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Uitgevoerd door Atomik Research 

Totaal aantal respondenten Benelux: 2.001 (Nederland: 687, België: 1.107, Luxemburg: 

207) 

Leeftijd: 18 jaar en ouder 

Looptijd onderzoek: 26 april – 7 mei 2019  

Het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd onder 22.041 volwassenen in 11 markten (het 

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de DACH-regio, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, 

Japan, China, India en de Benelux). 

 

 

Belangrijkste Nederlandse resultaten (tussen haakjes wereldwijde percentages): 
 

53% van de Nederlanders verwacht ooit in een autonoom vliegtuig te stappen (70%). 47% 
geeft aan nooit met een autonoom vliegtuig te willen reizen (30%). 39% is bereid om dit 
binnen nu en tien jaar te doen (16%). 14% wacht liever nog langer dan tien jaar (12%). 
 
De grootste bezwaren met betrekking tot autonome vluchten zijn voor Nederlanders: falende 
technologie 68% (65%) en hoe de automatische piloot reageert op externe factoren als 
turbulentie en weersomstandigheden 54% (57%). 79% maakt zich geen zorgen over veilig 
opstijgen (71%). En 77% maakt zich geen zorgen over een veilige landing (76%). 
 
Slechts 6% van de Nederlanders is zich bewust van de mate waarin vliegtuigen op dit 
moment al autonoom vliegen (7%). Toen zij te horen kregen dat waarschijnlijk alleen de 
eerste en de laatste tien minuten van hun meest recente vlucht door de piloot werden 
uitgevoerd, en de rest op de automatische piloot, gaf 23% aan zich veel veiliger te voelen in 
een volledig autonoom vliegtuig (36%). 
 
 
Belangrijkste Belgische resultaten (tussen haakjes wereldwijde percentages): 
 

55% van de Belgen verwacht ooit in een autonoom vliegtuig te stappen (70%). 45% geeft 
aan nooit met een autonoom vliegtuig te willen reizen (30%). 39% is bereid om dit binnen nu 
en tien jaar te doen (16%). 16% wacht liever nog langer dan tien jaar (12%). 
 
De grootste bezwaren met betrekking tot autonome vluchten zijn voor Belgen: falende 
technologie 66% (65%) en hoe de automatische piloot reageert op externe factoren als 
turbulentie en weersomstandigheden 56% (57%). 75% maakt zich geen zorgen over veilig 
opstijgen (71%). En 76% maakt zich geen zorgen over een veilige landing (76%). 
 
Slechts 8% van de Belgen is zich bewust van de mate waarin vliegtuigen op dit moment al 
autonoom vliegen (7%). Toen zij te horen kregen dat waarschijnlijk alleen de eerste en de 
laatste tien minuten van hun meest recente vlucht door de piloot werden uitgevoerd, en de 
rest op de automatische piloot, gaf 24% aan zich veel veiliger te voelen in een volledig 
autonoom vliegtuig (36%). 

https://www.atomikresearch.co.uk/


 
 

 
 
Belangrijkste resultaten Benelux (tussen haakjes wereldwijde percentages): 
 

54% van de Benelux-respondenten verwacht ooit in een autonoom vliegtuig te stappen 
(70%). 46% geeft aan nooit met een autonoom vliegtuig te willen reizen (30%). 39% is 
bereid om dit binnen nu en tien jaar te doen (16%). 15% wacht liever nog langer dan tien 
jaar (12%). 
 
De grootste bezwaren met betrekking tot autonome vluchten zijn voor Benelux-
respondenten: falende technologie 67% (65%) en hoe de automatische piloot reageert op 
externe factoren als turbulentie en weersomstandigheden 56% (57%). 76% maakt zich geen 
zorgen over veilig opstijgen (71%). En 77% maakt zich geen zorgen over een veilige landing 
(76%). 
 
Slechts 7% van de Benelux-respondenten is zich bewust van de mate waarin vliegtuigen op 
dit moment al autonoom vliegen (7%). Toen zij te horen kregen dat waarschijnlijk alleen de 
eerste en de laatste tien minuten van hun meest recente vlucht door de piloot werden 
uitgevoerd, en de rest op de automatische piloot, gaf 24% aan zich veel veiliger te voelen in 
een volledig autonoom vliegtuig (36%). 
 
In de Benelux-regio is de leeftijdsgroep 18-24 jaar met 79% het meest positief over de 
mogelijkheden om ooit autonoom te kunnen vliegen (83%). Hier staat slechts 36% van de 
65-plussers tegenover (45%).    


