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Samenvatting en conclusie 

 

De meeste Nederlanders ervaren in hun dagelijkse leven nog niet dat het beter gaat met de economische situatie in 

Nederland. Slechts 8 procent merkt dit in zijn dagelijkse leven, terwijl één op de vijf juist ervaart dat het slechter gaat. Een 

meerderheid van 66 procent denkt ook nog niet dat de crisis voorbij is. Slechts 3 procent denkt  dit expliciet wel en 31 

procent in enige mate.  

 

Dat de meesten nog niet ervaren dat de crisis voorbij  is, blijkt ook uit het feit dat 67 procent van de Nederlanders dit jaar 

nog van plan is om te gaan bezuinigen. Dit is net iets hoger dan de 65 procent die het afgelopen jaar heeft bezuinigd. De 

bezuinigingsdrift van Nederlanders is dus nog niet voorbij. Opvallend is dat ook onder de huishoudens die wel goed kunnen 

rondkomen nog steeds 49 procent van plan is het komende jaar te gaan bezuinigen. Ditzelfde geldt voor 55 procent van de 

huishoudens met een bovenmodaal inkomen.  

 

Voor uitgaven aan consumptie (boodschappen, persoonlijke verzorging), kleding, uitgaan en woninginrichting denkt iets 

minder dan 1 op de 5 daar dit jaar meer of weer geld aan uit te gaan geven, 1 op de 5 weet het nog niet en circa 60-66 

procent verwacht hier niet meer geld aan uit te gaan geven komend jaar. Aan luxe artikelen en hobby’s denkt slechts 1 op 

de 10 dit jaar meer of weer geld aan uit te geven.  

Aan het verbouwen of opknappen van de woning denken juist meer Nederlanders die hier het afgelopen jaar op hebben 

bezuinigd, meer geld uit te geven, namelijk 3 op de 10. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de consument 

uitgaven hieraan in de afgelopen jaren al heeft uitgesteld. Onderhoud van de woning is een uitgavencategorie waar men 

snel minder geld aan zal uitgeven en/of sneller zal uitstellen als men moet bezuinigen. Op een gegeven moment is 

onderhoud van de woning noodzakelijk, anders kunnen de kosten door grote gebreken oplopen. Mogelijk heeft men het punt 

bereikt dat onderhoud van de woning nodig is om hoge kosten hieraan te vermijden. Een andere verklaring kan zijn dat 

huishoudens nog willen profiteren van de maatregelen die genomen zijn in de crisistijd; zo geldt dit jaar nog het lage 

belastingtarief voor werkzaamheden aan de woning (6 procent in plaats van 21 procent).  

 

Het percentage Nederlanders dat verwacht dit jaar minder geld uit te geven aan vakantie ligt twee keer zo hoog als het 

percentage dat juist verwacht meer geld uit te gaan geven aan vakantie; 52 procent tegen 26 procent.  
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Bezuinigingen in het afgelopen jaar 

De afgelopen 12 maanden heeft 65 procent van de huishoudens bezuinigd. Dit is net iets minder dan de 69 procent in het 

jaar ervoor. De top 3 bezuinigingsposten zijn geweest: 

1. Uitgaan  

2. Kleding 

3. Luxe artikelen 

 

Meer dan de helft van degenen die hebben bezuinigd, heeft hier op bezuinigd. Omgerekend heeft 40 procent van de 

Nederlandse bevolking het afgelopen jaar bezuinigd op uitgaan, 39 procent op kleding en 37 procent op luxe artikelen.  

 

Met name het percentage dat bezuinigd op vakantie is sterk afhankelijk van de mate waarin men kan rondkomen; van de 

huishoudens die goed kunnen rondkomen heeft 32 procent de afgelopen jaren op vakantie bezuinigd, tegen 92 procent van 

degenen die beslist niet kunnen rondkomen. 
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1 Inleiding  

 

De afgelopen jaren hebben relatief veel huishoudens te maken gehad met een daling in inkomen of achteruitgang in 

koopkracht. Een belangrijke manier om toch blijvend te kunnen rondkomen is bezuinigen. Veel huishoudens deden dit ook 

fanatiek. Vorig jaar bleek uit Nibud-onderzoek naar het bezuinigingsgedrag van Nederlanders dat bijna 70 procent van de 

Nederlandse huishoudens aan het bezuinigen was (Madern en van der Werf, 2013). 

 

De afgelopen maanden zijn er geluiden van politici en economen dat het einde van de economische crisis in zicht is. Zo 

stelde minister Dijsselbloem van Financiën op 6 mei 2014 dat de economische crisis voorbij is, gezien de aantrekkende 

investeringen. Hij benoemde wel dat de werkloosheid nog steeds hoog is.  

Ook over de huizenmarkt is de berichtgeving de laatste tijd positiever: Makelaarsvereniging NVM kwam in april 2014 met 

het nieuws dat de verkoop is toegenomen ten opzichte van 2013 en dat ook de verkoopprijzen zijn gestegen.  

Ook neemt sinds de zomer van 2013 het consumentenvertrouwen elke maand toe. Het percentage pessimisten is nog net 

iets groter dan het percentage optimisten, maar men wordt wel optimistischer over de economie in zijn geheel en zijn 

koopbereidheid neemt toe (CBS, mei 2014).  

 

De vraag is in hoeverre het toegenomen consumentenvertrouwen en het voorzichtige herstel van de crisis volgens 

economen weerslag heeft op de bezuinigingsdrift van Nederlanders. Is dit terug te zien in de manier waarop Nederlanders 

zelf ervaren dat de economische situatie in Nederland mogelijk is verbeterd: heeft de gemiddelde Nederlander het gevoel 

dat de economische crisis (bijna) afgelopen is? Is dat ook terug te zien in de mate waarin Nederlandse huishoudens (nog) 

aan het bezuinigen zijn?  

 

Dit rapport toont de resultaten van een onderzoek onder een representatieve groep van 3370 Nederlanders. Op basis van 

een aantal vragen is inzicht verkregen in de economische situatie die huishoudens momenteel ervaren en de mate waarin 

zij ervaren dat de economische crisis voorbij is.  

 

De werving van respondenten is mogelijk gemaakt door GGN. Het Nibud kon met het jaarl ijkse GGN-onderzoek ‘Zo betaalt 

Nederland’ enkele vragen mee laten lopen.  
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1.1 Leeswijzer 

Het rapport begint met achtergrondliteratuur over de samenhang tussen consumentenvertrouwen, bestedingen en 

bezuinigingen en de wijze waarop consumenten bezuinigen, welke stadia hierin te onderscheiden zijn.  

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 tot en met 6 de resultaten. Hoofdstuk 3 en 4 gaan in op de vraag in hoeverre 

consumenten ervaren dat het economisch herstel aantreedt en in hoeverre zij verwachten dat hun bestedingen komend jaar 

toenemen. Hoofdstuk 5 blikt terug op de bezuinigingen die consumenten in het afgelopen jaar hebben gedaan. Hoofdstuk 6 

gaat specifiek in op de bezuinigingen en (toekomstige) bestedingen aan vakantie.  
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2 Consumentenvertrouwen, bestedingen en bezuinigingen 

 

De belangrijkste voorspeller van het bestedingsgedrag van consumenten is het consumentenvert rouwen (Kantona, 1975 in: 

Mosch, Prast en van Raaij, 2006). Met name hoe men aankijkt tegen de eigen huidige en toekomstige financiële situatie 

houdt sterk verband met de consumptieve bestedingen (Van Raaij en Gianotten, 1990 in: Mosch, Prast en van Raaij , 2006). 

