Steeds grotere groep Nederlanders niet op vakantie om financiële
redenen
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28 procent van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. Vorig
jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019 van het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).
Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld aan vakantie, nu is dat 18 procent. Bij
mensen met een inkomen beneden modaal komt dit vaker voor dan bij andere inkomensgroepen. Ook
besteden zij het vakantiegeld vaker aan huishoudelijke uitgaven.
Mensen met een boven modaal inkomen, sparen vaker van hun vakantiegeld. Dat doen zij vooral om
onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Van de mensen met een inkomen beneden modaal gaat 52
procent niet met vakantie. Alleenstaanden blijven het vaakst thuis. Van de gezinnen gaat ruim een vijfde niet.

Rondkomen
Mensen die moeilijk kunnen rondkomen, rekenen vaker dan anderen uit of ze de vakantie kunnen betalen als
ze met vakantie kunnen gaan. Ze boeken lang van tevoren en reserveren vaker een bedrag dat ze uit kunnen
geven. Mensen met wisselende inkomsten (uitzend- en oproepkrachten, ondernemers en zzp’ers) verdienen
vaker beneden modaal en hebben vaker moeite met rondkomen dan mensen met stabiele inkomsten
(langdurige contracten). Desondanks gaan zij even vaak met vakantie.

2000 euro
Van de mensen die wel gaan, verwacht de ene helft aan de langste vakantie meer en de andere helft minder
kwijt te zijn dan 2.000 euro. Vorig jaar lag de mediaan op 1.500 euro. In de meeste gevallen betalen mensen

hun vakantie van spaargeld en van het vakantiegeld.

Driekwart vakantiegangers heeft vakantie al geboekt
Van de respondenten die op vakantie gaan, heeft ruim drie kwart de vakantie al geboekt. Daarnaast heeft
ongeveer 70 procent uitgerekend of ze de vakantie kunnen betalen. 59 procent van de respondenten reserveert
van tevoren een bepaald bedrag dat ze tijdens de vakantie per dag, per week of voor de hele vakantie kunnen
besteden. Dit percentage is gestegen ten opzichte van 2 jaar geleden (in 2017 50 procent).
Van de respondenten die vooraf geld reserveren, geeft 45 procent op de plek van bestemming meer uit dan
van tevoren gepland; 23 procent minder en 32 procent evenveel. Respondenten die voor de hele vakantie
reserveren, geven vaker dan gemiddeld aan dat ze evenveel kwijt zijn dan vooraf gepland. Gemiddeld duurt de
langste vakantie ruim twee weken (17 dagen).
Respondenten met een hoger inkomen gaan vaker vier weken of langer op vakantie dan respondenten met een
lager inkomen.In 2017 en 2018 gingen de respondenten gemiddeld 15 dagen op vakantie.In 2019 gaan
respondenten met een boven modaal inkomen vaker twee tot drie weken op vakantie dan in 2018 (36 versus
29 procent).

Begroting
In 2019 reserveert 59 procent een bedrag dat zij per dag, per week of tijdens de gehele vakantie kunnen
besteden. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen deed de helft van de vakantiegangers dat. 45 procent geeft
tijdens de vakantie meer uit dan zij van tevoren hebben gepland. Dit komt doordat zij op vakantie willen kunnen
genieten, alles willen doen wat kan en extra spullen kopen. Ook blijken posten vaak duurder dan gepland of zijn
er onverwacht extra kosten.
Mensen die een bedrag voor de hele vakantie reserveren en niet met een bedrag per dag of per week rekenen,
komen het vaakst het beste uit. Zij denken goed na over hun vakantiebegroting en houden vast aan het budget
dat zij van tevoren hebben bepaald. Een vijfde houdt geld over, zij begroten hun vakantie ruim en letten goed
op hun uitgaven.

Extraatje
De meeste mensen (67 procent) die het vakantiegeld jaarlijks krijgen, zien het als een leuk extraatje. Van de
mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, rekent 40 procent het vakantiegeld mee als vast
inkomen. Van de mensen die het vakantiegeld in één keer krijgen, doet 27 procent dat. Werknemers die het
jaarlijks ontvangen, sparen vaker van het vakantiegeld dan mensen in loondienst die het maandelijks krijgen.
Bron en meer informatie: NIBUD vakantiegeldenquête 2019 (pdf)
Red.: Veel Nederlandse vakantiebestemmingen zijn lastig te bereiken met het openbaar vervoer. Zie ook ons
eerdere artikel: 30% van de Nederlanders heeft geen auto
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