Publieke raadpleging onder de inwoners van Molenlanden
over vakantiegeld
Raadpleging 8
18 juni 2019
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Samenvatting
Vakantiegeld
Op vraag "1 Waar besteedt u uw vakantiegeld aan?" antwoordt 47% van de respondenten:
"Vakantie". 30% van de respondenten geeft aan vakantiegeld te sparen voor later.
Op stelling 2 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in
plaats van de jaarlijkse uitbetaling’ antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
In totaal 70% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(36%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMolenlanden, waarbij 508 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
1.1 Vakantiegeld
In mei of juni krijgen werknemers vakantiegeld. Dit geldt ook voor mensen die in de WW
zitten of AOW krijgen.

1 Waar besteedt u uw vakantiegeld aan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1 Waar besteedt u uw vakantiegeld aan?" antwoordt 47% van de respondenten:
"Vakantie". 30% van de respondenten geeft aan vakantiegeld te sparen voor later.

Anders, namelijk:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangezien ik erg weinig verdien heb ik het geld gewoon nodig om te leven elke dag
Aanvulling op maandelijkse lasten
Aanvulling salaris
Algemeen gebruik. Vakantie is veelal eerder al betaald.
Algemene uitgaven
Andere leuke dingen (2x)
Autoverzekering
Belastingbetalingen
Betalen van verzekeringen en belastingen
Betaling gemeentelijke heffingen
Bijv. leuke en nuttige zaken kopen voor de woning. Denk aan een mooie hordeuren, maar ook
geld opzij voor de "groene investering"die op ons afkomt.
Dit gaat op aan zorgkosten.
Dit jaar voor een deel om tekort in te lossen en voor een ander deel voor de aanschaf van
zonnepanelen
Diverse betalingen
Eventueel vervanging duurdere inboedel/apparatuur
Extra aflossing hypotheek
Gaat jullie niets aan
Gaat op aan keuring auto
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Geen specifieke bestemming komt gewoon op de rekening
Geen verbouwing..wel andere uitgaven aan.ons huis
Gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting
Giften
Goede doelen
Grotere aanschaffen
Het gaat op de grote hoop
Hoe het uitkomt geen vast patroon
Huis laten schilderen
Ik ga wel op vakantie, maar soms ook vóór ik vakantiegeld heb ontvangen.
Ik koop een nieuwe epad.
Ik krijg maandelijks mijn vakantiegeld, wat ik ook voor de vakantie opzij zet. Alhoewel ik meer
een voorstander ben van het in 1 keer jaarlijks uitbetalen van het vakantiegeld.
In het totale potje
Investering in woonomgeving
Is gewoon inkomen
Isolatiemaatregelen
Komt er gewoon bij en zie wel waar het aan op gaat.
Krijg flexibel vakantiegeld. Dwz ik kan maandelijks bepalen of ik het laat uitbetalen.
Krijg vakantiegeld in december
Leefkosten, leven is duur genoeg.
Mijn eigen risico betalen bij Zilveren kruis
Net hoe het uitkomt en hoe de situatie in het gezin is, dit jaar willen we op vakantie maar daar
gaat niet het volledige vakantie geld heen. de rest sparen we
Net waar het nodig is
Niet nodig. Gewoon potten
Niets specifieks. Gaat mee in het geheel.
Om de belastingaanslag (box3) op een klein gespaard vermogen te betalen!
Onderhoud aan huis
Op dat moment een grote uitgave
Op de grote hoop
Oude en versleten apparatuur vervangen
Periodiek voorkomende kosten zoals onderhoudswerk, vervangingen e.d.
Rekeningen betalen (2x)
Rekeningen betalen bsr, woz en gemeentelijk belastingen
Ruimte op de rekening courant, onderhoud huis e.a. extra's
Schenkingen
Schoolgeld kinderen en sport.
Sparen voor grote uitgaves
Studie
Tandarts rekening betalen
Tuin
Uitje met de (klein)kinderen
Verhuizing
Verschilt per jaar
Vervangen van zaken in huis
Voor de reparatie van mijn rieten dak (monument) en dat gaat al 15 jaren zo!!!!
Waarom wil de gemeente dit weten?
Wat nodig is
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•
•
•
•
•

Wat op het verlanglijstje staat
Woning isoleren
Wordt beschouwd opgeteld bij jaarinkomen en te besteden budget.
Zie toelichting
Zonnepanelen (2x)