Consumptiebeslissingen zijn sterk afhankelijk van het besteedbaar inkomen en de bereidheid tot kopen (Kantona, 1975). 

Deze koopbereidheid wordt onder andere bepaald door persoonlijke omstandigheden, de economische situatie, het politieke 

klimaat en de verwachtingen over de toekomstige economische ontwikkelingen (DNB, 2007; Dijcks en van Raaij, 2004). De 

terugblik op de (algemene en persoonlijke) financiële situatie en de verwachtingen over de ontwikkeling van  de financiële 

situatie vormen het consumentenvertrouwen
1
.  

 

Crisis en het consumentenvertrouwen 

De verwachtingen die men heeft over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, op de ervaren inflatie en de 

ontwikkelingen op de beurs en huizenmarkt, zijn bepalend voor het idee dat consumenten hebben of Nederland nog ‘in de 

crisis zit’. Al deze aspecten hebben zijn weerslag op het consumentenvertrouwen (DNB, 2007). Maar ook op een andere 

manier kan de beleving van een crisis invloed hebben op het vertrouwen; een opeenstapeling van slech t nieuws er toe kan 

leiden dat we in zijn algemeenheid een pessimistischere houding aannemen. Dit kan er vervolgens weer toe leiden dat we 

met name die berichtgeving waarnemen die ons bestaande oordeel bevestigen (‘cognitieve dissonantie’; Festinger, 1957) ; 

er is alleen oor voor het negatieve nieuws (Mosch, Prast en van Raaij, 2006).  

 

Fases in het aanpassen van uitgaven  

In tijden van laag consumentenvertrouwen gaan mensen meer bezuinigingen. Dat verloopt volgens een redelijk vast 

patroon. Van Raaij en Eilander (in: van Raaij, 2009) onderscheiden vier opeenvolgende fasen voor het aanpassen van 

uitgaven: 

                                                      
1
 Het CBS meet sinds 1972 maandelijks het consumentenvertrouwen van Nederlandse huishoudens. De index voor 

consumentenvertrouwen is het gemiddelde van twee componenten: het economisch klimaat (2 vragen over de algemene 
economische situatie) en de koopbereidheid (3 vragen over de persoonlijke financiële situatie) (zie bijlage 2).  
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1. Op zoek gaan naar lagere prijzen voor dezelfde producten, bijvoorbeeld via aanbiedingen of goedkopere  

  aanbieders. 

2. Het kopen van minder producten en diensten. Mensen gaan bijvoorbeeld minder vaak uit eten of kopen  

  minder kleding.  

3. Verminderen op kwaliteit om zo op korte termijn te bezuinigen. Sommigen investeren juist in kwaliteit om zo 

op lange termijn te bezuinigen. 

4. Stoppen met uitgaven in een bepaalde categorie, zoals bijvoorbeeld het wegdoen van de auto of niet meer  

  op vakantie gaan.  

 

 

De aanpassingen in de eerste fase hebben nog geen gevolgen voor de levensstijl van mensen. Ze blijven dezelfde 

producten en diensten gebruiken, maar dan voor een lagere prijs. Vanaf de tweede fase moeten mensen hun levensstijl 

gaan aanpassen en in de vierde fase zijn de gevolgen voor de levensstijl groot. Mensen proberen deze fase dan oo k zo 

lang mogelijk uit te stellen.  
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3 Verwachtingen over de economische situatie in Nederland  

 

Gezien de invloed van het consumentenvertrouwen op de bestedingen, en daarmee ook op de bezuinigingen, is de vraag in 

hoeverre mensen ervaren dat de crisis voorbij is. Dit hoofdstuk gaat daar op in. 

  

3.1 De crisis voorbij?! 

Om te zien of mensen ervaren dat de crisis voorbij is, kregen de respondenten kregen de stelling voorgelegd: Ik denk dat 

de crisis voorbij is.  

 

Slechts 3 procent is het zeer eens met deze stelling; 31 procent van de respondenten is het meer eens dan oneens met de 

stelling. De meerderheid denkt niet dat de crisis al voorbij is; 24 procent is het zeer oneens met de stelling en 42 procent 

meer oneens dan eens. Tabel 1 geeft weer welk percentage het (zeer) eens is met de stelling.  

 

Tabel 1: Percentage dat denkt dat de crisis voorbij is, naar diverse achtergrondkenmerken (n=3370) 

Achtergrondkenmerk % 

Inkomen  

Beneden modaal 24 

Modaal 38 

Boven modaal 49 

  

Opleidingsniveau  

Laag 26 

Midden 32 

Hoog 44 
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(vervolg tabel 1) 

Achtergrondkenmerk % 

Leeftijd  

18 t/m 24 jaar 33 

25 t/m 34 jaar 36 

35 t/m 44 jaar 36 

45 t/m 54 jaar 32 

55 t/m 70 jaar 33 

  

Geslacht  

Man 41 

Vrouw 26 

  

Inkomensdaling meegemaakt in het afgelopen jaar   

Geen inkomensdaling 37 

Wel inkomensdaling 23 

  

Mate waarin het huishouden kan rondkomen  

Goed rondkomen  45 

Maar net rondkomen  24 

Net niet rondkomen  23 

Beslist niet rondkomen  19 

  

Totaal 34 
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De volgende groepen denken -in meer of mindere mate- meer dan gemiddeld (34 procent) dat de crisis voorbij is:  

 Bovenmodale inkomens: 49 procent, tegen 24 procent van de benedenmodale  inkomens 

 Hoogopgeleiden: 44 procent, tegen 26 procent van de laagopgeleiden  

 Mannen: 41 procent, tegen 26 procent van de vrouwen 

 Degenen die geen inkomensdaling mee hebben gemaakt: 37 procent, tegen 23 procent van degenen die wel met 

een inkomensdaling te maken hebben gehad 

 

Hoe beter men kan rondkomen, hoe vaker men denkt dat de crisis voor bij is: 45 procent van degenen die goed kan 

rondkomen denkt dit, tegen 23 procent van degenen die net niet kan rondkomen en 19 procent van degenen die beslist niet 

kan rondkomen.  

 

3.2 De economische situatie in het dagelijkse leven 

De verwachtingen van consumenten worden bepaald door eigen ervaringen, ervaringen van anderen die wij horen en lezen 

en hetgeen wij meekrijgen via massamedia en andere bronnen. Steeds vaker worden er door economen, bepaalde 

organisaties en bureaus en politici in het nieuws verteld dat de economie weer aantrekt en dat er sprake is van economisch 

herstel. Daarom is gevraagd in hoeverre consumenten het aantrekken van de crisis ook zelf ervaren. Het tweede 

component van het consumentenvertrouwen, de persoonlijke situatie, is hier een goede indicator voor .  

 

In de vragenlijst is benoemd dat verschillende economen zeggen dat het beter gaat met de economie. Vervolgens kregen 

de respondenten de vraag voorgelegd in hoeverre ze zelf in hun dagelijkse leven ook ervaren dat het beter gaat met de 

economie.  

Tabel 2 laat de antwoorden op deze vraag zien voor verschillende leeftijdsgroepen.  

