

de overledene 

62,5 53,2 69,5 57,8 50,0 

De zorgverzekeraar van 

de overledene 

35,5 37,2 32,0 40,5 41,7 

De reisorganisatie 

waarbij de vakantie 

geboekt is 

17,0 19,1 16,5 17,2 13,9 

De uitvaartverzekeraar 

van de overledene 

36,3 37,2 35,7 35,3 41,7 

De Nederlandse 

ambassade 

34,4 35,1 37,1 28,4 30,6 

Het consulaat 14,1 8,5 17,6 12,1 8,3 

Het Nederlandse 

ministerie van 

Buitenlandse Zaken in 

Den Haag 

13,3 10,6 15,4 14,7 0,0 

Een repatriëringsbedrijf 14,3 8,5 14,7 18,1 13,9 

Anders, namelijk: 1,0 3,2 0,7 0,0 0,0 

Weet ik niet 12,7 13,8 10,3 14,7 22,2 

N 518 94 272 116 36 

1.2.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur 

of meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

De reisverzekeraar van de overledene 62,5 67,6 50,5 63,8 

De zorgverzekeraar van de overledene 35,5 40,3 41,4 29,6 

De reisorganisatie waarbij de vakantie geboekt 

is 

17,0 14,2 18,2 18,5 

De uitvaartverzekeraar van de overledene 36,3 35,8 37,4 36,2 

De Nederlandse ambassade 34,4 40,3 33,3 30,5 

Het consulaat 14,1 19,3 12,1 11,1 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 

Zaken in Den Haag 

13,3 16,5 14,1 10,7 
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Een repatriëringsbedrijf 14,3 17,6 13,1 12,3 

Anders, namelijk: 1,0 1,1 1,0 0,8 

Weet ik niet 12,7 5,7 18,2 15,6 

N 518 176 99 243 

1.2.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

De reisverzekeraar van de overledene 62,5 56,1 62,7 68,1 

De zorgverzekeraar van de overledene 35,5 29,1 38,2 38,0 

De reisorganisatie waarbij de vakantie geboekt is 17,0 19,6 14,7 17,5 

De uitvaartverzekeraar van de overledene 36,3 42,6 37,3 29,5 

De Nederlandse ambassade 34,4 26,4 38,7 36,1 

Het consulaat 14,1 12,2 12,7 17,5 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 13,3 10,8 12,3 16,9 

Een repatriëringsbedrijf 14,3 10,8 11,3 21,1 

Anders, namelijk: 1,0 1,4 0,5 1,2 

Weet ik niet 12,7 16,9 10,8 11,4 

N 518 148 204 166 

1.2.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

De reisverzekeraar van de overledene 62,5 60,0 68,4 61,4 60,7 

De zorgverzekeraar van de overledene 35,5 31,4 29,8 35,4 38,8 

De reisorganisatie waarbij de vakantie geboekt 

is 

17,0 14,3 19,3 21,3 14,0 

De uitvaartverzekeraar van de overledene 36,3 51,4 39,5 34,6 33,5 

De Nederlandse ambassade 34,4 31,4 33,3 36,2 34,3 

Het consulaat 14,1 17,1 10,5 11,8 16,5 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 

Zaken in Den Haag 

13,3 14,3 8,8 14,2 14,9 

Een repatriëringsbedrijf 14,3 8,6 14,0 16,5 14,0 

Anders, namelijk: 1,0 0,0 0,0 1,6 1,2 

Weet ik niet 12,7 8,6 12,3 11,8 14,0 

N 518 35 114 127 242 

1.2.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 

Totaa

l 

Minde

r vaak 

dan 1 

keer 

per 

jaar 

1 

kee

r 

per 

jaar 

2 

kee

r 

per 

jaar 

3 

kee

r 

per 

jaar 

4 

kee

r 

per 

jaar 

5 

kee

r 

per 

jaar 

6 

kee

r 

per 

jaar 

7 

kee

r 

per 

jaar 

8 

kee

r 

per 

jaar 

9 

keer 

per 

jaar 

10 

kee

r 

per 

jaar 

Vake

r dan 

10 

keer 

per 

jaar 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 

buitenlan

d 

De 

reisverzekeraar 

62,5 53,8 66,

4 

68,

9 

69,

6 

70,

3 

68,

8 

88,

2 

57,

1 

57,

1 

100,

0 

38,

5 

61,5 45,7 
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van de overledene 

De 

zorgverzekeraar 

van de overledene 

35,5 26,0 43,

4 

35,

6 

37,

0 

27,

0 

56,

2 

52,

9 

42,

9 

42,

9 

0,0 46,

2 

38,5 22,9 

De reisorganisatie 

waarbij de 

vakantie geboekt 

is 

17,0 17,3 15,

6 

21,

1 

15,

2 

13,

5 

31,

2 

11,

8 

28,

6 

14,

3 

0,0 15,

4 

0,0 17,1 

De 

uitvaartverzekera

ar van de 

overledene 

36,3 42,3 32,

0 

34,

4 

23,

9 

37,

8 

50,

0 

58,

8 

14,

3 

71,

4 

100,

0 

69,

2 

30,8 25,7 

De Nederlandse 

ambassade 

34,4 39,4 33,

6 

40,

0 

32,

6 

35,

1 

50,

0 

23,

5 

14,

3 

42,

9 

0,0 23,

1 

38,5 17,1 

Het consulaat 14,1 19,2 9,0 15,

6 

17,

4 

8,1 25,

0 

11,

8 

28,

6 

0,0 0,0 15,

4 

23,1 11,4 

Het Nederlandse 

ministerie van 

Buitenlandse 

Zaken in Den 

Haag 

13,3 20,2 9,0 14,

4 

13,

0 

8,1 31,

2 

11,

8 

14,

3 

0,0 0,0 7,7 7,7 8,6 

Een 

repatriëringsbedrij

f 

14,3 10,6 13,

1 

13,

3 

13,

0 

16,

2 

12,

5 

35,

3 

14,

3 

42,

9 

0,0 23,

1 

7,7 17,1 

Anders, namelijk: 1,0 1,9 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Weet ik niet 12,7 16,3 9,0 11,

1 

2,2 10,

8 

12,

5 

5,9 0,0 28,

6 

0,0 15,

4 

7,7 34,3 

N 518 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 35 

1.2.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, volgens 

mij wel, 

maar ik 

weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker 

van 

niet 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

De reisverzekeraar van 

de overledene 

62,5 87,1 66,7 65,6 49,2 39,1 55,7 

De zorgverzekeraar van 

de overledene 

35,5 33,6 42,9 39,3 47,6 17,4 35,9 

De reisorganisatie 

waarbij de vakantie 

geboekt is 

17,0 21,4 33,3 14,8 14,3 13,0 14,4 

De uitvaartverzekeraar 

van de overledene 

36,3 32,1 81,0 34,4 42,9 43,5 34,1 

De Nederlandse 

ambassade 

34,4 29,3 33,3 23,0 44,4 39,1 42,5 
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Het consulaat 14,1 15,7 7,1 8,2 17,5 17,4 15,6 

Het Nederlandse 

ministerie van 

Buitenlandse Zaken in 

Den Haag 

13,3 12,1 7,1 11,5 19,0 26,1 12,6 

Een repatriëringsbedrijf 14,3 21,4 16,7 8,2 11,1 8,7 12,0 

Anders, namelijk: 1,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,3 1,2 

Weet ik niet 12,7 4,3 4,8 9,8 11,1 13,0 17,4 

N 518 140 42 61 63 23 167 
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1.3  Geef voor elk van onderstaande uitspraken over repatriëring aan of u denkt dat ze waar 

of niet waar zijn.  

