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Inhoudsopgave
Vakantiegeld
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Vakantiegeld
In mei of juni krijgen werknemers vakantiegeld. Dit geldt ook voor mensen die in de WW
zitten of AOW krijgen.

8 Waar besteed jij je vakantiegeld aan?
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Anders
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Op vraag "8 Waar besteed jij je vakantiegeld aan?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Vakantie".

Anders, namelijk:
























Aan kinderen geven
Aanschaf auto
Aanschaf noodzakelijke spullen.
Achterstallige maar noodzakelijke aankopen, zoals nieuw matras/koelkast/vloerbedekking e.d.
Aflossen hypotheek
Algemene middelen.
Allerlei: gaatjes vullen en vakantie
Andere soorten recreatie zoals een dagje uit of uiteten
Baby uitzet
Belasting betalen
Besteden aan kinderen en kleinkinderen.
Betaling van rekeningen
Dagelijks leven
De kinderen wat schenken
Dingen kopen die ik nodig heb en de rest van het jaar niet kan kopen.
Een etentje voor mijn 70ste verjaardag met de broers en zus met aanhang plus neven en nichten.
Een paar keer uit eten en af en toe een terrasje.
Eten en kleding en fiets
Extra aankopen
Festivals
Gedeelte aan vakantie, de rest voor onverwachte uitgaven
Geen speciaal doel, tijdelijk sparen
Geen speciale bestemming, gaat op de grote hoop
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Gewoon sparen
Grotere aankopen zoals nieuwe koelkast of tv
Het gaat gewoon op
Hypotheek aflossen
Ik verdeel t over vakantie, sparen en onverwachte uitgaven.
In de huishoudpot
Kleding, leuke dingen doen, uiteten
Komt op de grote hoop erbij.
Leuke dingen doen!
Meestal komt er wel een post op de proppe waar een gedeelte aan besteed wordt .De rest
houden als reserve ..
Niet relevant. Dit is een raadpleging in geen enquete
Opstarten eigen bedrijf
Reparatie auto (2x)
Vakantie en gedeelte isoleren van de woning
Vakantie!
Voor gezellige dingen ,zoals schouwburg ,etentjes ,pretpark ,reparatie auto,
Wat extraatjes, o.a. winkelen

Toelichting







Als zzp-er krijg ik geen vakantiegeld..
Deze ronde nog niet
Dit verschilt per jaar. We kijken wat wij belangrijk vinden dat er gaat gebeuren.
Waar het voor bedoeld is.
Wat over is voor onverziene uitgaven
Zoveel krijg ik niet dus een avondje stappen of een restaurantje pikken dan is het al bijna op
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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.

9 ‘Als vakantiegeld niet voor vakanties wordt gebruikt, kan
het beter worden afgeschaft’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 9 ‘Als vakantiegeld niet voor vakanties wordt gebruikt, kan het beter worden afgeschaft’
antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 89% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Zeer mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Geef het vakantiegeld maandelijks er bij voor de maandelijkse lasten. Dit geld zeer
zeker voor de mensen met een AOW
Noem het dan maar: aan-vrije-tijd-te-besteden-geld.
Studie toont aan dat men met meer onvrede na de vakantie begint te werken.
Daarbij zou het beter zijn dat de mensen zelf leren sparen voor vakantie.

Mee eens




Dan zou wel het loon met 8 % verhoogd moeten worden.
Het kan beter gewoon in je loon zitten dan dat het als extra gerekend word. Nu
vangt de belasting dienst 50% van dit "extra" geld.
Een onbelaste 13de maand in Mei is ook prima. ;-)

Neutraal



Afschaffen en eenzelfde vergoeding in 12 delen toevoegen aan salaris.
Kostenbesparing voor wg.
Iedereen moet zelf weten waaraan ze vakantiegeld besteden
De één voor vakantie en de ander voor een (kleine of grote) verbouwing
Nee niet afschaffen . Is ook soort spaarpotje. Wordt vaak toch iets extras
meegedaan