Slechts 8 procent van de respondenten ervaart in het dagelijkse leven dat het beter gaat met de economie. Iets minder dan 

driekwart (72 procent) merkt er niets van en heeft het gevoel dat het net zo goed of slecht gaat als voorgaande jaren. Eén 

op de vijf ervaart eerder zelf dat het slechter gaat.  
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Tabel 2: Percentage dat weergeeft in hoeverre men ervaart dat het beter gaat met de economie, naar leeftijd (n=3370) 

 18 t/m 24 jaar 

(%) 

25 t/m 34 jaar 

(%) 

35 t/m 44 jaar 

(%) 

45 t/m 54 jaar 

(%) 

55 t/m 70 jaar 

(%) 

Totaal 

(%) 

Ja, dat merk ik ook 11 10 8 9 5 8 

Nee, daar merk ik niets 

van, het is hetzelfde als 

vorige jaren 

72 76 70 66 76 72 

Nee, ik merk juist dat het 

slechter gaat 

17 14 22 25 19 20 

 

Van degenen die denken dat de crisis voorbij is, merkt 19 procent in het dagelijkse leven ook dat het beter gaat met de 

economie, terwijl slechts 2 procent van degenen die nog niet denken dat de crisis voorbij is,  dit merkt. Laatstgenoemden 

hebben juist vaker dan gemiddeld (27 procent) het idee dat het slechter gaat.  

Van degenen die denken dat de crisis voorbij is, merkt driekwart van hen er persoonlijk niet zozeer iets van dat het 

economisch beter gaat; men ervaart meer dat de situatie hetzelfde is als voorgaande jaren. Dit is 70 procent van degenen 

die nog niet denken dat de crisis voorbij is.  

 

Degenen die meer dan gemiddeld in het dagelijkse leven merken dat het  beter gaat met de economie, zijn: 

 Huishoudens met een bovenmodaal inkomen: 15 procent, tegen 5 procent van de huishoudens met een 

benedenmodaal inkomen;  

 Hoogopgeleiden: 14 procent, tegen 2 procent van de laagopgeleiden; 

 Degenen die geen inkomensdaling mee hebben gemaakt: 9 procent, tegen 5 procent van degenen die wel met een 

inkomensdaling te maken hebben gehad; 

 Mannen: 10 procent, tegen 6 procent van de vrouwen. 

 

Hoe ouder, hoe kleiner percentage het in de dagelijkse leven ervaart dat het economisch bete r gaat: van de 18 t/m 24-

jarigen ervaart 11 procent dit, tegen 5 procent van de 55-plussers. 
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Degenen die meer dan gemiddeld in het dagelijkse leven merken dat het slechter gaat, zijn:  

 Huishoudens met een benedenmodaal inkomen: 25 procent, tegen 16 procent van de modale inkomens en 11 

procent van de huishoudens met een bovenmodaal inkomen;  

 Laagopgeleiden: 27 procent; 

 Degenen die een inkomensdaling mee hebben gemaakt: 38 procent, tegen 13 procent van degenen die niet met een 

inkomensdaling te maken hebben gehad; 

 Respondenten tussen de 45 en 55 jaar ervaren in hun dagelijkse leven iets vaker dan andere leeftijdsgroepen, dat 

het slechter gaat: 25 procent.  

 

Hoe beter een huishouden kan rondkomen, hoe vaker men in het dagelijkse leven merkt dat het beter gaat met de 

economische situatie in Nederland. Hoe slechter men kan rondkomen, hoe vaker men juist aangeeft dat men juist helemaal 

niet merkt dat het economisch beter zou gaan (zie tabel 3).  

 

Tabel 3: Percentage dat weergeeft in hoeverre men ervaart dat het beter gaat met de economie, naar mate van rondkomen (n=3370) 

 Goed rondkomen 

 

(%)  

Maar net 

rondkomen 

(%)  

Net niet 

rondkomen 

(%)  

Beslist niet 

rondkomen  

(%) 

Totaal 

 

(%) 

Ja, dat merk ik ook 12 5 4 1 8 

Nee, daar merk ik 

niets van, het is 

hetzelfde als vorige 

jaren 

78 72 58 41 72 

Nee, ik merk juist dat 

het slechter gaat 

10 23 38 58 20 
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3.3 Bestedingen en de economische situatie 

 

Aan de 28 procent van de respondenten die verwachten in 2014 meer uit te geven
2
, is de volgende stelling voorgelegd:  

Ik verwacht in 2014 meer uit te geven, omdat ik denk dat de economie weer aantrekt/gaat aantrekken  

 

44 procent is het eens met deze stelling; voor hen is een positieve verwachting over de economische situatie een argument 

om meer uit te gaan geven. 

 Bovenmodale inkomens die verwachten meer uit te gaan geven, geven dit argument om meer uit te gaan geven 

meer dan gemiddeld, namelijk 52 procent van de huishoudens met een bovenmodaal inkomen.  

 Hoogopgeleiden die verwachten meer uit te gaan geven, geven deze verklaring niet vaker of minder vaak dan 

middelbaar of lager opgeleiden die verwachten dit jaar meer uit te gaan geven.  

 Huishoudens die geen inkomensdaling hebben meegemaakt, zijn het vaker eens met deze stelling dan huishoudens 

die wel met een inkomensdaling te maken kregen: 46 tegen 33 procent.  

 Huishoudens die goed kunnen rondkomen en van plan zijn meer uit te gaan geven, zijn het vaker eens met de 

stelling dan huishoudens die net niet kunnen rondkomen, maar wel van zijn om meer uit te gaan geven: 50 tegen 30 

procent.  

 Voor mannen is dit argument vaker een reden om meer uit te gaan geven dan voor vrouwen: 48 tegen 39 pro cent. 

 Dit is met name voor 55-plussers een reden om meer uit te gaan geven, namelijk voor 51 procent van de 

respondenten van 55 jaar of ouder.  

  

                                                      
2
 Dit blijkt uit het GGN-onderzoek Zo betaalt Nederland 2014, dat in juni 2014 zal verschijnen. 
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4 De verwachte bestedingen in 2014  

 

Als het consumentenvertrouwen licht aan het toenemen is, kan dit er mogelijk toe leiden dat consumenten komend jaar 

minder van plan zijn om te gaan bezuinigen dan de afgelopen jaren. Dit hoofdstuk gaat in op de vraag in hoeverre 

huishoudens van plan zijn om te bezuinigen of om juist weer meer uit te geven.  

 

4.1 Bezuinigen: ook komend jaar?  

Het bezuinigen lijkt nog niet voorbij te zijn. Waar 65 procent de afgelopen 12 maanden heeft bezuinigd (zie hoofdstuk 5), is 

67 procent (ook) de komende 12 maanden van plan om te bezuinigen. Van de huidige ‘bezuinigers’ is 87 procent ook van 

plan de komende 12 maanden te gaan bezuinigen. Van de huishoudens die het afgelopen jaar niet hebben bezuinigd, geeft 

31 procent aan de komende 12 maanden wel te willen bezuinigen.  

 

Tabel 4: Mate waarin een huishouden van plan is om komend jaar te bezuinigen (n=3370) 

 Zeer oneens 

 

(%) 

Meer oneens,  

dan eens 

(%) 

Meer eens,  

dan oneens 

(%) 

Zeer eens 

 

(%) 

Ik ben van plan de komende 12 

maanden (ook) te bezuinigen  

5 28 49 18 

 

 Hoe lager het inkomen, hoe vaker men van plan is om komend jaar te gaan bezuinigen: 77 procent van 

benedenmodale inkomens, 68 procent van de modale inkomens en 55 procent van de huishoudens met een 

bovenmodaal inkomen is dit plan. Dus ook onder de bovenmodale inkomens is de meerderheid nog wel van plan om 

te gaan bezuinigen.  