Stelling 1 is niet waar 

Stelling 2 is niet waar 

Stelling 3 is waar 

Stelling 4 is niet waar 

 Stelling 5 is niet waar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de reisverzekeraar 2,4 2,5 2,4 

Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, worden de 

kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

2,2 2,3 2,2 

Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale autoriteiten in het 

buitenland 

3,2 3,2 3,1 

Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 2,5 2,5 2,5 

Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse ambassade 2,8 2,8 2,8 

N 508 237 271 

1.3.1.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.1.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.1.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.1.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.1.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger 

dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar 

en ouder 

De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen 

vergoed door de reisverzekeraar 

2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 
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Indien de overledene geen verzekering heeft met 

kostendekking voor repatriëring, worden de kosten voor 

repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

2,2 2,4 2,4 2,2 2,1 2,2 

Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te 

worden bij de lokale autoriteiten in het buitenland 

3,2 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 

Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar 

Nederland 

2,5 2,6 2,5 2,3 2,5 2,5 

Voor de repatriëring van een overledene is toestemming 

nodig van de Nederlandse ambassade 

2,8 2,9 3,0 2,9 2,8 2,6 

N 508 77 87 88 104 152 

1.3.2.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.2.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.2.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.2.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.2.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden 

zonder kinderen 

onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. 

Leeftijd jongste 

kind 13 t/m 17 

jaar 

De kosten voor repatriëring 

van een overledene worden 

alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 

Indien de overledene geen 

verzekering heeft met 

2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 
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kostendekking voor 

repatriëring, worden de 

kosten voor repatriëring 

vergoed door de Nederlandse 

ambassade 

Het overlijden van een 

familielid dient geregistreerd 

te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 

Het is verplicht om de 

overledene te laten vervoeren 

naar Nederland 

2,5 2,6 2,6 2,3 2,3 

Voor de repatriëring van een 

overledene is toestemming 

nodig van de Nederlandse 

ambassade 

2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 

N 508 94 265 113 36 

1.3.3.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.3.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.3.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.3.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.3.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time 

(35 uur of 

meer) 

Part-time 

(12 t/m 34 

uur) 

Niet werkend 

(0 t/m 11 uur) 

De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen 

vergoed door de reisverzekeraar 

2,4 2,3 2,4 2,5 

Indien de overledene geen verzekering heeft met 

kostendekking voor repatriëring, worden de kosten voor 

repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

2,2 2,3 2,2 2,2 

Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden 

bij de lokale autoriteiten in het buitenland 

3,2 3,2 3,2 3,1 

Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar 

Nederland 

2,5 2,5 2,4 2,6 

Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig 

van de Nederlandse ambassade 

2,8 2,8 3,0 2,8 

N 508 172 96 240 

1.3.4.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.4.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.4.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.4.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.4.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

2,4 2,5 2,4 2,4 

Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

2,2 2,3 2,2 2,2 

Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

3,2 3,1 3,2 3,2 

Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 2,5 2,6 2,6 2,4 
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Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

2,8 2,8 2,9 2,8 

N 508 145 200 163 

1.3.5.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.5.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.5.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.5.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.5.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 
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ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

De kosten voor repatriëring van een overledene 

worden alleen vergoed door de reisverzekeraar 

2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 

Indien de overledene geen verzekering heeft met 

kostendekking voor repatriëring, worden de kosten 

voor repatriëring vergoed door de Nederlandse 

ambassade 

2,2 2,4 2,2 2,2 2,2 

Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te 

worden bij de lokale autoriteiten in het buitenland 

3,2 3,0 3,1 3,2 3,2 

Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren 

naar Nederland 

2,5 2,7 2,5 2,6 2,5 

Voor de repatriëring van een overledene is 

toestemming nodig van de Nederlandse ambassade 

2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 

N 508 34 113 124 237 

1.3.6.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.6.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.6.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.6.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.6.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 Totaal 

Minder 

vaak 

dan 1 

1 

keer 

per 

2 

keer 

per 

3 

keer 

per 

4 

keer 

per 

5 

keer 

per 

6 

keer 

per 

7 

keer 

per 

8 

keer 

per 

9 

keer 

per 

10 

keer 

per 

Vaker 

dan 

10 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 
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keer 

per 

jaar 

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar keer 

per 

jaar 

buitenland 

De kosten voor 

repatriëring van 

een overledene 

worden alleen 

vergoed door de 

reisverzekeraar 

2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,7 2,2 2,3 2,2 2,2 0,0 2,0 2,4 2,5 

Indien de 

overledene geen 

verzekering 

heeft met 

kostendekking 

voor 

repatriëring, 

worden de 

kosten voor 

repatriëring 

vergoed door de 

Nederlandse 

ambassade 

2,2 2,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,1 2,7 2,2 2,0 2,3 2,4 2,4 

Het overlijden 

van een 

familielid dient 

geregistreerd te 

worden bij de 

lokale 

autoriteiten in 

het buitenland 

3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 3,2 3,7 3,0 3,0 3,2 3,2 

Het is verplicht 

om de 

overledene te 

laten vervoeren 

naar Nederland 

2,5 2,7 2,6 2,4 2,5 2,1 2,7 2,1 3,0 2,9 0,0 2,6 2,0 2,4 

Voor de 

repatriëring van 

een overledene 

is toestemming 

nodig van de 

Nederlandse 

ambassade 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,8 3,2 2,6 2,5 3,0 0,0 2,8 3,0 3,2 

N 508 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 35 

1.3.7.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 
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◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.7.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.7.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.7.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.7.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, 

volgens 

mij wel, 

maar ik 

weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker 

van 

niet 

Ik 

heb 

écht 

geen 

idee 

De kosten voor repatriëring 

van een overledene worden 

alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

2,4 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

Indien de overledene geen 

verzekering heeft met 

kostendekking voor 

repatriëring, worden de 

kosten voor repatriëring 

vergoed door de 

Nederlandse ambassade 

2,2 2,1 2,6 2,4 2,2 2,2 2,3 

Het overlijden van een 

familielid dient 

geregistreerd te worden bij 

de lokale autoriteiten in het 

buitenland 

3,2 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 

Het is verplicht om de 

overledene te laten 

vervoeren naar Nederland 

2,5 2,5 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 
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Voor de repatriëring van 

een overledene is 

toestemming nodig van de 

Nederlandse ambassade 

2,8 2,7 3,0 2,7 2,8 2,9 2,9 

N 508 140 42 61 63 23 167 

1.3.8.1. De kosten voor repatriëring van een overledene worden alleen vergoed door de 

reisverzekeraar 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.8.2. Indien de overledene geen verzekering heeft met kostendekking voor repatriëring, 

worden de kosten voor repatriëring vergoed door de Nederlandse ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.8.3. Het overlijden van een familielid dient geregistreerd te worden bij de lokale 

autoriteiten in het buitenland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.3.8.4. Het is verplicht om de overledene te laten vervoeren naar Nederland 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    

 

1.3.8.5. Voor de repatriëring van een overledene is toestemming nodig van de Nederlandse 

ambassade 

◼ Ik weet zeker dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit niet waar is   ◼ Ik denk dat dit wel waar is   ◼ Ik weet 

zeker dat dit wel waar is   ◼ Weet ik echt niet/geen idee    
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1.4  Stel dat een familielid op vakantie in Amerika is overleden en teruggebracht zal worden 

naar Nederland (repatriëring). Hoeveel denkt u dan dat de repatriëring ongeveer kost?  