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Als ZZPer heb ik helaas geen recht hierop, maar zet zelf opzij.
Betalen van verzekeringen en belastingen
Door alle bezuinigingen, zeker omdat ik huishoudelijke hulp ben heb ik aan geld en aan
werkuren 1/3 in moeten leveren en dat hakt er nogal in. Dan moet je dus financieel
onafhankelijk zijn als vrouw alleen! vraag mij niet hoe. Zo niet. Ik klaag niet, ik heb elke dag te
eten, ik red het, en De Heere zorgt elke dag voor me, dus ben ik dankbaar.
Heb IKB
Ik heb veel ziekenkosten en een uitkering dus mijn vakantiegeld heb ik nodig voor de lening die
ik heb vanwege mijn te hoge rekeningen. Ik kan bijna niet rondkomen daardoor. En vakantie
lukt al sinds 1996 niet meer.
Stoppen met koken op gas. Installeren en aanschaf van een inductiekookplaat.
Vakantie geld is een wettelijke verplichting van de werkgever, als gemeente niet mee
bemoeien!
Vakantie laten we schieten opdat er gespaard kan worden voor later. Huidige wet en
regelgeving rondom pensioenen levert dermate grote onzekerheden dat we zelf wel zorgen
dat we later rond kunnen komen (als er tenminste niet nog meer ingepikt wordt van ons
uitgesteld loon en/of ons spaargeld! Vertrouwen in regering en banken is wat dit aangaat
gedaald tot ver onder 0!)
Waarom willen jullie dit weten?
We gaan niet op vakantie, dus vandaar dat het daar niet aan besteed wordt.
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Van oorsprong werd vakantiegeld na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd om daadwerkelijk
aan een vakantie te besteden, zodat werknemers na de vakantie weer uitgerust op het werk
kwamen.

2 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar
bij het maandelijks loon in plaats van de jaarlijkse
uitbetaling’

(n=501)

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 2 ‘Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in
plaats van de jaarlijkse uitbetaling’ antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
In totaal 70% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(36%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•

Dan kan iedereen zelf bepalen wat te doen met dit geld (waarvan de overheid
steeds meer afpakt)
Dat is zo veel beter te gebruiken voor vaste uitgaven. Door het pas in mei uit te
keren worden mensen niet extra gestimuleerd om op vakantie te gaan.
Dit is bij mijn bedrijf al 3 jaar het geval. Dit bevalt mij prima je moet alleen wel de
discipline hebben om een bedrag per maand apart te zetten zodat je het kan
besteden aan vakantie of andere behoefte.
Het 'extraatje' werkt in de hand dat je gemakkelijker ondoordachte uitgaven doet.
Aan de andere kant is het wel leuk om een extraatje te krijgen voor vakantie e.d.
Laat de werknemer het zelf kiezen.
Ik kan dat extra geld beter verdeeld beter gebruiken!
Uitkering in mei gaat er vanuit dat men in de zomermaanden weggaat en er
redelijk vlak voor boekt; dit is allang niet meer de norm
Voor mij persoonlijk prima maar juist hier aandacht hebben voor de econ.
zwakkere inkomens
Dit is fiscaal aantrekkelijker, want je betaalt er dan minder belasting over!
Misschien gaat er dan niet zoveel belasting af