 

 Een vergelijkbaar beeld komt naar voren wanneer de huishoudens met en zonder inkomensterugval met elkaar 

worden vergeleken. Van degenen die geen inkomensterugval hebben meegemaakt in de afgelopen 12 maanden, is 

62 procent van plan om komend jaar te gaan bezuinigen, tegen 82 procent van degenen die wel met een 

inkomensterugval te maken hebben gehad.  
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 Een groot verschil is zichtbaar tussen de huishoudens die goed kunnen rondkomen en degenen die net wel, net niet 

en beslist niet kunnen rondkomen. Van de laatstgenoemde drie groepen wil meer dan 8 op de 10 komend jaar 

bezuinigen: 83 procent van degenen die wel kunnen rondkomen, 83 procent van degenen die net niet kunnen 

rondkomen en 86 procent van degenen die beslist niet rond kunnen komen.  

Van de huishoudens die goed kunnen rondkomen is een beduidend lager percentage komend jaar van plan te gaan 

bezuinigen, namelijk 49 procent. Niettemin is dus nog steeds de helft van degenen die goed kunnen rondkomen van 

plan om te gaan bezuinigen. Een mogelijke verklaring is dat men zo goed kan rondkomen, omdat men zo veel als 

mogelijk bezuinigd. Een andere verklaring is dat er nog steeds een algemeen negatief gevoel heerst dat het slecht 

gaat en dat men daarom zuinig aan moet doen.  

 

 Het percentage laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden dat van plan is te gaan bezuinigen, ligt relatief dicht bij 

elkaar (73 procent van de laagopgeleiden en 70 procent van de middelbaar opgeleiden), terwijl het verschil met 

hoogopgeleiden beduidend groter is (56 procent van hen is van plan dit jaar te gaan bezuinigen).  

 

 Er zit geen verschil tussen de diverse leeftijdscategorieën in de mate waarin men komend jaar van plan is om te 

gaan bezuinigen.  

 

 Vrouwen zijn iets vaker dan mannen van plan de komende 12 maanden te gaan bezuinigen: 71 tegen 63 procent.  
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4.2 Uitgaveposten waaraan men verwacht meer uit te geven 

Aan degenen die het afgelopen jaar op een bepaalde uitgavenpost hebben bezuinigd (zie hoofdstuk 5.1), is gevraagd in 

hoeverre zij verwachten dat ze hier dit jaar weer of meer geld aan gaan uit geven dan afgelopen jaar.  

Hier is voor een achttal uitgavecategorieën (zie tabel 5) naar gevraagd.  

 

Uit tabel 5 blijkt dat voor veel uitgaveposten geldt, dat iets minder dan 1 op de 5 verwacht daar dit jaar meer of weer geld 

aan uit te gaan geven, 1 op de 5 het nog niet weet en dat circa 60-66 procent niet verwacht hier meer geld aan uit te gaan 

geven. Dit geldt voor de uitgaven aan consumptie, kleding, uitgaan en woninginrichting.  

 

Duidelijke uitzonderingen zijn hobby’s, luxe artikelen en het opknappen en/of verbouwen van de woning. Aan luxe artikelen 

en hobby’s denkt slechts 1 op de 10 dit jaar meer of weer geld aan uit te geven. Aan het verbouwen of opknappen van de 

woning denken juist meer respondenten, 3 op de 10, meer geld uit te geven.  

 

Tabel 5: Percentage dat aangeeft dit jaar meer of weer geld uit te gaan geven aan een uitgavepost (van degenen die hier vorig jaar op 

hebben bezuinigd)  

 Ja  

(wel meer/weer geld) 

(%) 

Nee 

(niet meer/weer geld) 

(%) 

Nog onbekend 

 

(%) 

Consumptie (eten, huishoudartikelen, 

persoonlijke verzorging) (n=721) 

17 68 15 

Kleding (n=1303) 22 58 20 

Uitgaan (theater, uit eten, café, disco) (n=1364) 15 68 18 

Hobby’s (n=750) 11 67 22 

Luxe artikelen ( tv, computer/laptop, tablet, etc) 

(n=1272) 

11 69 20 

Vakantie (n=1173) 19 67 14 

Woninginrichting (meubels, vloerbedekking) en 

huishoudelijke apparaten (n=1114) 

18 61 21 

Opknappen, verbouwen woning (n=855) 29 51 20 
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Verschillen naar inkomen  

Voor de meeste uitgaveposten geldt dat huishoudens met een bovenmodaal inkomen vaker verwachten hier komend jaar 

meer geld aan uit te geven dan de huishoudens met een modaal of bovenmodaal inkomen. Alleen v oor consumptie en 

kleding is er geen verschil tussen de inkomens in het percentage dat verwacht komend jaar hier weer meer geld aan uit te 

gaan geven. De verschillen zijn met name heel groot bij:  

 Woninginrichting en huishoudelijke apparaten: 13 procent van de benedenmodale inkomens, 17 procent van de 

modale inkomens en 31 procent van de bovenmodale inkomens verwacht hier meer geld aan uit te geven.  

 Opknappen en verbouwen van de woning: 20 procent van de benedenmodale inkomens, 36 procent van de 

modale inkomens en 42 procent van de bovenmodale inkomens verwacht hier meer geld aan uit te geven.  

 

De top 3 van uitgaven die het meest worden benoemd om komend jaar meer geld aan uit te geven, verschilt tussen de 

inkomensgroepen (zie tabel 6). Alleen het opknappen en verbouwen van de woning komt bij elk van de inkomensgroepen 

terug. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de consument deze uitgaven de afgelopen jaren heeft uitgesteld. 

Onderhoud van de woning is een uitgavencategorie waar men snel minder geld aan zal uitgeven en/of sneller zal uitstellen 

als men moet gaan bezuinigen. Op een gegeven moment is onderhoud van de woning noodzakelijk, anders kunnen de 

kosten oplopen. Mogelijk heeft men het punt bereikt dat onderhoud van de woning nodig is om hoge kosten hieraan te 

vermijden. Een andere verklaring kan zijn dat huishoudens nog willen profiteren van de maatregelen die genomen zijn in de 

crisistijd; zo geldt dit jaar nog het lage belastingtarief voor werkzaamheden aan de woning (6 in plaats van 21 procent).  

 

Tabel 6: Top 3 van uitgaven die het meest worden benoemd om komend jaar meer geld aan uit te geven, naar inkomen  

 Benedenmodaal inkomen Modaal inkomen Bovenmodaal inkomen 

1 Kleding (21 procent) Opknappen, verbouwen woning  

(36 procent) 

Opknappen, verbouwen woning  

(41 procent) 

2 Opknappen, verbouwen woning  

(20 procent) 

Consumptie (22 procent) Woninginrichting en huishoudelijke 

apparaten (31 procent)  

 

3 Consumptie (17 procent)/ 

Vakantie (17 procent) 

Kleding (19 procent) Vakantie (29 procent) 
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Verschillen naar financiële omstandigheden van het huishouden 

Voor alle uitgaveposten geldt: hoe beter men kan rondkomen, hoe hoger percentage van plan is aan deze uitgavepost meer 

geld uit te geven komend jaar.  

Van degenen die beslist niet kunnen rondkomen, denkt bij de meeste uitgaveposten slechts 6 procent dat hij hier komend 

jaar meer geld aan gaat uitgeven. Alleen aan consumptie en kleding is een hoger percentage van plan meer geld uit te 

geven, respectievelijk 9 en 13 procent. 