 

NB. Het gaat hierbij om de totale kosten voor de repatriëring, ongeacht wie deze kosten 

betaalt en of dit wel of niet (deels) vergoed wordt door bijv. een verzekeraar. 

 

1.4.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Minder dan €2.500 2,0 2,5 1,5 

€2.500 tot €5.000 20,1 22,8 17,7 

€5.000 tot €10.000 33,3 35,4 31,4 

€10.000 tot €15.000 18,3 19,8 17,0 

€15.000 tot €20.000 7,7 5,5 9,6 

€20.000 tot €25.000 3,3 1,7 4,8 

Meer dan €25.000 2,6 2,1 3,0 

Ik heb écht geen idee 12,8 10,1 15,1 

N 508 237 271 

1.4.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal jonger dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60 jaar en ouder 

Minder dan €2.500 2,0 3,9 3,4 1,1 1,0 1,3 

€2.500 tot €5.000 20,1 16,9 26,4 18,2 21,2 18,4 

€5.000 tot €10.000 33,3 32,5 21,8 36,4 34,6 37,5 

€10.000 tot €15.000 18,3 20,8 27,6 17,0 15,4 14,5 

€15.000 tot €20.000 7,7 10,4 10,3 8,0 4,8 6,6 

€20.000 tot €25.000 3,3 2,6 0,0 4,5 2,9 5,3 

Meer dan €25.000 2,6 2,6 2,3 2,3 1,0 3,9 

Ik heb écht geen idee 12,8 10,4 8,0 12,5 19,2 12,5 

N 508 77 87 88 104 152 

1.4.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden (woon 

alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd jongste 

kind t/m 12 jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 17 
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jaar 

Minder dan 

€2.500 

2,0 2,1 2,3 0,9 2,8 

€2.500 tot 

€5.000 

20,1 18,1 20,4 20,4 22,2 

€5.000 tot 

€10.000 

33,3 33,0 31,3 33,6 47,2 

€10.000 

tot 

€15.000 

18,3 14,9 17,7 25,7 8,3 

€15.000 

tot 

€20.000 

7,7 8,5 7,9 7,1 5,6 

€20.000 

tot 

€25.000 

3,3 5,3 3,8 0,0 5,6 

Meer dan 

€25.000 

2,6 3,2 2,3 3,5 0,0 

Ik heb écht 

geen idee 

12,8 14,9 14,3 8,8 8,3 

N 508 94 265 113 36 

1.4.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal Full-time (35 uur of meer) Part-time (12 t/m 34 uur) Niet werkend (0 t/m 11 uur) 

Minder dan €2.500 2,0 2,3 1,0 2,1 

€2.500 tot €5.000 20,1 22,7 18,8 18,8 

€5.000 tot €10.000 33,3 33,1 32,3 33,8 

€10.000 tot €15.000 18,3 22,7 18,8 15,0 

€15.000 tot €20.000 7,7 5,8 13,5 6,7 

€20.000 tot €25.000 3,3 4,1 2,1 3,3 

Meer dan €25.000 2,6 1,7 3,1 2,9 

Ik heb écht geen idee 12,8 7,6 10,4 17,5 

N 508 172 96 240 

1.4.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Minder dan €2.500 2,0 1,4 2,5 1,8 

€2.500 tot €5.000 20,1 23,4 21,0 16,0 

€5.000 tot €10.000 33,3 35,2 34,5 30,1 

€10.000 tot €15.000 18,3 13,8 17,5 23,3 

€15.000 tot €20.000 7,7 5,5 7,0 10,4 

€20.000 tot €25.000 3,3 5,5 2,0 3,1 

Meer dan €25.000 2,6 2,1 2,5 3,1 

Ik heb écht geen idee 12,8 13,1 13,0 12,3 

N 508 145 200 163 
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1.4.6. Crossing naar regio 

 Totaal Noord-Nederland Oost-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland 

Minder dan €2.500 2,0 2,9 0,9 3,2 1,7 

€2.500 tot €5.000 20,1 14,7 20,4 21,0 20,3 

€5.000 tot €10.000 33,3 38,2 33,6 37,1 30,4 

€10.000 tot €15.000 18,3 29,4 15,0 13,7 20,7 

€15.000 tot €20.000 7,7 5,9 8,0 8,9 7,2 

€20.000 tot €25.000 3,3 0,0 5,3 2,4 3,4 

Meer dan €25.000 2,6 2,9 5,3 3,2 0,8 

Ik heb écht geen idee 12,8 5,9 11,5 10,5 15,6 

N 508 34 113 124 237 

1.4.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 Totaal 

Minder 

vaak 

dan 1 

keer 

per 

jaar 

1 

keer 

per 

jaar 

2 

keer 

per 

jaar 

3 

keer 

per 

jaar 

4 

keer 

per 

jaar 

5 

keer 

per 

jaar 

6 

keer 

per 

jaar 

7 

keer 

per 

jaar 

8 

keer 

per 

jaar 

9 

keer 

per 

jaar 

10 

keer 

per 

jaar 

Vaker 

dan 

10 

keer 

per 

jaar 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 

buitenland 

Minder 

dan 

€2.500 

2,0 3,8 0,8 2,2 0,0 2,7 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 

€2.500 

tot 

€5.000 

20,1 26,0 21,3 14,4 26,1 10,8 31,2 5,9 14,3 14,3 100,0 30,8 0,0 20,0 

€5.000 

tot 

€10.000 

33,3 31,7 33,6 37,8 26,1 35,1 25,0 23,5 0,0 28,6 0,0 30,8 69,2 37,1 

€10.000 

tot 

€15.000 

18,3 11,5 20,5 21,1 15,2 24,3 31,2 23,5 85,7 14,3 0,0 7,7 7,7 8,6 

€15.000 

tot 

€20.000 

7,7 4,8 5,7 8,9 13,0 16,2 6,2 11,8 0,0 28,6 0,0 0,0 7,7 2,9 

€20.000 

tot 

€25.000 

3,3 3,8 2,5 2,2 6,5 2,7 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 2,9 

Meer 

dan 

€25.000 

2,6 1,9 0,8 2,2 6,5 5,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

12,8 16,3 14,8 11,1 6,5 2,7 0,0 23,5 0,0 14,3 0,0 7,7 15,4 22,9 

N 508 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 35 
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1.4.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, volgens mij 

wel, maar ik 

weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker van 

niet 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

Minder dan 

€2.500 

2,0 1,4 4,8 0,0 1,6 0,0 3,0 

€2.500 tot 

€5.000 

20,1 12,9 16,7 27,9 25,4 17,4 21,0 

€5.000 tot 

€10.000 

33,3 38,6 38,1 26,2 30,2 30,4 33,5 

€10.000 

tot 

€15.000 

18,3 22,1 11,9 27,9 11,1 21,7 18,0 

€15.000 

tot 

€20.000 

7,7 7,9 9,5 6,6 7,9 8,7 7,2 

€20.000 

tot 

€25.000 

3,3 2,9 7,1 3,3 3,2 0,0 3,6 

Meer dan 

€25.000 

2,6 5,0 2,4 1,6 0,0 4,3 1,2 

Ik heb écht 

geen idee 

12,8 9,3 9,5 6,6 20,6 17,4 12,6 

N 508 140 42 61 63 23 167 
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1.5  Hoe vaak gaat u zelf over het algemeen per jaar naar het buitenland? Denk hierbij aan 

alle gelegenheden waarvoor u naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op vakantie, voor 

uw werk of een bezoek aan vrienden of familie. 

Als u het niet precies weet, maakt u dan een zo goed mogelijke schatting. 