7

•

•

Neutraal

•

•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Voor mensen met een uitkering wel. Voor mensen met werk niet, die ‘verdienen’
een vakantie en hebben daar dan geld voor nodig. Een uitkering is niet voor de
‘leuk’ maar is nodig. Dan moet t geld uitgestreken worden, zodat ze het hele jaar
door een gelijkmatig inkomen hebben.
Voor werkgevers is de maand van het vakantiegeld al een zware en de maand
hierna de loonheffing belasting hier over weer een zware.
Als je moeite hebt om rond te komen is een maandelijks extraatje vast heel erg
fijn.
In alle andere gevallen voelt het zo als een cadeautje en dat geeft een goed
gevoel.
Als maandelijks vakantiegeld wordt uitbetaald, zal mogelijk in de vakantieperiode
te weinig geld aanwezig zijn. Geef anders de werknemer de keuze wat hij/zij wilt,
iedere maand of eenmaal per jaar.
Elke werknemer zou dit zelf moeten kunnen bepalen
Ik heb de keuze bij mijn werkgever of ik dit per maand of jaar wil ontvangen, zelf
bewust gekozen voor jaarlijks zodat het een 'spaarpotje' is. maar dit is een keuze
die ieder voor zich moet maken en sta hier dus neutraal in.
Laat mensen zelf bepalen wanneer ze het willen ontvangen. Bij de één kom april
beter uit, bij de ander augustus.
Vakantiegeld is een vorm van sparen. Je kunt het pas uitgeven als je het
ontvangen hebt. Per maand uitbetalen stimuleert het sparen niet of minder.
Alleen voor mensen die te maken hebben met schuldhulpverlening. Zoveel geld in
1x brengt veel vragen / verleidingen met zich mee.
Als het maandelijks overgemaakt wordt verdwijnt het denk ik op de 'grote hoop'.
Nu het éénmaal per jaar komt is het voor ons dé gelegenheid om te sparen of om
extra af te lossen op onze hypotheek.
Bij mijn pensioen komt het het vakantiegeld al inclusief, bij AOW niet. Ik houd met
mijn uitgavenpatroon hier rekening mee. Als voor iedereen het vakantiegeld per
maand erbij komt, is het geld er zo doorheen gedraaid. Mensen wenne daar
gemakkelijk aan. Eenmalig een extra bevordert doelsparen en doeluitgeven.
Geld voor broodnodige vakantie is dan al uitgegeven / is wel mooi als het
vakantiegeld dan niet met extra belasting wordt belast maar met dezelfde
percentages als het maandelijkse loon
Het is een cadeautje voor iets extra's. Hoe leuk!
Het is goed als mensen een maand hebben waarin ze iets extra krijgen om iets
extra;s te doen of aan te schaffen. Als het in het reguliere loon wordt inbegrepen
past een deel van de mensen hun bestedingspatroon aan en komt in problemen
voor grote uitgaven.
Het is zo heerlijk om zo'n extraatje te krijgen voor iets leuks. Als het wordt
uitgestreken over het maandelijkse loon dan zie je het niet en ongemerkt wordt
het aan het huishouden uitgegeven.
Het kan voor bepaalde groepen belangrijk zijn om een soort van extraatje te
hebben op een vast moment in het jaar.
Het vakantiegeld 1 x per jaar krijgen, zorgt voor dat extraatje war daardoor nuttig
en leuk besteed wordt. Niet verspreiden over het jaar; dan wennen we eraan en is
het geen extraatje meer. Voor de economie ook beter.
Het wordt dan vanzelfsprekend. Het is fijn naar om uit te kijken en als het meevalt
daar iets moois mee te doen en dat kan natuurlijk ook een daagje uit zijn.
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Ik denk dat het een mooie 'spaarpotfunctie' heeft waardoor mensen een extra
investering kunnen doen, schulden kunnen aflossen etc.
Ik denk dat het voor lage inkomensklasse een mooi extraatje is waar ze naar
uitkijken en ook bewust-gericht besteden.
Ik krijg mijn vakantiegeld maandelijks. Wij leggen het opzij maar mensen die van 1
salaris rond moeten komen zullen sneller geneigd zijn om het bij hun salaris te
trekken.
In twee keer uitkeren. December en juni
Indien het wordt uitgestreken dan zal waarschijnlijk ergens anders aan besteed
gaan worden.
Is deze vraag echt belangrijk voor het gemeentebeleid??
Graag vragen die er echt toe doen
Nu is die 8% nog een 'zekerheid'. Door het aan het salaris toe te voegen kan er
weer van alles afgeknabbeld worden door regering/belastingdienst zonder dat je t
in de gaten hebt.
Veel belastingheffingen zijn bewust gedaan in de periode waarin werknemers
vakantiegeld krijgen. Het zou mij niet verbazen als veel mensen hun vakantiegeld
besteden aan de alsmaar stijgende lokale belastingen.
Zou voor mensen met hoge inkomens goed uitkomen, mensen met een lager
inkomen gebruiken het vaak om een extra aankoop te doen
Als je een laag inkomen hebt of een uitkering,wordt het vakantiegeld niet
gebruikt voor een vakantie,maar om zaken die aan vervanging toe zijn
daadwerkelijk te vervangen.
Anders gaat het toch op aan van alles..
Bij maandelijkse uitkering gaat het ongemerkt op in de huishoudportemonnaie en
éénmalig geeft vaak een betere bestemming!
Dan gaat het geld helaas ook vaker op
Dan gaat het gewoon elke maand op en is het idee van vakantie-bijdrage weg.
Dan gaat het gewoon op aan de dagelijkse dingen.
Dan gaat het op in de maandelijkse onkosten. Alleen in mei is fijner, je hoeft dan
niet het hele jaar geld apart te zetten voor de vakantie
Dan gaat vakantiegeld gewoon op met het salaris
Een verspreiding zal er voor veel mensen voor zorgen dat het opgaat in het
huishouden ipv voor de vakantie, het is niet voor niets vakantiegeld. Mensen die
het heel goed hebben kunnen toch wel op vakantie maar mensen die de eindjes
aan elkaar moeten knopen worden dan weer de duppe. het zou ook niet goed
voor de recreatiesector zijn
Eenmaal per jaar een extraatje is wel lekker.
Geld dat elke maand binnenkomt gaat (nog steeds) vaak op aan dagelijkse zaken.
Niet iedereen verdient genoeg of kan goed genoeg met geld omgaan om een
welverdiende vakantie te kunnen houden. De stelling "daadwerkelijk aan een
vakantie te besteden, zodat werknemers na de vakantie weer uitgerust op het
werk kwamen" geldt nog steeds
Grotere kans dat het opgaat aan de dagelijkse dingen en er dan geen geld over is
voor vakantie of iets anders extra’s.
Heb dit zelf ook al maar heb liever 1x per jaar als extraatje
Het is een handige manier om te sparen, maandelijks zou het verloren gaan in
normale uitgaven.
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•
•