 

Tabel 7: Percentage dat verwacht dit jaar hier meer of weer geld aan uit te gaan geven, naar mate waarin men kan rondkomen 

 Goed 

rondkomen 

(%)  

Maar net 

rondkomen 

(%)  

Net niet 

rondkomen 

(%)  

Beslist niet 

rondkomen  

(%) 

Totaal 

 

(%) 

Consumptie (eten, 

huishoudartikelen, persoonlijke 

verzorging) (n=721) 

25 15 16 9 17 

Kleding (n=1303) 28 21 17 13 22 

Uitgaan (theater, uit eten, café, 

disco) (n=1364) 

25 11 11 6 15 

Hobby’s (n=750) 19 10 4 6 11 

Luxe artikelen ( tv, 

computer/laptop, tablet, etc) 

(n=1272) 

19 9 5 4 11 

Vakantie (n=1173) 31 17 9 6 19 

Woninginrichting (meubels, 

vloerbedekking) en huishoudelijke 

apparaten (n=1114) 

28 15 11 6 18 

Onderhoud woning (n=855) 47 26 14 7 29 
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Van de huishoudens die het afgelopen jaar niet met een inkomensdaling te maken hebben gehad zijn bij alle uitgaveposten 

vaker van plan om hier komend jaar meer geld aan uit te geven dan huishoudens die het afgelopen jaar wel met een 

inkomensdaling te maken hebben gehad.  

 

Een groot verschil is zichtbaar in het percentage huishoudens dat verwacht meer geld uit te geven aan consum ptie. Van de 

huishoudens die met een inkomensdaling te maken hebben gehad, verwacht 9 procent hier komend jaar meer geld aan uit 

te geven, tegen 23 procent van degenen die geen inkomensterugval heeft meegemaakt.  

 

Tabel 8: Percentage dat verwacht dit jaar hier meer of weer geld aan uit te gaan geven, naar wel of geen inkomensdaling 

 Geen inkomensdaling 

(%)  

Wel inkomensdaling 

(%) 

Totaal 

(%) 

Consumptie (eten, huishoudartikelen, 

persoonlijke verzorging) (n=721) 

23 9 17 

Kleding (n=1303) 25 16 22 

Uitgaan (theater, uit eten, café, disco) (n=1364) 17 10 15 

Hobby’s (n=750) 13 7 11 

Luxe artikelen ( tv, computer/laptop, tablet, etc) 

(n=1272) 

14 6 11 

Vakantie (n=1173) 24 10 19 

Woninginrichting (meubels, vloerbedekking) en 

huishoudelijke apparaten (n=1114) 

22 10 18 

Opknappen, verbouwen woning (n=855) 35 18 29 

 

Verschillen naar leeftijd  

Tabel 9 toont de verschillen tussen verschillende leeftijden in de mate waarin zij verwachten komend jaar wel weer (meer) 

geld uit te geven.  

 

Van degenen die het afgelopen jaar hebben bezuinigd, denken 25-t/m 34-jarigen vaker dan 55-plussers weer meer geld uit 

te gaan geven aan consumptie (eten, huishoudartikelen en persoonlijke verzorging), kleding, luxe artikelen, vakantie en 
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woninginrichting. Zo denkt 30 procent van de 25-t/m 34-jarigen meer geld uit te gaan geven aan consumptie, tegen 6 

procent van de 55-plussers. 

 

Respondenten tussen de 45 en 55 jaar verwachten, net als 55-plussers, ook minder vaak dan gemiddeld aan kleding, luxe 

artikelen, luxe artikelen en vakantie dit jaar meer geld uit te gaan geven.   

  

Tabel 9: Percentage dat verwacht dit jaar hier meer of weer geld aan uit te gaan geven, naar leeftijd 

 18 t/m 24 jaar 

(%) 

25 t/m 34 jaar 

(%) 

35 t/m 44 jaar 

(%) 

45 t/m 54 jaar 

(%) 

55 t/m 70 jaar 

(%) 

Totaal 

(%) 

Consumptie (eten, 

huishoudartikelen, 

persoonlijke verzorging) 

(n=721) 

30 30 14 13 6 17 

Kleding (n=1303) 24 35 23 16 15 22 

Uitgaan (theater, uit eten, 

café, disco) (n=1364) 

19 23 17 13 8 15 

Hobby’s (n=750) 10 18 13 8 8 11 

Luxe artikelen ( tv, 

computer/laptop, tablet, 

etc) (n=1272) 

16 17 14 6 8 11 

Vakantie (n=1173) 38 32 17 15 10 19 

Woninginrichting 

(meubels, vloerbedekking) 

en huishoudelijke 

apparaten (n=1114) 

28 24 19 14 13 18 

Opknappen, verbouwen 

woning (n=855) 

40 34 32 26 25 29 
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5 Bezuinigingen in het afgelopen jaar  

 

De afgelopen 12 maanden heeft 65 procent van de Nederlanders -in meer of mindere mate- bezuinigd (zie tabel 10). Dit is 

een iets lager percentage dan in 2013, toen 69 procent aangaf het afgelopen jaar bezuinigd te hebben (Madern en van der 

Werf, 2013).  

Iets meer dan de helft van de huishoudens (52 procent) geeft aan de afgelopen jaren bepaalde uitgaven te hebben 

uitgesteld. Dit houdt in dat men van plan was bepaalde aankopen te doen, zoals een laptop, een auto of een verbouwing, 

maar er voor kiest om daar nog mee te wachten. Het uitstellen van uitgaven is een vorm van bezuinigen die men pas in een 

verdergevorderd stadium wordt toegepast; het sluit aan bij fase 3 en 4 van de indeling van Van Raaij en Eilander (in: van 

Raaij, 2009) (zie hoofdstuk 2).  

 

Tabel 10: Stellingen over bezuinigen (n=3370) 

 Zeer oneens 

 

(%) 

Meer oneens,  

dan eens 

(%) 

Meer eens,  

dan oneens 

(%) 

Zeer eens 

 

(%) 

Ik heb de afgelopen 12 maanden 

bezuinigd 

6 29 45 20 

Ik heb de afgelopen jaren uitgaven 

uitgesteld 

13 35 39 14 

 

De volgende huishoudens hebben het afgelopen jaar meer dan gemiddeld (65 procent) bezuinigd:  

 Huishoudens met een benedenmodaal inkomen: 77 procent tegen respectievelijk 64 en 56 procent van de 

huishoudens met een modaal en bovenmodaal inkomen.  

 Laagopgeleiden: 71 procent, tegen 57 procent van de hoogopgeleiden. 

 Vrouwen: 67 procent, tegen 63 procent van de mannen. 

 De 45-t/m 54-jarigen: 70 procent. 

 Huishoudens die met een inkomensdaling te maken hebben gehad: 81 procent, tegen 60 procent van de 

huishoudens die geen inkomensdaling hebben meegemaakt.  
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Uitstel van uitgaven in de afgelopen jaren, komt meer dan gemiddeld voor bij:  

 Huishoudens met een benedenmodaal inkomen: 62 procent, tegen 43 procent van de huishoudens met een 

bovenmodaal inkomen.  

 Laagopgeleiden: 56 procent, tegen 46 procent van de hoogopgeleiden. 

 35-t/m 44-jarigen: 57 procent. De 55-plussers hebben minder dan gemiddeld de afgelopen jaren uitgaven uitgesteld 

(46 procent).  