 

1.5.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Minder vaak dan 1 keer per jaar 20,5 14,3 25,8 

1 keer per jaar 24,0 23,6 24,4 

2 keer per jaar 17,7 19,0 16,6 

3 keer per jaar 9,1 12,2 6,3 

4 keer per jaar 7,3 8,0 6,6 

5 keer per jaar 3,1 3,4 3,0 

6 keer per jaar 3,3 3,8 3,0 

7 keer per jaar 1,4 2,1 0,7 

8 keer per jaar 1,4 0,8 1,8 

9 keer per jaar 0,2 0,0 0,4 

10 keer per jaar 2,6 2,5 2,6 

Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: [_] keer 2,6 3,0 2,2 

Niet van toepassing, ik ga nooit naar het buitenland 6,9 7,2 6,6 

N 508 237 271 

1.5.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Minder vaak dan 1 keer per jaar 20,5 11,7 19,5 17,0 25,0 24,3 

1 keer per jaar 24,0 26,0 18,4 25,0 25,0 25,0 
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2 keer per jaar 17,7 27,3 17,2 19,3 17,3 12,5 

3 keer per jaar 9,1 9,1 14,9 9,1 3,8 9,2 

4 keer per jaar 7,3 7,8 9,2 8,0 6,7 5,9 

5 keer per jaar 3,1 6,5 5,7 1,1 1,9 2,0 

6 keer per jaar 3,3 2,6 1,1 8,0 2,9 2,6 

7 keer per jaar 1,4 1,3 3,4 0,0 1,0 1,3 

8 keer per jaar 1,4 2,6 2,3 0,0 1,0 1,3 

9 keer per jaar 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 

10 keer per jaar 2,6 1,3 4,6 1,1 2,9 2,6 

Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: [_] 

keer 

2,6 1,3 2,3 3,4 1,9 3,3 

Niet van toepassing, ik ga nooit naar het 

buitenland 

6,9 2,6 1,1 6,8 10,6 9,9 

N 508 77 87 88 104 152 

1.5.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 t/m 

17 jaar 

Minder vaak dan 1 

keer per jaar 

20,5 28,7 19,2 18,6 13,9 

1 keer per jaar 24,0 25,5 23,4 23,0 27,8 

2 keer per jaar 17,7 14,9 15,5 24,8 19,4 

3 keer per jaar 9,1 6,4 10,6 8,8 5,6 

4 keer per jaar 7,3 5,3 7,9 7,1 8,3 

5 keer per jaar 3,1 3,2 3,0 3,5 2,8 

6 keer per jaar 3,3 2,1 4,5 2,7 0,0 

7 keer per jaar 1,4 1,1 1,1 2,7 0,0 

8 keer per jaar 1,4 1,1 1,1 2,7 0,0 

9 keer per jaar 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 

10 keer per jaar 2,6 1,1 3,4 0,9 5,6 

Vaker dan 10 keer 

per jaar, namelijk: 

[_] keer 

2,6 2,1 3,0 0,9 5,6 

Niet van 

toepassing, ik ga 

nooit naar het 

buitenland 

6,9 8,5 6,8 4,4 11,1 

N 508 94 265 113 36 

1.5.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Minder vaak dan 1 keer per jaar 20,5 12,8 21,9 25,4 
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1 keer per jaar 24,0 20,9 24,0 26,2 

2 keer per jaar 17,7 20,9 22,9 13,3 

3 keer per jaar 9,1 12,2 11,5 5,8 

4 keer per jaar 7,3 11,0 4,2 5,8 

5 keer per jaar 3,1 2,9 3,1 3,3 

6 keer per jaar 3,3 4,7 1,0 3,3 

7 keer per jaar 1,4 2,3 2,1 0,4 

8 keer per jaar 1,4 1,2 3,1 0,8 

9 keer per jaar 0,2 0,6 0,0 0,0 

10 keer per jaar 2,6 4,1 1,0 2,1 

Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: 

[_] keer 

2,6 3,5 1,0 2,5 

Niet van toepassing, ik ga nooit naar het 

buitenland 

6,9 2,9 4,2 10,8 

N 508 172 96 240 

1.5.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Minder vaak dan 1 keer per jaar 20,5 26,2 23,0 12,3 

1 keer per jaar 24,0 26,9 26,5 18,4 

2 keer per jaar 17,7 13,1 17,0 22,7 

3 keer per jaar 9,1 6,9 6,0 14,7 

4 keer per jaar 7,3 2,1 7,5 11,7 

5 keer per jaar 3,1 2,1 2,5 4,9 

6 keer per jaar 3,3 3,4 1,5 5,5 

7 keer per jaar 1,4 0,7 1,0 2,5 

8 keer per jaar 1,4 0,0 0,5 3,7 

9 keer per jaar 0,2 0,0 0,0 0,6 

10 keer per jaar 2,6 2,8 3,5 1,2 

Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: [_] keer 2,6 2,1 4,0 1,2 

Niet van toepassing, ik ga nooit naar het buitenland 6,9 13,8 7,0 0,6 

N 508 145 200 163 

1.5.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Minder vaak dan 1 keer per jaar 20,5 23,5 29,2 19,4 16,5 

1 keer per jaar 24,0 29,4 23,9 21,0 24,9 

2 keer per jaar 17,7 17,6 13,3 14,5 21,5 

3 keer per jaar 9,1 2,9 3,5 11,3 11,4 

4 keer per jaar 7,3 0,0 2,7 7,3 10,5 

5 keer per jaar 3,1 2,9 2,7 4,8 2,5 

6 keer per jaar 3,3 0,0 7,1 0,8 3,4 

7 keer per jaar 1,4 0,0 0,9 1,6 1,7 

8 keer per jaar 1,4 0,0 0,0 3,2 1,3 
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9 keer per jaar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

10 keer per jaar 2,6 2,9 3,5 4,8 0,8 

Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: [_] 

keer 

2,6 5,9 2,7 2,4 2,1 

Niet van toepassing, ik ga nooit naar het 

buitenland 

6,9 14,7 10,6 8,9 3,0 

N 508 34 113 124 237 

1.5.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 

Totaa

l 

Minde

r 

vaak 

dan 1 

keer 

per 

jaar 

1 

keer 

per 

jaar 

2 

keer 

per 

jaar 

3 

keer 

per 

jaar 

4 

keer 

per 

jaar 

5 

keer 

per 

jaar 

6 

keer 

per 

jaar 

7 

keer 

per 

jaar 

8 

keer 

per 

jaar 

9 

keer 

per 

jaar 

10 

keer 

per 

jaar 

Vake

r dan 

10 

keer 

per 

jaar 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 

buitenlan

d 

Minder 

vaak dan 

1 keer per 

jaar 

20,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 keer per 

jaar 

24,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 keer per 

jaar 

17,7 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 keer per 

jaar 

9,1 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 keer per 

jaar 

7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 keer per 

jaar 

3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 keer per 

jaar 

3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 keer per 

jaar 

1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 keer per 

jaar 

1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9 keer per 

jaar 

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 0,0 

10 keer 

per jaar 

2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 0,0 

Vaker dan 

10 keer 

per jaar, 

namelijk: 

