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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 17.320 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het
onderzoek vond plaats van 2 tot en met 9 mei 2015.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Rozemarijn Lubbe:
rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl
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Samenvatting
Vier op de tien hebben vakantiegeld nodig om rond te komen

	
  
HILVERSUM - Veel mensen hebben het vakantiegeld nog steeds nodig om rond te
komen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 17.000 deelnemers
van het Opiniepanel. Vier op de tien ondervraagden (41%) hebben het geld nodig
om rond te komen. De helft van de deelnemers (55%) kan ook zonder het
vakantiegeld.

	
  
Het vertrouwen in de Nederlandse economie is de afgelopen jaren gestegen. Toch blijft het
aantal deelnemers dat het vakantiegeld nodig heeft om rond te komen gelijk aan 2014.
Afgelopen jaar gaf eveneens vier op de tien ondervraagden (38%) aan het vakantiegeld
nodig te hebben om rond te komen. Laagverdieners hebben het vakantiegeld vaker nodig.
Van de ondervraagden die het minimum loon of minder verdienen, kan acht op de tien
(80%) niet zonder vakantiegeld.

Zonder vakantiegeld geen vakantie
Evenals in 2014 besteedt de helft van de deelnemers (51%) het vakantiegeld ook
daadwerkelijk aan een vakantie. Twee derde van de deelnemers (65%) heeft het
vakantiegeld ook nodig om op vakantie te gaan. Drie op de tien ondervraagden (29%) kan
ook zonder vakantiegeld op vakantie gaan.

	
  
Vakantiegeld vaak naar spaarpot
Naast een eventuele vakantie wordt het vakantiegeld door deelnemers vaak gespaard
(37%) of gebruikt om schulden af te lossen (24%). Ook gebruiken veel ondervraagden het
geld voor primair levensonderhoud zoals kleding (22%) en het doen van boodschappen
(20%).
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Economische verwachting
Hoe staat de Nederlandse economie er volgens u op dit moment voor?
Heel goed

0%

Tamelijk goed

23%

Niet goed en niet slecht

53%

Tamelijk slecht

19%

Heel slecht

4%

Weet niet / geen mening

1%

Staat de Nederlandse economie er volgens u beter, slechter of ongeveer
hetzelfde voor als 6 maanden geleden?
Veel beter

1%

Beter

34%

Ongeveer hetzelfde

55%

Slechter

8%

Veel slechter

1%

Weet niet / geen mening

1%

Verwacht u dat de economische situatie van Nederland de komende 6 maanden
beter of slechter zal worden of dat die ongeveer hetzelfde zal blijven?
Veel beter

1%

Beter

28%

Ongeveer hetzelfde

56%

Slechter

12%

Veel slechter

1%

Weet niet / geen mening

2%

Wat denkt u, is de economische crisis voorbij, of is de crisis nog niet voorbij?
De economische crisis is voorbij

10%

De economische crisis is nog niet voorbij, maar het einde is in zicht

45%

De economische crisis is nog lang niet voorbij

42%

Weet niet / geen mening

3%
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In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stelling?
"Ik heb in mijn eigen portemonnee niets gemerkt van de economische crisis."
Mee eens

32%

Mee oneens

66%

Weet niet / geen mening

2%

Hoe staat uw huishouden er volgens u op dit moment financieel voor?
Heel goed

9%

Tamelijk goed

31%

Niet goed en niet slecht

37%

Tamelijk slecht

15%

Heel slecht

5%

Weet niet / geen mening

3%

Is de financiële situatie van uw eigen huishouden beter of slechter dan 6
maanden geleden of is die ongeveer hetzelfde gebleven?
Veel beter

1%

Beter

7%

Ongeveer hetzelfde

59%

Slechter

28%

Veel slechter

4%

Weet niet / geen mening

1%

Verwacht u dat de financiële situatie van uw eigen huishouden de komende 6
maanden beter of slechter zal worden of dat die ongeveer hetzelfde zal blijven?
Veel beter

1%

Beter

10%

Ongeveer hetzelfde

60%

Slechter

22%

Veel slechter

3%

Weet niet / geen mening

4%
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Welke van de volgende situaties is op u van toepassing als u kijkt naar grote
uitgaven?
U kunt meerdere antwoorden geven
Ik heb de afgelopen 6 maanden een grote uitgave gedaan

30%

Ik ben van plan de komende 6 maanden een grote uitgave te doen

14%

Ik heb het afgelopen jaar een grote uitgave uit moeten stellen

14%

Geen van bovenstaande situaties is op mij van toepassing

47%

Weet niet / geen mening

1%

Stel: u krijgt meer te besteden, hoe zou u het grootste deel van het geld dan
gebruiken?
Ik zou het geld wegzetten / sparen

31%

Ik zou het geld gebruiken voor het aflossen van schulden (leningen/hypotheek)

26%

Ik zou het geld schenken (bijv. aan een goed doel of familie)

4%

Ik zou een grote aankoop doen

7%

Ik zou meer uitgeven aan levensonderhoud / boodschappen

8%

Ik zou vaker uitjes doen / leuke dingen ondernemen

13%

Ik zou iets anders met het geld doen

7%

Weet ik niet

4%

In hoeverre besteedt u het vakantiegeld aan een vakantie?
Ik besteed het vakantiegeld helemaal aan de vakantie

19%

Ik besteed het vakantiegeld gedeeltelijk aan de vakantie

32%

Ik besteed het vakantiegeld helemaal NIET aan een vakantie

47%

Weet niet/ geen mening

2%

In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen?
‘Ik heb het vakantiegeld nodig om rond te komen.’
Mee eens

41%

Mee oneens

55%

Weet niet / geen mening

4%
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‘Ik heb eigenlijk geen vakantiegeld nodig om op vakantie te gaan.’
Mee eens

29%

Mee oneens

65%

Weet niet / geen mening

6%

Behalve aan een eventuele vakantie, aan welk van onderstaande zaken bent u
van plan het vakantiegeld te besteden?
U kunt meerdere antwoorden geven
Sparen

37%

Grote uitgaven (auto, huis)

15%

Speelgoed

1%

Dagje(s) uit

18%

Duurzame consumptiegoederen

19%

Schulden aflossen

24%

Kleding

22%

Boodschappen

20%

Uitgaan

6%

Beleggen

2%

Anders, namelijk

7%

Ik geef al het geld aan de vakantie uit

8%

Dat weet ik nog niet

10%
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