 Huishoudens die met een inkomensdaling te maken hebben gehad: 65 procent, tegen 48 procent van de 

huishoudens die geen inkomensdaling hebben meegemaakt.  

 

Hoe slechter een huishouden kan rondkomen, hoe vaker hij de afgelopen 12 maanden heeft bezuinigd en hoe vaker hij 

uitgaven heeft uitgesteld. Tabel 11 toont de verschillen. Van degenen die goed kunnen rondkomen, heeft nog steeds de 

helft het afgelopen jaar bezuinigd.  

 

Tabel 11: Percentage dat het eens is met onderstaande stellingen, naar mate waarin men kan rondkomen van het inkomen (n=3370)  

 Goed 

rondkomen 

(%)  

Maar net 

rondkomen 

(%)  

Net niet 

rondkomen 

(%)  

Beslist niet 

rondkomen  

(%) 

Totaal 

 

(%) 

Ik heb de afgelopen 12 maanden 

bezuinigd 

49 78 80 91 65 

Ik heb de afgelopen jaren uitgaven 

uitgesteld 

34 65 74 83 52 
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5.1 Uitgaven waarop men bezuinigt  

65 procent van de respondenten heeft de afgelopen 12 maanden bezuinigd en 52 procent heeft één of meerdere aankopen 

uitgesteld.  

Respondenten die hebben bezuinigd, kregen acht soorten uitgaven voorgelegd. Aan hen werd gevraagd op welk van deze 

uitgavecategorieën men heeft bezuinigd. Dit is geen volledig uitputtende lijst met uitgaven geweest.  

 

Van de voorgelegde uitgave categorieën is de top 3 bezuinigingsposten: 

1. Uitgaan (theater, uit eten, café, disco) 

2. Kleding 

3. Luxe artikelen 

 

Meer dan de helft van degenen die hebben bezuinigd, heeft hier op bezuinigd. Omgerekend heeft 40 procent van de 

Nederlandse bevolking het afgelopen jaar bezuinigd op uitgaan, 39 procent op kleding en 37 procent op luxe artikelen.  

 

Gemiddeld genomen noemt men 4 bezuinigingsposten; 8 procent van de respondenten benoemt 7 bezuinigingsposten en 9 

procent benoemt er 8 of 9.  
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Tabel 12: Uitgaveposten waarop men heeft bezuinigd, naar leeftijd (n=2428) 

 18 t/m 24 jaar 

(%) 

25 t/m 34 jaar 

(%) 

35 t/m 44 jaar 

(%) 

45 t/m 54 jaar 

(%) 

55 t/m 70 jaar 

(%) 

Totaal 

(%) 

Consumptie (eten, 

huishoudartikelen, 

persoonlijke verzorging)  

32 35 32 32 22 30 

Kleding 53 62 52 55 49 54 

Uitgaan (theater, uit eten, 

café, disco) 

46 59 53 57 60 56 

Hobby’s 22 28 32 36 31 31 

Luxe artikelen ( tv, 

computer/laptop, tablet, 

etc)  

44 54 51 56 53 52 

Vakantie 37 51 43 52 52 48 

Woninginrichting (meubels, 

vloerbedekking) en 

huishoudelijke apparaten 

27 47 44 53 48 46 

Opknappen, verbouwen 

woning 

12 35 37 44 35 35 

Weet niet 1 3 5 5 3 4 

Anders 11 6 9 7 8 8 

 

Vergelijking 2013-2014 

Vorig jaar is aan iedereen, niet alleen degenen die al aan het bezuinigen zijn, gevraagd waar men als eerste op zou 

bezuinigen. Toen was de top 3 van uitgaven waar de meesten op zouden bezuinigen: luxe artikelen, uitgaan en uit eten en 

vakantie (Madern en van der Werf, 2013).  
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Het percentage dat afgelopen 12 maanden heeft bezuinigd op luxe artikelen is lager dan het percentage dat vorig jaar 

aangaf hier op te gaan bezuinigen indien nodig (52 procent, tegen 56 procent in 2013). Het percentage dat heeft bezuinigd 

op uitgaan is gelijk aan het percentage dat aangaf hier op te bezuinigen (beide 56 procent); dit geldt ook voor het 

percentage dat bezuinigt op vakantie: in 2013 gaf 48 procent aan dat zij hier op zouden bezuinigen als dat zou moeten en in 

2014 heeft 48 procent van de ‘bezuinigers’ hier daadwerkelijk op bezuinigd.  

 

Het percentage dat het afgelopen jaar heeft bezuinigd op kleding (54 procent) is veel hoger dan het percentage 

respondenten dat in 2013 aangaf hier op te gaan bezuinigen als dat nodig zou zijn (34 procent).  

Op zoek gaan naar goedkopere producten en minder kopen van hetzelfde product zijn de eerste twee stadia van bezuinigen 

(zie hoofdstuk 2). Vorig jaar is de vraag hypothetisch gesteld aan alle respondenten, ook aan degenen die niet hebben 

bezuinigd. Mensen die niet hoeven te bezuinigen, denken wellicht niet direct aan bezuinigen op kleding. Terwijl degenen die 

daadwerkelijk al aan het bezuinigen zijn, al zijn ingesteld op goedkoper en minder kopen en zullen dus sneller ook op 

kleding bezuinigen. Bij kleding is dit laagdrempelig; er is veel prijsvariatie, en er zijn veel goedkope alternatieven.  

Verschillen naar leeftijd 

 55-plussers bezuinigen meer dan gemiddeld op uitgaan (60 procent) en vakantie (52 procent) en minder op 

consumptie (22 procent) en kleding (49 procent).  

 De respondenten tussen de 25 en 35 jaar die bezuinigen, bezuinigen meer dan anderen op consumptie (35 procent) 

en op kleding (62 procent).  

 Op het bezuinigen op de vakantie zijn de grootste verschillen tussen de leeftijden te zien. De 18 -t/m 24-jarigen en 

de 35-t/m 44-jarigen bezuinigen daar het minst op, respectievelijk 37 en 43 procent. De 25-t/m 34-jarigen en de 45-

plussers bezuinigen daarentegen juist daar vaker op, circa 52 procent van hen.   

Verschillen naar geslacht 

Vrouwen die hebben bezuinigd geven iets meer dan mannen die bezuinigen aan te bezuinigen op:  

 Consumptie: 33 tegen 26 procent 

 Kleding: 60 tegen 47 procent 

 Uitgaan: 62 tegen 51 procent 

 Woninginrichting en huishoudelijke apparaten: 49 tegen 42 procent  
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Er zijn geen uitgaveposten waar meer mannen dan vrouwen aangeven op te bezuinigen. Vrouwen geven gemiddeld 

genomen net iets meer uitgaveposten aan waarop ze bezuinigen dan mannen (4 uitgaveposten tegen 3,5). Er zijn meer 

mannen dan vrouwen die één uitgavepost noemen (18 tegen 13 procent), terwijl er meer vrouwen dan mannen zijn die 8 

uitgaveposten noemen waarop ze bezuinigen (11 tegen 6 procent).  

Verschillen naar inkomen 

 Op bijna alle uitgaveposten, behalve het opknappen en verbouwen van de woning, bezuinigt een groter dan 

gemiddeld deel van de huishoudens met een benedenmodaal inkomen.  

 De modale en bovenmodale inkomens noemen vaak 1 of 2 uitgaveposten waar ze op hebben bezuinigd, terwijl de 

benedenmodale inkomens meer dan gemiddeld 7 of meer uitgaveposten hebben genoemd. 