[_] keer 

2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 

0,0 

Niet van 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
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toepassin

g, ik ga 

nooit naar 

het 

buitenland 

N 508 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 35 

1.5.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, volgens 

mij wel, maar 

ik weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker 

van niet 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

Minder vaak dan 

1 keer per jaar 

20,5 11,4 16,7 14,8 31,7 39,1 28,1 

1 keer per jaar 24,0 27,1 19,0 32,8 28,6 17,4 22,2 

2 keer per jaar 17,7 24,3 23,8 21,3 15,9 13,0 15,6 

3 keer per jaar 9,1 13,6 4,8 8,2 9,5 4,3 8,4 

4 keer per jaar 7,3 8,6 7,1 6,6 4,8 8,7 9,6 

5 keer per jaar 3,1 3,6 4,8 0,0 4,8 0,0 4,2 

6 keer per jaar 3,3 5,7 4,8 3,3 1,6 8,7 2,4 

7 keer per jaar 1,4 0,7 0,0 6,6 0,0 0,0 1,2 

8 keer per jaar 1,4 2,9 2,4 0,0 0,0 0,0 1,8 

9 keer per jaar 0,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 

10 keer per jaar 2,6 1,4 11,9 3,3 1,6 8,7 1,8 

Vaker dan 10 keer 

per jaar, 

namelijk: [_] keer 

2,6 0,7 4,8 1,6 1,6 0,0 4,8 

Niet van 

toepassing, ik ga 

nooit naar het 

buitenland 

6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 508 140 42 61 63 23 167 
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1.6  Bent u verzekerd tegen de kosten voor repatriëring? [info text=" Repatriëring is het 

terugbrengen van een overledene naar zijn of haar vaderland."] 

Deze vraag is alleen gesteld aan degene die weleens naar het buitenland op vakantie gaan. 

 

1.6.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Ja, bij mijn reisverzekering 29,6 31,8 27,7 

Ja, bij mijn uitvaartverzekering 8,9 9,1 8,7 

Ja, volgens mij wel, maar ik weet niet waarbij 12,9 15,5 10,7 

Nee, volgens mij niet 13,3 14,5 12,3 

Nee, ik weet zeker van niet 4,9 6,4 3,6 

Ik heb écht geen idee 35,3 27,7 41,9 

N 473 220 253 

1.6.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar en 

ouder 

Ja, bij mijn reisverzekering 29,6 17,3 22,1 20,7 33,3 43,8 

Ja, bij mijn uitvaartverzekering 8,9 6,7 14,0 3,7 4,3 13,1 

Ja, volgens mij wel, maar ik weet niet 

waarbij 

12,9 13,3 15,1 11,0 10,8 13,9 

Nee, volgens mij niet 13,3 16,0 10,5 17,1 11,8 12,4 

Nee, ik weet zeker van niet 4,9 1,3 2,3 6,1 4,3 8,0 

Ik heb écht geen idee 35,3 48,0 45,3 45,1 38,7 13,9 

N 473 75 86 82 93 137 

1.6.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

29,6 19,8 36,8 25,0 15,6 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

8,9 7,0 12,1 2,8 9,4 

Ja, volgens mij wel, 

maar ik weet niet 

12,9 12,8 13,4 13,0 9,4 
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waarbij 

Nee, volgens mij niet 13,3 22,1 11,3 13,0 6,2 

Nee, ik weet zeker van 

niet 

4,9 5,8 5,3 2,8 6,2 

Ik heb écht geen idee 35,3 36,0 27,5 46,3 56,2 

N 473 86 247 108 32 

1.6.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 uur of 

meer) 

Part-time (12 t/m 

34 uur) 

Niet werkend (0 t/m 

11 uur) 

Ja, bij mijn reisverzekering 29,6 35,3 17,4 30,4 

Ja, bij mijn uitvaartverzekering 8,9 9,6 4,3 10,3 

Ja, volgens mij wel, maar ik weet niet 

waarbij 

12,9 15,6 7,6 13,1 

Nee, volgens mij niet 13,3 7,8 18,5 15,4 

Nee, ik weet zeker van niet 4,9 2,4 4,3 7,0 

Ik heb écht geen idee 35,3 36,5 50,0 28,0 

N 473 167 92 214 

1.6.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Ja, bij mijn reisverzekering 29,6 28,0 27,4 33,3 

Ja, bij mijn uitvaartverzekering 8,9 12,8 9,1 5,6 

Ja, volgens mij wel, maar ik weet niet waarbij 12,9 10,4 12,9 14,8 

Nee, volgens mij niet 13,3 15,2 16,1 8,6 

Nee, ik weet zeker van niet 4,9 5,6 6,5 2,5 

Ik heb écht geen idee 35,3 35,2 32,3 38,9 

N 473 125 186 162 

1.6.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Ja, bij mijn reisverzekering 29,6 27,6 30,7 31,0 28,7 

Ja, bij mijn uitvaartverzekering 8,9 10,3 12,9 13,3 4,8 

Ja, volgens mij wel, maar ik weet niet 

waarbij 

12,9 10,3 13,9 11,5 13,5 

Nee, volgens mij niet 13,3 13,8 13,9 8,0 15,7 

Nee, ik weet zeker van niet 4,9 17,2 6,9 5,3 2,2 

Ik heb écht geen idee 35,3 27,6 26,7 38,9 38,3 

N 473 29 101 113 230 

1.6.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 

Totaa

l 

Minde

r vaak 

dan 1 

1 

kee

r 

2 

kee

r 

3 

kee

r 

4 

kee

r 

5 

kee

r 

6 

kee

r 

7 

kee

r 

8 

kee

r 

9 

keer 

per 

10 

kee

r 

Vake

r dan 

10 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 
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keer 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

per 

jaar 

jaar per 

jaar 

keer 

per 

jaar 

buitenlan

d 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

29,6 15,4 31,

1 

37,

8 

41,

3 

32,

4 

31,

2 

47,

1 

14,

3 

57,

1 

0,0 15,

4 

7,7 0,0 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekerin

g 

8,9 6,7 6,6 11,

1 

4,3 8,1 12,

5 

11,

8 

0,0 14,

3 

0,0 38,

5 

15,4 0,0 

Ja, volgens mij 

wel, maar ik weet 

niet waarbij 

12,9 8,7 16,

4 

14,

4 

10,

9 

10,

8 

0,0 11,

8 

57,

1 

0,0 100,

0 

15,

4 

7,7 0,0 

Nee, volgens mij 

niet 

13,3 19,2 14,

8 

11,

1 

13,

0 

8,1 18,

8 

5,9 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 

Nee, ik weet zeker 

van niet 

4,9 8,7 3,3 3,3 2,2 5,4 0,0 11,

8 

0,0 0,0 0,0 15,

4 

0,0 0,0 

Ik heb écht geen 

idee 

35,3 45,2 30,

3 

28,

9 

30,

4 

43,

2 

43,

8 

23,

5 

28,

6 

42,

9 

0,0 23,

1 

61,5 0,0 

N 473 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 0 

1.6.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, volgens 

mij wel, 

maar ik 

weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker 

van niet 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

29,6 100,0 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

8,9 16,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ja, volgens mij wel, 

maar ik weet niet 

waarbij 

12,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Nee, volgens mij niet 13,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Nee, ik weet zeker 

van niet 

4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Ik heb écht geen idee 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

N 473 140 42 61 63 23 167 
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1.7  In hoeverre gelden onderstaande uitspraken over repatriëring [info text=" Repatriëring 

is het terugbrengen van een overledene naar zijn of haar vaderland."] voor u?  

