
Vakantiezakgeld

Juli 2017

Een onderzoek onder ouders van 

kinderen 6 t/m 18 jaar



Vakantiebestemming
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Waar gaat u op vakantie?

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Basis: n=504 

Binnen Nederland 32%

Binnen Europa, buiten Nederland 68%

Buiten Europa 8%
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► Van de ouders die minstens twee weken op vakantie gaan met hun 

kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar gaat de meerderheid (68%) in 

Europa, maar buiten Nederland op vakantie.

Een derde blijft in Nederland en 8% gaat buiten Europa op vakantie. 



Vakantiezakgeld van ouders
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► Vakantiezakgeld: De meerderheid van de ouders 

(63%) geeft het kind/de kinderen extra zakgeld dat 

ze zelf kunnen uitgeven op vakantie 

(vakantiezakgeld). 37% doet dit niet. 

► Eén bedrag in één keer of meerdere bedragen: 

61% van de ouders die het kind/ de kinderen 

vakantiezakgeld geven, geeft één bedrag in één 

keer. 39% geeft meerdere bedragen.

► Geen vakantiezakgeld, omdat…: 

• “ Als ze wat willen hebben, kopen we het voor ze. We 

hebben een soort budget voor ze.”

• “Ik betaal alles voor hem op bv souvenirs na, hij 

heeft een bijbaantje en krijgt gewoon zakgeld.”

• “Als ze iets willen betalen wij dat.”

• “Niet nodig, ze krijgen voldoende.”

• “Ik zou niet weten waarom ik dat zou doen. Vakantie 

op zich is toch al feest.”

• “We gaan all-inclusive.”

• “Ze hebben hun eigen verdiende geld mee.”

63%

37%

ja nee

Geeft u uw kind(eren) extra zakgeld dat ze zelf 

kunnen uitgeven op vakantie? (n=504)



Vakantiezakgeld van anderen
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► Vakantiezakgeld van anderen: Volgens 57% van de 

ouders krijgt het kind/ de kinderen (ook) 

vakantiezakgeld van anderen.

► Opa/oma worden het meest genoemd; door 97%. 

► Volgens 63% van de ouders die zélf vakantiezakgeld 

geven, krijgt het kind/ de kinderen ook 

vakantiezakgeld van anderen.  

► Vier op de tien kinderen (39%) krijgen én van de 

ouders én van anderen vakantiezakgeld. 

► Een vijfde (20%) van de kinderen krijgt helemaal 

geen vakantiezakgeld.

57%

43%

ja nee

Krijgt/krijgen uw kind(eren) (ook) van anderen, 

vakantiezakgeld? (n=504)



Vakantiezakgeldbedragen
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6- 11 jaar 12-18 jaar

€ 5: 6% € 5: 2%

€ 10: 17% € 10: 8%

€ 15: 7% € 15: 4%

€ 20: 23% € 20: 14%

€ 25: 11% € 25: 11%

€ 30: 4% € 30: 6%

€ 50: 18% € 50 : 30%

€100: 4% €100: 11%

€150: - €150: 4%

Ander bedrag: 10% Ander bedrag: 10%
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Hoeveel geeft u uw kind(eren) aan 

vakantiezakgeld? (n=315)

Hoeveel krijgt/krijgen uw kind(eren) van 

anderen aan vakantiezakgeld? (n= 286)

6- 11 jaar 12-18 jaar

€ 5: 16% € 5: 5%

€ 10: 41% € 10: 29%

€ 15: 5% € 15: 8%

€ 20: 14% € 20: 20%

€ 25: 9% € 25: 11%

€ 30: 2% € 30: 2%

€ 50: 6% € 50 : 16%

€100: - €100: 3%

Ander bedrag: 7% Ander bedrag: 6%



Waar geven kinderen vakantiezakgeld aan uit?
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Waar geven de kinderen hun vakantiezakgeld aan uit?

(meerdere antwoorden mogelijk) 

1. Speelgoed 55%

2. IJsjes 47%

3. Cadeautjes voor anderen 33%

4. Snoep 30%

5. Anders, namelijk… 21%

6. Ander eten of drinken 20%

7. Computerspellen en games 12%

8. Tegoed voor mobiele telefoon of appstore 8%
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► Leeftijd: Naarmate kinderen ouder worden, geven ze het vakantiezakgeld minder vaak aan speelgoed uit en vaker dan jongere kinderen aan 

cadeautjes voor anderen, aan ander eten en drinken en aan computerspellen en games. Waar bij kinderen tot 12 jaar speelgoed op nummer 

1 staat, staan ijsjes dit bij de 12-18-jarigen. 

► Anders, namelijk…: 

Volgens een vijfde van de ouders geven de kinderen het vakantiezakgeld (ook) uit aan:

• “Souvenirs”

• “ Cadeaus voor zichzelf”

• “ Sieraden, make-up, parfum, etc.”

• “Iets wat ze daar zien. Soms geven ze het niet uit als ze niks leuks vinden.”

• “Grijpmachines”

• “Wat ze leuk vinden op vakantie kleding schoenen, sportartikelen souvenir.” 



Budget vastgesteld en uitgaven bijhouden?

wijzeringeldzaken.nl | juli 20177

► Uitgaven bijhouden: voor 60% van de ouders geldt dat zij 

zelf  of iemand anders uit het huishouden de uitgaven 

bijhouden tijdens de vakantie; 32% van degenen die de 

uitgaven bijhouden doet dit dagelijks. 