 De top 3 bezuinigingsposten voor benedenmodale inkomens, is:  

1. Kleding (63 procent) 

2. Uitgaan (62 procent) 

3. Vakantie (60 procent) 

 

 De top 3 bezuinigingsposten voor modale inkomens, is:  

1. Uitgaan (56 procent) 

2. Luxe artikelen (51 procent) 

3. Kleding (48 procent) 

 De top 3 bezuinigingsposten voor bovenmodale inkomens is gelijk aan die van de modale inkomens. Alleen het deel 

van deze groep dat hier op bezuinigt, is kleiner:  

1. Uitgaan (52 procent) 

2. Luxe artikelen (48 procent) 

3. Kleding (45 procent) 
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Verschillen naar financiële omstandigheden van het huishouden 

Voor alle uitgaveposten geldt: naarmate men beter kan rondkomen, bezuinigt een kleiner deel van de huishoudens op deze 

uitgavepost. Tabel 13 laat zien welk deel van de huishoudens bezuinigt, voor elk van de categorieën van rondkomen.  

Bij degenen die beslist niet rond kunnen komen, bezuinigt minimaal de helft op de genoemde uitgaveposten. Bij degenen 

die goed rond kunnen komen, geldt juist dat maximaal 44 procent op een uitgavepost heeft bezuinigd (dit is het geval bij 

luxe artikelen). De huishoudens die goed kunnen rondkomen bezuinigen gemiddeld ook op 3 uitgaveposten, terwijl 

huishoudens die beslist niet kunnen rondkomen ruim 5 posten noemen.  

 

De top 3 bezuinigingsposten voor huishoudens die beslist niet kunnen rondkomen is:  

1. Kleding (77 procent) 

2. Luxe artikelen, vakantie, woninginrichting (elk 65 procent)  

3. Uitgaan (64 procent) 

 

De top 3 bezuinigingsposten voor huishoudens die goed kunnen rondkomen is:  

1. Luxe artikelen (44 procent) 

2. Uitgaan (43 procent) 

3. Kleding (40 procent) 
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Tabel 13: Uitgaveposten waarop men heeft bezuinigd, naar mate van rondkomen (n=2428) 

 Goed 

rondkomen 

(%)  

Maar net 

rondkomen 

(%)  

Net niet 

rondkomen 

(%)  

Beslist niet 

rondkomen  

(%) 

Totaal 

 

(%) 

Consumptie (eten, 

huishoudartikelen, persoonlijke 

verzorging)  

21 30 44 57 30 

Kleding 40 58 69 77 54 

Uitgaan (theater, uit eten, café, 

disco) 

43 63 67 64 56 

Hobby’s 18 35 46 53 31 

Luxe artikelen ( tv, 

computer/laptop, tablet, etc)  

44 56 58 65 52 

Vakantie 34 54 67 65 48 

Woninginrichting (meubels, 

vloerbedekking) en huishoudelijke 

apparaten 

36 48 60 65 46 

Opknappen, verbouwen woning 27 37 49 48 35 

Anders 4 3 4 8 4 

Weet niet 11 7 6 8 8 

 

 

Voor alle uitgaveposten geldt dat huishoudens die het afgelopen jaar met een inkomensdaling te maken hebben gehad, een 

groter gedeelte van deze huishoudens het afgelopen jaar op de uitgaven heeft bezuinigd dan van de huishoudens die het 

afgelopen jaar niet met een inkomensdaling te maken hebben gehad.  
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De top 3 bezuinigingsposten voor huishoudens die met een inkomensdaling te maken hebben gehad, is: 

1. Kleding en uitgaan (64 procent) 

2. Luxe artikelen (62 procent) 

3. Vakantie (61 procent) 

 

De top 3 bezuinigingsposten voor huishoudens die niet met een inkomensdaling te maken hebben gehad, is: 

1. Uitgaan (53 procent) 

2. Kleding (49 procent) 

3. Luxe artikelen (48 procent) 
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6 Onder de loep: bezuinigingen op vakantie 

 

Vorig jaar bleek dat de vakantie de uitgavepost was die de meeste huishoudens noemden om als eerste op te bezuinigen 

(Madern en van der Werf, 2013). Daarom is er voor gekozen dit wat meer uit te lichten, door de respondenten wat 

specifiekere vragen te stellen over hun bezuinigingen op de vakantie in het afgelopen jaar .  

 

6.1 Bezuinigingen in de afgelopen jaren 

Iets meer dan de helft van de respondenten (52 procent) heeft de afgelopen jaren bezuinigd op vakantie. De respondenten 

kregen de volgende vraag voorgelegd: Ik heb de afgelopen jaren bezuinigd op vakantie.  

Eén op de vijf was het volledig eens met deze stelling en 31 procent meer eens, dan oneens.  35 procent was het meer 

oneens dan eens met de stelling en 13 zeer oneens. Die hebben duidelijk niet bezuinigd op vakantie.  

 

Het percentage huishoudens dat de afgelopen jaren heeft bezuinigd op vakantie verschilt tussen groepen huishoudens.  

 69 procent van de huishoudens met een benedenmodaal inkomen heeft de afgelopen jaren bezuinigd op vakantie, 

tegen 36 procent van de bovenmodale inkomens.  

 

 Het percentage huishoudens dat bezuinigt op vakantie is sterk afhankelijk van de mate waarin men kan rondkomen; 

van degenen die goed kunnen rondkomen heeft 32 procent de afgelopen jaren op vakantie bezuinigd, tegen 92 

procent van degenen die beslist niet kunnen rondkomen. Van degenen die maar net kunnen rondkomen heeft 68 

bezuinigd op vakantie en 74 procent van degenen die net niet kunnen rondkomen.  

 

 Van de huishoudens die met een inkomensdaling te maken hebben gehad heeft 68 procent de afgelop en jaren 

bezuinigd op vakantie, tegen 57 procent van de huishoudens die geen inkomensdaling hebben meegemaakt.  

 

 Het percentage huishoudens dat heeft bezuinigd op vakantie neemt evenredig af met het opleidingsniveau: 63 

procent van de laagopgeleiden, 54 procent van de middelbaar opgeleiden en 42 procent van de hoogopgeleiden 

heeft hier op bezuinigd.  

 

 Vrouwen geven niet vaker dan mannen aan dat ze de afgelopen jaren op vakantie hebben bezuinigd.  
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 Er zijn niet bepaalde leeftijdsgroepen die beduidend meer of minder hebben bezuinigd op vakantie in de afgelopen 

jaren. Alleen 45-t/m 54-jarigen geven iets vaker aan dit te hebben gedaan (56 procent, tegen 53 procent gemiddeld).  

 

6.2 Verwachtingen over de vakantiebestedingen in 2014 

Aan alle respondenten, ongeacht of men wel of niet heeft bezuinigd, is een aantal stellingen voorgelegd of men verwacht dit 

jaar meer of minder geld aan vakantie en leuke dingen (bijvoorbeeld bioscoop, uitgaan, uit eten). Tabel 14 toont de 

resultaten.  

 

Iets meer dan een kwart (26 procent) van de ondervraagden is dit van plan om meer geld aan vakantie uit te gaan geven 

dan vorig jaar. Een groter gedeelte, iets meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent), is juist van plan minder geld 

aan vakantie uit te gaan geven dan vorig jaar. Onder degenen die hebben bezuinigd en/of va n plan zijn dit jaar te gaan 

bezuinigen is 65 procent van plan dit jaar minder uit te gaan geven aan vakantie.  