Stelling a, b en c zijn alleen gesteld aan degene die weleens naar het buitenland op vakantie gaan. 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.1. Crossing naar geslacht 

 Totaal Man Vrouw 

Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 1,3 1,4 1,3 

Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

1,3 1,2 1,3 

Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het nodig is om 

mij te verzekeren voor repatriëring 

1,4 1,4 1,3 

Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de Nederlandse 

overheid 

1,4 1,4 1,4 

Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 1,0 1,0 1,0 

N 508 237 271 

1.7.1.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.1.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    



 – PR onderzoek Repatriëring – juni 2019  - pagina 40 

 

1.7.1.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.1.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.1.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 jaar 

en ouder 

Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan 

komen te overlijden 

1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 

Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij 

overlijden in het buitenland en repatriëring 

1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 

Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, 

dat ik mij afvraag of het nodig is om mij te verzekeren 

voor repatriëring 

1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 

Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald 

moeten worden door de Nederlandse overheid 

1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare 

moeten zorgen 

1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

N 508 77 87 88 104 152 

1.7.2.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.2.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.2.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.2.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.2.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 
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◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Totaal 

Eénpersoons 

huishouden 

(woon alleen) 

Meerpersoons 

huishouden zonder 

kinderen onder de 

18 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind t/m 12 

jaar 

Huishouden met 

kinderen. Leeftijd 

jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ik sta er weleens bij stil 

dat ik in het buitenland 

kan komen te overlijden 

1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 

Ik sta er weleens bij stil of 

ik goed verzekerd ben bij 

overlijden in het 

buitenland en repatriëring 

1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 

Ik acht de kans op 

overlijden in het 

buitenland zo klein, dat ik 

mij afvraag of het nodig is 

om mij te verzekeren voor 

repatriëring 

1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 

Ik vind dat de kosten voor 

repatriëring altijd betaald 

moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 

Ik heb weleens voor de 

repatriëring van een 

dierbare moeten zorgen 

1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 

N 508 94 265 113 36 

1.7.3.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.3.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.3.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.3.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.3.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Totaal 

Full-time (35 

uur of meer) 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Niet werkend (0 

t/m 11 uur) 

Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen 

te overlijden 

1,3 1,4 1,2 1,4 

Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij 

overlijden in het buitenland en repatriëring 

1,3 1,3 1,1 1,3 

Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat 

ik mij afvraag of het nodig is om mij te verzekeren voor 

repatriëring 

1,4 1,3 1,5 1,3 

Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald 

moeten worden door de Nederlandse overheid 

1,4 1,4 1,4 1,3 

Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare 

moeten zorgen 

1,0 1,1 1,1 1,0 

N 508 172 96 240 

1.7.4.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.4.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.4.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.4.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.4.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Totaal Laag Midden Hoog 

Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 1,3 1,3 1,4 1,3 

Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 1,3 1,2 1,3 1,3 



 – PR onderzoek Repatriëring – juni 2019  - pagina 46 

repatriëring 

Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het nodig 

is om mij te verzekeren voor repatriëring 

1,4 1,4 1,4 1,4 

Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

1,4 1,5 1,4 1,3 

Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 1,0 1,1 1,0 1,0 

N 508 145 200 163 

1.7.5.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.5.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.5.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.5.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.5.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.6. Crossing naar regio 

 Totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan 

komen te overlijden 

1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij 

overlijden in het buitenland en repatriëring 

1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 

Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo 

klein, dat ik mij afvraag of het nodig is om mij te 

verzekeren voor repatriëring 

1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 

Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald 

moeten worden door de Nederlandse overheid 

1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 

Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare 

moeten zorgen 

1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 

N 508 34 113 124 237 

1.7.6.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.6.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.6.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.6.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.6.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 Totaal 

Minder 

vaak 

dan 1 

keer 

per 

jaar 

1 

keer 

per 

jaar 

2 

keer 

per 

jaar 

3 

keer 

per 

jaar 

4 

keer 

per 

jaar 

5 

keer 

per 

jaar 

6 

keer 

per 

jaar 

7 

keer 

per 

jaar 

8 

keer 

per 

jaar 

9 

keer 

per 

jaar 

10 

keer 

per 

jaar 

Vaker 

dan 

10 

keer 

per 

jaar 

N.v.t.; ik 

ga nooit 

naar het 

buitenland 

Ik sta er 

weleens bij 

stil dat ik in 

het buitenland 

kan komen te 

overlijden 

1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 0,0 

Ik sta er 

weleens bij 

stil of ik goed 

verzekerd ben 

bij overlijden 

1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,1 1,0 2,0 1,2 1,2 0,0 
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in het 

buitenland en 

repatriëring 

Ik acht de 

kans op 

overlijden in 

het buitenland 

zo klein, dat 

ik mij afvraag 

of het nodig is 

om mij te 

verzekeren 

voor 

repatriëring 

1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,1 1,0 1,2 1,3 0,0 

Ik vind dat de 

kosten voor 

repatriëring 

altijd betaald 

moeten 

worden door 

de 

Nederlandse 

overheid 

1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,6 1,4 1,0 1,3 1,5 1,4 

Ik heb 

weleens voor 

de 

repatriëring 

van een 

dierbare 

moeten 

zorgen 

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0 

N 508 104 122 90 46 37 16 17 7 7 1 13 13 35 

1.7.7.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.7.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.7.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 
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◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.7.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.7.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Totaal 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Ja, volgens 

mij wel, 

maar ik 

weet niet 

waarbij 

Nee, 

volgens 

mij niet 

Nee, ik 

weet 

zeker 

van 

niet 

Ik heb 

écht 

geen 

idee 

Ik sta er weleens bij stil 

dat ik in het buitenland 

kan komen te overlijden 

1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 

Ik sta er weleens bij stil 

of ik goed verzekerd ben 

bij overlijden in het 

buitenland en 

repatriëring 

1,3 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 

Ik acht de kans op 

overlijden in het 

buitenland zo klein, dat 

ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te 

verzekeren voor 

repatriëring 

1,4 1,2 1,4 1,3 1,5 1,6 1,5 

Ik vind dat de kosten 

voor repatriëring altijd 

1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 
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betaald moeten worden 

door de Nederlandse 

overheid 

Ik heb weleens voor de 

repatriëring van een 

dierbare moeten zorgen 

1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

N 508 140 42 61 63 23 167 

1.7.8.1. Ik sta er weleens bij stil dat ik in het buitenland kan komen te overlijden 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.8.2. Ik sta er weleens bij stil of ik goed verzekerd ben bij overlijden in het buitenland en 

repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.8.3. Ik acht de kans op overlijden in het buitenland zo klein, dat ik mij afvraag of het 

nodig is om mij te verzekeren voor repatriëring 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.7.8.4. Ik vind dat de kosten voor repatriëring altijd betaald moeten worden door de 

Nederlandse overheid 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    

 

1.7.8.5. Ik heb weleens voor de repatriëring van een dierbare moeten zorgen 

◼ Nee, dat geldt niet voor mij   ◼ Ja, dat geldt wel voor mij    
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1.8  Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u 

dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt 

u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'. 

Opmerkingen: 

Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een familielid tijdelijk, of iets 

langer, in het buitenland woont? 

Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

Ik weet er echt weinig vanaf! 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela heeft voor alles zorg 

gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam weer in Nederland was. Want er wordt 

obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand een natuurlijke dood is gestorven.  

Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

Ga er nu over nadenken  

Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

nooit over nagedacht........ 

Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

weer wat geleerd 

heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

waar kan je meer info vinden over repatriering 

Intressant met nieuwe kennis. 

Zinvol aandachtspunt. 

2. Listings 

2.1  Stel dat u samen met familie op vakantie bent in het buitenland en dat er tijdens deze 

vakantie een reisgenoot komt te overlijden (in het buitenland).  

Welke organisatie(s) zal/zullen er volgens u voor zorgen dat de overledene 

teruggebracht wordt naar Nederland/het vaderland (repatriëring)? U kunt meerdere 

antwoorden geven. 