40% houdt geen uitgaven bij tijdens de vakantie. 

► Budget vastgesteld: Een derde van de ouders die deze 

zomer met hun (kind(eren) op vakantie gaan heeft 

voorafgaand aan deze vakantie een budget vastgesteld. 

67% heeft dit niet gedaan.

► Bijna de helft (48%) van de ouders die een budget 

hebben vastgesteld betrekt de kinderen niet bij de 

beslissing  hoe zij het vakantiebudget uitgeven. 

Een derde (32%) doet dit wel. 

33%

67%

ja nee

Heeft u of iemand anders uit uw huishouden 

voorafgaand aan deze vakantie

een budget vastgesteld? (n=504)

19%

41%

40%

ja, de uitgaven worden dagelijks bijgehouden

ja, de uitgaven worden af en toe bijgehouden

nee, de uitgaven worden niet bijgehouden

Houdt u of iemand anders uit uw huishouden 

tijdens deze vakantie de uitgaven bij? 

(n=504)
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Stellingen
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Mijn kind(eren) gaat/gaan goed met hun vakantiezakgeld om

Vakantiezakgeld is een goede manier om kinderen te leren
omgaan met geld

Mijn kind(eren) mag/mogen hun gekregen vakantiezakgeld
ook sparen

Mijn kind(eren) maken hun vakantiezakgeld tijdens de
vakantie op

Mijn kind(eren) sparen hun vakantiezakgeld

We maken vooraf afspraken wat er van het vakantiezakgeld
gekocht mag worden

We maken vooraf afspraken wat mijn kind(eren) zelf
moet(en) betalen van het vakantiezakgeld

groen= (zeer) mee eens, lila= niet eens/niet oneens, rood = (zeer) mee oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

(n=404 ouders waarvan de kinderen vakantiezakgeld krijgen)

► Vakantiezakgeld om te leren omgaan met geld: Driekwart van de ouders die de kinderen vakantiezakgeld geven 

(74%) vindt dit een goede manier om met geld te leren omgaan. Een even groot deel vindt dat zijn/haar kinderen 

goed met geld omgaan. 

► Afspraken rondom vakantiezakgeld: Ongeveer twee op de vijf ouders geven aan dat zij geen afspraken maken over 

wat er van het vakantiezakgeld moet of mag worden gekocht (resp. 43% en 46%), een derde doet dit wel. Van een 

ruime meerderheid van de ouders (86%) mogen de kinderen het vakantiezakgeld ook sparen. 
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Stellingen
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Ik vind het geven van vakantiezakgeld niet nodig

Mijn kind(eren) heeft/hebben geen vakantiezakgeld nodig,
omdat ik als ouder alles voor ze betaal

Ik ben van plan mijn kinderen in de toekomst wel
vakantiezakgeld te geven

Vroeger gaf ik mijn kinderen wel vakantiezakgeld

groen= (zeer) mee eens, lila= niet eens/niet oneens, rood = (zeer) mee oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

(n=100 ouders waarvan de kinderen geen vakantiezakgeld krijgen)

► Vakantiezakgeld niet nodig: Twee derde van de ouders (65%) waarvan de kinderen geen vakantiezakgeld krijgen 

vindt het geven van vakantiezakgeld niet nodig. 69% geeft als reden dat zij als ouder alles voor de kinderen betalen. 

37% is dan ook niet van plan de kinderen in de toekomst wel vakantiezakgeld te geven en 75% heeft dit nooit eerder 

gedaan. 
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Stellingen
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De vakantie is een goed moment om kinderen te leren
omgaan met geld

Tijdens de vakantie mag/mogen mijn kind(eren) zelf bepalen
waar ze hun eigen geld aan uitgeven

Mijn kind(eren) mag/mogen zelf bepalen waar ze hun eigen
geld aan uitgeven

Mijn kind(eren) spaart/sparen voorafgaand aan de vakantie
voor de vakantie

Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen leren omgaan met
geld

groen= (zeer) mee eens, lila= niet eens/niet oneens, rood = (zeer) mee oneens

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

(n=504, alle ouders)

► Belang leren omgaan met geld: 91% van alle ondervraagde ouders vindt het belangrijk dat zijn/haar kinderen leren omgaan met geld. 44% 

vindt de vakantie hiervoor een goed moment, een kwart (24%) niet. Ouders die wel vakantiezakgeld geven zijn het hier vaker mee eens dan 

ouders die het niet geven (53% vs. 30%). 

► Afspraken rondom eigen geld: Meer dan de helft van de ouders (55%) vindt dat de kinderen tijdens de vakantie zelf mogen bepalen wij zij het 

eigen geld aan uitgeven. 



11

Onderzoeksverantwoording
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• Methode:  Online vragenlijst (CASI), onder deelnemers van het InVotes consumentenpanel (NoTies)

• Onderzoeksperiode: Het veldwerk heeft gelopen van 8 t/m 12 juni 2017.

• Doelgroep: ouders met kinderen in de leeftijd 6 t/m 18 jaar.

Het onderzoek is uitgezet onder een representatieve groep ouders, gebaseerd op de MOA Gouden Standaard. 

Er is geselecteerd op ouders  met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die minstens twee weken met hen op vakantie gaan.

• N= 504 ouders