Weet niet

•

Het vakantiegeld is je eigen geld en wordt ingehouden op je loon .. het is dus al je
eigen geld en geen krijgertje van je baas ofzo , wat wel jammer is dat het extra
belast word !
Houd het uitbetalen zo goedkoop mogelijk en laat mensen zelf het
overigeorgsniseren
Ik denk dat het voor gezinnen die het echt goed kunnen gebruiken beter is om het
eens per jaar te krijgen. Dan kun je er ook iets extra's mee doen. Als je het per
maand uitkeert wordt het gemakkelijker besteed aan de reguliere uitgaven.
In een keer iets extra is veel leuker. Krijg je het maandelijks dan gaat het op in het
huishouden. Zelf krijg ik nog gern AOW dus ook geen vakantiegeld. In het
verleden eind mei toen ik nog werkte, was prima.
Is toch iets om naar uit te kijken dat je in de maand mei of juni een extra
zakcentje krijgt wat je daadwerkelijk aan je vakantie kunt besteden.
Is gewoon een leuk spaarbedrag er bij.
Als het maandelijks aan je salaris wordt toegevoegd, is het 'risico' groter dat je het
uitgeeft aan andere dingen in plaats van aan je vakantie.
Maar ik kan niet goed inschatten hoe dit is voor mensen met een uitkering
Mensen kunnen niet sparen tegenwoordig. Dus het geld is al op voordat het
vakantie is
Mijn ervaring is dat vnl. mensen met een uitkering dit dan ook direct elke maand
opmaken en er geen reserve mee opbouwen voor vervanging, onverwachte
onkosten etc.
Misschien een keuze kunnen maken. Als het maandelijks wordt uitgekeerd wordt
het een onderdeel van je maandelijkse loon en zal het bij veel meteeen opgaan en
juist bij eenmalige grote uitkeringen per maand kun je inderdaad met vakantie. Of
een grotere uigave doen
Nu is het een spaarpotje in de vorm van de ziektekosten.
Wanneer het per maand zou zijn, zou ik het waarschijnlijk gaan gebruiken voor
huishoudelijke benodigheden. Nu weet ik dat mei een potje kan betaald worden.
En per maand mijn lening afbetalen is niet gewenst bij desbetreffend persoon.
Nu is het in de maand mei een extratje, maar als het elke maand in kleine beetje
meekomt wordt het ook gelijk weer op gemaakt,
Vakantiegeld zou naar mijn idee ook iets eerder mogen, zodat je vakantie er
(gelijk) mee kan betalen...
Een bedrag in één keer kan wel, maar niet aan mensen die onder curatele staan
wegens hun slechte financiële situatie. In overleg met hen moet het vakantiegeld
besteed worden aan het saneren van hun schulden/situatie.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipMolenlanden
Vakantiegeld
06 juni 2019 tot 17 juni 2019
508
4,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
18 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,2%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,2%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

2.1. Methodiek
o
o
o

In overleg met Kontakt Mediapartners zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 6 juni 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 13 juni 2019.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMolenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
TipMolenlanden.nl en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente
Molenlanden vergroten. Via het burgerpanel TipMolenlanden.nl kunnen alle inwoners in de
gemeente Molenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun
samenleving.
Op www.molenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMolenlanden.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipMolenlanden.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gemeenteraadsverkiezingen’, ‘Tiny Houses’ en
‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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