2.1.1. Anders, namelijk: 

◼ Anwb 

◼ Familie zelf 

◼ Ik ga niet meer op vakantie 

◼ Niet repatriëren 

◼ uitvaartbedrijf 
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2.2  Stel dat u samen met familie op vakantie bent in het buitenland en dat er tijdens deze 

vakantie een reisgenoot komt te overlijden (in het buitenland).  

Welke organisatie(s) zal/zullen er volgens u voor zorgen dat de overledene 

teruggebracht wordt naar Nederland/het vaderland (repatriëring)? U kunt meerdere 

antwoorden geven. 

2.2.1. Anders, namelijk: 

2.2.1.1. Crossing naar geslacht 

◼ Man uitvaartbedrijf 

◼ Vrouw Anwb 

◼ Vrouw Familie zelf 

◼ Vrouw Ik ga niet meer op vakantie 

◼ Vrouw Niet repatriëren 

2.2.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ 30-39 jaar Familie zelf 

◼ 40-49 jaar Anwb 

◼ 40-49 jaar Niet repatriëren 

◼ 40-49 jaar uitvaartbedrijf 

◼ 60 jaar en ouder Ik ga niet meer op vakantie 

2.2.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) Familie zelf 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) Ik ga niet meer op vakantie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) uitvaartbedrijf 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Anwb 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 Niet repatriëren 

2.2.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 uur of meer) Anwb 

◼ Full-time (35 uur of meer) Niet repatriëren 

◼ Part-time (12 t/m 34 uur) uitvaartbedrijf 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) Familie zelf 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) Ik ga niet meer op vakantie 

2.2.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag Familie zelf 

◼ Laag Ik ga niet meer op vakantie 

◼ Midden uitvaartbedrijf 

◼ Hoog Anwb 

◼ Hoog Niet repatriëren 

2.2.1.6. Crossing naar regio 

◼ Zuid-Nederland Familie zelf 

◼ Zuid-Nederland Ik ga niet meer op vakantie 
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◼ West-Nederland Anwb 

◼ West-Nederland Niet repatriëren 

◼ West-Nederland uitvaartbedrijf 

2.2.1.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

◼ Minder vaak dan 1 keer per jaar Anwb 

◼ Minder vaak dan 1 keer per jaar Familie zelf 

◼ 1 keer per jaar uitvaartbedrijf 

◼ 2 keer per jaar Niet repatriëren 

◼ N.v.t.; ik ga nooit naar het buitenland Ik ga niet meer op vakantie 

2.2.1.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

◼ Nee, volgens mij niet uitvaartbedrijf 

◼ Nee, ik weet zeker van niet Niet repatriëren 

◼ Ik heb écht geen idee Anwb 

◼ Ik heb écht geen idee Familie zelf 
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2.3  Hoe vaak gaat u zelf over het algemeen per jaar naar het buitenland? Denk hierbij aan 

alle gelegenheden waarvoor u naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op vakantie, voor 

uw werk of een bezoek aan vrienden of familie. 

Als u het niet precies weet, maakt u dan een zo goed mogelijke schatting. 

2.3.1. Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: [_] keer 

◼ 100 

◼ 12 

◼ 12 

◼ 12 

◼ 14 

◼ 25 

◼ 25 

◼ 25 

◼ 30 

◼ 300 

◼ 300 

◼ 32 

◼ 35 
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2.4  Hoe vaak gaat u zelf over het algemeen per jaar naar het buitenland? Denk hierbij aan 

alle gelegenheden waarvoor u naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op vakantie, voor 

uw werk of een bezoek aan vrienden of familie. 

Als u het niet precies weet, maakt u dan een zo goed mogelijke schatting. 

2.4.1. Vaker dan 10 keer per jaar, namelijk: [_] keer 

2.4.1.1. Crossing naar geslacht 

◼ Man 12 

◼ Man 12 

◼ Man 12 

◼ Man 25 

◼ Man 25 

◼ Man 30 

◼ Man 300 

◼ Vrouw 100 

◼ Vrouw 14 

◼ Vrouw 25 

◼ Vrouw 300 

◼ Vrouw 32 

◼ Vrouw 35 

2.4.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

◼ jonger dan 30 jaar 300 

◼ 30-39 jaar 25 

◼ 30-39 jaar 30 

◼ 40-49 jaar 12 

◼ 40-49 jaar 14 

◼ 40-49 jaar 35 

◼ 50-59 jaar 25 

◼ 50-59 jaar 32 

◼ 60 jaar en ouder 100 

◼ 60 jaar en ouder 12 

◼ 60 jaar en ouder 12 

◼ 60 jaar en ouder 25 

◼ 60 jaar en ouder 300 

2.4.1.3. Crossing naar gezinssituatie 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) 100 

◼ Eénpersoons huishouden (woon alleen) 300 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 12 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 14 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 25 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 25 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 25 
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◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 30 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 300 

◼ Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18 32 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar 12 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar 12 

◼ Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar 35 

2.4.1.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

◼ Full-time (35 uur of meer) 14 

◼ Full-time (35 uur of meer) 25 

◼ Full-time (35 uur of meer) 25 

◼ Full-time (35 uur of meer) 30 

◼ Full-time (35 uur of meer) 32 

◼ Full-time (35 uur of meer) 35 

◼ Part-time (12 t/m 34 uur) 12 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 100 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 12 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 12 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 25 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 300 

◼ Niet werkend (0 t/m 11 uur) 300 

2.4.1.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

◼ Laag 100 

◼ Laag 12 

◼ Laag 25 

◼ Midden 12 

◼ Midden 12 

◼ Midden 25 

◼ Midden 30 

◼ Midden 300 

◼ Midden 300 

◼ Midden 32 

◼ Midden 35 

◼ Hoog 14 

◼ Hoog 25 

2.4.1.6. Crossing naar regio 

◼ Noord-Nederland 12 

◼ Noord-Nederland 300 

◼ Oost-Nederland 100 

◼ Oost-Nederland 12 

◼ Oost-Nederland 300 

◼ Zuid-Nederland 12 

◼ Zuid-Nederland 25 
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◼ Zuid-Nederland 25 

◼ West-Nederland 14 

◼ West-Nederland 25 

◼ West-Nederland 30 

◼ West-Nederland 32 

◼ West-Nederland 35 

2.4.1.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 100 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 12 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 12 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 12 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 14 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 25 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 25 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 25 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 30 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 300 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 300 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 32 

◼ Vaker dan 10 keer per jaar 35 

2.4.1.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

◼ Ja, bij mijn reisverzekering 25 

◼ Ja, bij mijn uitvaartverzekering 12 

◼ Ja, bij mijn uitvaartverzekering 300 

◼ Ja, volgens mij wel, maar ik weet niet waarbij 30 

◼ Nee, volgens mij niet 12 

◼ Ik heb écht geen idee 100 

◼ Ik heb écht geen idee 12 

◼ Ik heb écht geen idee 14 

◼ Ik heb écht geen idee 25 

◼ Ik heb écht geen idee 25 

◼ Ik heb écht geen idee 300 

◼ Ik heb écht geen idee 32 

◼ Ik heb écht geen idee 35 
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2.5  Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u 

dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt 

u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'. 

2.5.1. Crossing naar geslacht 

 Opmerkingen: 

Man Zinvol aandachtspunt. 

Man Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela heeft voor alles 

zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam weer in Nederland was. Want 

er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand een natuurlijke dood is gestorven.  

Man Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

Man nooit over nagedacht........ 

Man heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

Man waar kan je meer info vinden over repatriering 

Man Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

Vrouw Ga er nu over nadenken  

Vrouw In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een familielid tijdelijk, 

of iets langer, in het buitenland woont? 