Aan leuke dingen doen verwacht 3 op de 10 respondenten meer geld uit te geven dan vorig jaar.  

 

 

Tabel 14: Stellingen over verwachte bestedingen en bezuinigingen op de vakantie (n=3370) 

 Zeer oneens 

 

(%) 

Meer oneens,  

dan eens 

(%) 

Meer eens,  

dan oneens 

(%) 

Zeer eens 

 

(%) 

Ik ben van plan dit jaar meer geld aan 

vakantie uit te gaan geven dan vorig jaar 

29 45 21 5 

Ik ben van plan dit jaar minder geld aan 

vakantie uit te gaan geven dan vorig jaar 

10 38 34 17 

Ik ben van plan dit jaar meer geld uit te 

gaan geven aan leuke dingen  

(bioscoop, uitgaan, uit eten, etc.) 

22 49 27 3 
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Verschillen naar inkomen en opleidingsniveau 

Hoogopgeleiden en huishoudens met een bovenmodaal inkomen zijn meer dan laagopgeleiden en huishoudens met een 

benedenmodaal inkomen van plan meer geld uit te gaan geven aan vakantie en leuke dingen.  

Het verschil tussen het percentage huishoudens met een beneden en bovenmodaal inkomen dat expliciet aangeeft van plan 

is meer uit te gaan geven aan vakantie (21 procent van de benedenmodale inkomens, tegen 34 procent van de 

bovenmodale inkomens) is kleiner dan het verschil in het percentage dat aangeeft juist minder uit te gaan geven (62 procent 

van de benedenmodale inkomens tegen 38 procent van de bovenmodale inkomens).  

 

Ook blijkt hier uit dat het percentage huishoudens met een bovenmodaal inkomen dat aangeeft van plan te zijn komend jaar 

minder uit te gaan geven aan vakantie, hoger ligt dan het percentage dat van plan is juist meer uit te gaan geven aan 

vakantie (38 tegen 34 procent).  

 

Verschillen naar financiële omstandigheden van het huishouden 

Tabel 15 laat zien dat huishoudens die goed kunnen rondkomen, vaker van plan zijn dit jaar meer geld uit te geven aan 

vakantie en aan leuke dingen doen dan huishouden die net niet of beslist niet rond kunnen komen.  

 

Van de huishoudens die goed kunnen rondkomen, is toch nog 36 procent van plan komend jaar minder geld uit te gaan 

geven aan vakantie. Dit percentage ligt hoger dan de 33 procent van degenen die goed rond kunnen komen, die juist van 

plan is dit jaar meer geld uit te gaan geven aan vakantie.  
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Tabel 15: Percentage dat het eens is met onderstaande stellingen, naar mate waarin men kan rondkomen van het inkomen (n=3370)  

 Goed 

rondkomen 

(%)  

Maar net 

rondkomen 

(%)  

Net niet 

rondkomen 

(%) 

Beslist niet 

rondkomen  

(%) 

Totaal 

 

(%) 

Ik ben van plan dit jaar meer geld 

aan vakantie uit te gaan geven 

dan vorig jaar 

33 21 15 16 26 

Ik ben van plan dit jaar meer geld 

uit te gaan geven aan leuke 

dingen (bijvoorbeeld bioscoop, 

uitgaan, uit eten, etc.) 

36 25 20 18 30 

Ik ben van plan dit jaar minder 

geld aan vakantie uit te gaan 

geven dan vorig jaar 

36 63 69 83 52 

Verschillen naar leeftijd 

De huishoudens tot 35 jaar zijn meer dan de 45-plussers van plan dit jaar meer geld uit te geven aan vakantie en leuke 

dingen doen: 

 Van de 35-minners verwacht 40 procent meer geld uit te geven aan leuke dingen, tegen 26 procent van de 45 -t/m 

54-jarigen en 21 procent van de 55-plussers.  

 Aan vakantie denkt 35 procent van de 18-t/m 24-jarigen en 39 procent van de 25- t/m 34-jarigen meer geld uit te 

geven, tegen 20 procent van 45-t/m 54-jarigen en 17 procent van de 55-plussers.  

 

Het percentage huishoudens dat juist verwacht minder geld uit te geven aan vakantie, verschilt juist niet tussen de 

verschillende leeftijdsgroepen. 
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Verschillen naar geslacht 

Mannen verwachten meer dan vrouwen komend jaar meer geld uit te geven aan vakantie en leuke dingen doen:  

 Aan vakantie: 28 procent, tegen 23 procent van de vrouwen 

 Aan leuke dingen doen: 32 procent, tegen 27 procent van de vrouwen 

 

Mannen zijn niet vaker dan vrouwen van plan om minder geld aan vakantie uit te geven.  
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Bijlage 1 - Onderzoeksopzet  

 

Er is aangesloten bij het onderzoek van GGN ‘Zo betaalt Nederland’
3
. Ten behoeve van dit onderzoek zijn extra vragen 

toegevoegd.  

 

 Vragenlijst:  Online vragenlijst. Er is gebruik gemaakt van het StemPunt panel (online panel) van 

Motivaction.  

 Veldwerkperiode:  28 maart t/m 6 april 2014 

 Steekproef:  n= 3370 

 

De netto steekproef is gewogen naar leeftijd, opleiding, geslacht, regio en Mentality. Hierdoor is de steekproef 

representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 tot 70 jaar.  

 

De rapportage geeft de belangrijkste resultaten weer. Alleen significante resultaten zijn weergegeven. Dit betekent dat als 

er een achtergrondkenmerk zoals leeftijd vermeld staat, die specifieke groep daadwerkelijk afwijkt van het gemiddelde in 

Nederland.  

 

In het rapport wordt gesproken over opleidingsniveau; hieronder wordt het volgende verstaan: 

 Hoog: universiteit en hbo 

 Midden: mbo en propedeuse hbo 

 Laag: voortgezet onderwijs of lager 

 

  

Bij het bruto huishoudinkomen (bruto per jaar) wordt het volgende onderscheid gemaakt:  

Benedenmodaal Onder € 32.500 

Modaal   € 32.500 tot € 39.000  

Bovenmodaal  Vanaf € 39.000  

  

                                                      
3
 Zo betaalt Nederland 2014 verschijnt in juni 2014 (www.zobetaaltnederland.nl) 
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Bijlage 2 – CBS-index voor consumentenvertrouwen  

 

Voor het vaststellen van de CBS-index voor consumentenvertrouwen worden elke maand aan 1000 Nederlanders een vijftal 

vragen gesteld. De gestelde vragen zijn: 

 Vindt u dat in het algemeen de economische situatie van ons land de afgelopen twaalf maanden beter is 

geworden, slechter of hetzelfde gebleven? 

 En wat denkt u van de komende twaalf maanden? Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland 

dan beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven? 

 Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. Vindt u dat het nu 

voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen of noch het een noch 

het ander. 

 Is de financiële situatie van uw huishouden de laatste twaalf maanden beter geworden, slechter of ongewijzigd 

gebleven? 

 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden? Zal deze in de komende twaalf maanden beter 

worden, slechter of ongewijzigd blijven? 

  

 

Het gemiddelde saldo van het percentage optimisten en pessimisten van de eerste twee vragen wordt de indicator voor het 

economisch klimaat genoemd. Het gemiddelde saldo van de laatste drie vragen wordt de koopbereidheid genoemd.  

Het consumentenvertrouwen is het gemiddelde saldo van alle vijf de vragen. 

 