Vrouw Ik weet er echt weinig vanaf! 

Vrouw goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

Vrouw Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

Vrouw Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

Vrouw Intressant met nieuwe kennis. 

Vrouw Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

Vrouw weer wat geleerd 

Vrouw Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

2.5.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 Opmerkingen: 

jonger 

dan 30 

jaar 

Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

30-39 

jaar 

Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

40-49 

jaar 

Intressant met nieuwe kennis. 

40-49 

jaar 

Zinvol aandachtspunt. 

40-49 

jaar 

Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

40-49 

jaar 

Ga er nu over nadenken  

50-59 

jaar 

Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

50-59 In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een familielid 
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jaar tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

50-59 

jaar 

Ik weet er echt weinig vanaf! 

50-59 

jaar 

waar kan je meer info vinden over repatriering 

50-59 

jaar 

nooit over nagedacht........ 

50-59 

jaar 

Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

60 jaar 

en ouder 

weer wat geleerd 

60 jaar 

en ouder 

Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

60 jaar 

en ouder 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela heeft voor 

alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam weer in Nederland 

was. Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand een natuurlijke dood is 

gestorven.  

60 jaar 

en ouder 

heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

60 jaar 

en ouder 

goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

2.5.3. Crossing naar gezinssituatie 

 Opmerkingen: 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

Eénpersoons huishouden 

(woon alleen) 

weer wat geleerd 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als 

een familielid tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Zinvol aandachtspunt. 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

nooit over nagedacht........ 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede 

antwoorden. 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 
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Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Intressant met nieuwe kennis. 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

waar kan je meer info vinden over repatriering 

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

Ga er nu over nadenken  

Meerpersoons huishouden 

zonder kinderen onder de 

18 

goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind t/m 

12 jaar 

Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Ik weet er echt weinig vanaf! 

Huishouden met kinderen. 

Leeftijd jongste kind 13 

t/m 17 jaar 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De 

Dela heeft voor alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat 

het lichaam weer in Nederland was. Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, 

om te kijken of iemand een natuurlijke dood is gestorven.  

2.5.4. Crossing naar arbeidsparticipatie 

 Opmerkingen: 

Full-time (35 

uur of meer) 

Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

Full-time (35 

uur of meer) 

Intressant met nieuwe kennis. 

Full-time (35 

uur of meer) 

nooit over nagedacht........ 

Full-time (35 

uur of meer) 

Ga er nu over nadenken  

Full-time (35 

uur of meer) 

waar kan je meer info vinden over repatriering 

Full-time (35 

uur of meer) 

heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

Part-time (12 

t/m 34 uur) 

Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

Part-time (12 Ik weet er echt weinig vanaf! 
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t/m 34 uur) 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een familielid 

tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Zinvol aandachtspunt. 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

weer wat geleerd 

Niet werkend 

(0 t/m 11 

uur) 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela heeft 

voor alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam weer in 

Nederland was. Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand een 

natuurlijke dood is gestorven.  

2.5.5. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 Opmerkingen: 

Laag weer wat geleerd 

Laag Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela heeft voor 

alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam weer in Nederland was. 

Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand een natuurlijke dood is gestorven.  

Laag waar kan je meer info vinden over repatriering 

Laag Ik weet er echt weinig vanaf! 

Laag nooit over nagedacht........ 

Midden Zinvol aandachtspunt. 

Midden Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

Midden goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

Midden Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

Midden heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

Midden Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

Midden Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  
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Hoog In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een familielid 

tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

Hoog Intressant met nieuwe kennis. 

Hoog Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

Hoog Ga er nu over nadenken  

Hoog Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

2.5.6. Crossing naar regio 

 Opmerkingen: 

Oost-

Nederland 

goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

Zuid-

Nederland 

weer wat geleerd 

Zuid-

Nederland 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela heeft 

voor alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam weer in 

Nederland was. Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand een 

natuurlijke dood is gestorven.  

Zuid-

Nederland 

Ik weet er echt weinig vanaf! 

Zuid-

Nederland 

Zinvol aandachtspunt. 

Zuid-

Nederland 

Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

West-

Nederland 

In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een familielid 

tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

West-

Nederland 

Ga er nu over nadenken  

West-

Nederland 

Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

West-

Nederland 

Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

West-

Nederland 

nooit over nagedacht........ 

West-

Nederland 

Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

West-

Nederland 

Intressant met nieuwe kennis. 

West-

Nederland 

Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

West-

Nederland 

Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

West-

Nederland 

heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

West-

Nederland 

waar kan je meer info vinden over repatriering 
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2.5.7. Crossing naar bezoek buitenland (obv vraag 5) 

 Opmerkingen: 

Minder vaak dan 

1 keer per jaar 

Zinvol aandachtspunt. 

Minder vaak dan 

1 keer per jaar 

Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

Minder vaak dan 

1 keer per jaar 

weer wat geleerd 

Minder vaak dan 

1 keer per jaar 

Ga er nu over nadenken  

1 keer per jaar goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

1 keer per jaar heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

1 keer per jaar Ik weet er echt weinig vanaf! 

1 keer per jaar waar kan je meer info vinden over repatriering 

1 keer per jaar Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

3 keer per jaar Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede antwoorden. 

3 keer per jaar Intressant met nieuwe kennis. 

4 keer per jaar Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

4 keer per jaar Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

4 keer per jaar Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

6 keer per jaar In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als een 

familielid tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

Vaker dan 10 

keer per jaar 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De Dela 

heeft voor alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat het lichaam 

weer in Nederland was. Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om te kijken of iemand 

een natuurlijke dood is gestorven.  

N.v.t.; ik ga nooit 

naar het 

buitenland 

nooit over nagedacht........ 

2.5.8. Crossing naar verzekerd tegen kosten repatriëring (obv vraag 6) 

 Opmerkingen: 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

heel goed die uitleg, heb dus duidelijk weer wat geleerd. goed onderzoek 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

In dit onderzoek ging het alleen over overlijden tijdens een vakantie. Hoe werkt het als 

een familielid tijdelijk, of iets langer, in het buitenland woont? 

Ja, bij mijn 

reisverzekering 

goed om er inderdaad eens bij stil te staan 

Ja, bij mijn 

uitvaartverzekering 

Mijn vader is in 1994 komen te overlijden op vakantie in Spanje, aan een hartaanval. De 

Dela heeft voor alles zorg gedragen, het heeft wel zes tot acht weken geduurd voordat 

het lichaam weer in Nederland was. Want er wordt obductie gepleegd op het lichaam, om 

te kijken of iemand een natuurlijke dood is gestorven.  

Ja, volgens mij wel, maar 

ik weet niet waarbij 

Intressant met nieuwe kennis. 

Ja, volgens mij wel, maar Ga er nu over nadenken  
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ik weet niet waarbij 

Nee, volgens mij niet Erg interessant, hier had ik nog nooit bij stil gestaan 

Nee, volgens mij niet waar kan je meer info vinden over repatriering 

Nee, volgens mij niet Goed om hier eens over na te denken, bedankt! 

Nee, volgens mij niet Weer wat geleerd. Ik heb nooit hierbij stilgestaan.  

Ik heb écht geen idee Had het fijn gevonden alle goede antwoorden op de vragen te kunnen zien 

Ik heb écht geen idee Dit heeft mij aan het denken gezet. Dank! Ben wel benieuwd naar de echte goede 

antwoorden. 

Ik heb écht geen idee weer wat geleerd 

Ik heb écht geen idee Ik zal me hier echt in gaan verdiepen 

Ik heb écht geen idee Zinvol aandachtspunt. 

Ik heb écht geen idee Ik weet er echt weinig vanaf! 

 