4

Mee
oneens



















Zeer mee
oneens











Als dit afgeschaft wordt, waarom hebben sommige mensen dan nog een 13e
maand. Dan kan dit ook afgeschaft worden.
IK zie het als een extraatje wat algemeen goed is.
Een extraatje per jaar, mag toch wel
Iedereen mag zelf bepalen wat ie er mee doet ,daar heb je toch het hele jaar voor
gewerkt .en naast je aow een mooi extraatje
Ik denk dat veel mensen meer vrije tijd hebben en daardoor het vakantiegeld
wellicht meer verspreid gebruiken. Prima toch. Verschijnen ze nog regelmatiger
uitgerust op hun werk.
Ik zie het altijd als een extratje
Je mag vakantiegeld wel afschaffen, maar dat zou een ordinaire bezuiniging zijn. Wel
zou je er een andere naam aan kunnen geven, maar het bedrag komt werknemers
nu eenmaal toe. Je kunt er ook voor kiezen het loon omhoog te zetten, zodat
werkgevers per saldo evenveel loonkosten hebben als in de oude situatie.
Kun je voor iets extra gebruiken
Maandelijks bij het salaris uit betalen
Of ik mijn vakantie betaal van m'n loon en t vakantiegeld aan vaste lasten of
andersom, dat maakt niks uit. Op vakantie gaan de meeste mensen toch.
Vakantiegeld zie ik als een onderdeel van t loon, niet specifiek voor de vakantie en ik
zou t dan ook niet kunnen missen.
Omdat je tegenwoordig de vakantie al vroeg boekt, is deze vaak al betaald voor je
op vakantie gaat. Het vakantiegeld wordt daardoor besteed als "zakgeld" op
vakantie en andere klussen of het wordt gespaard.
Onzin,voor sommige mensen is het om ruimer te zitten voor een maand.
Totale onzin. Jij hebt er zelf voor gespaard en dus mag je ook zelf weten waaraan je
dat geld uitgeeft.
Uiteindelijk wordt het door de ontvanger van het geld in belangrijke zelf betaald,
geen vakantiegeld dan ook niets meeer afhouden van het loon etc
Vakantie nemen moet geen verplichting zijn. En vakantiegeld is een onderdeel van
het jaarloon. Dat kan niet afgeschaft worden.
Voor veel mensen is het ook een soort spaarpot
Voor velen een aanvulling om achterstand in te halen.
Aflossing schulden geeft stuk rust.
Iets nieuws kunnen aanschaffen is ook leuk.
Als lonen en AOW endergelijke ook met 8% omhoog gaan vindt ik dit prima.
Als men niet op vakantie gaat kan dit toch helpen dat mensen tevreden en uitgerust
op het werk komen. Wat de arbeidsprestatie ten goede komt. Het blijft goed
besteed.
Besteding moet vrij blijven. Controle is onmogelijk
Dan krijgen zeer veel mensen een probleem.
Dat is altijd een leuk extraatje wat iedereen mag gebruiken op de manier hoe hij het
wil
Er wordt al teveel afgeschaft, mensen zijn al zolang deze regeling bestaat vrij om
hier mee te doen wat ze willen. Zij die het goed hebben moeten eens anders denken
in deze wat zij in die situatie zouden doen.
Er zijn juist mensen die niet op vakantie kunnen gaan , maar dat geld heel goed in
de huishouding kunnen gebruiken .
Er zijn ook mensen, die het vakantiegeld gebruiken voor hoognodige spullen aan te
schaffen, welke anders mss. nog maanden moeten wachten.
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Er zijn veel mensen die van het vakantiegeld schulden of gedeeltelijk schulden mee
aflossen, of er gebruiksvoorwerpen van kopen wat ze anders niet kunnen.
Geld is hard nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen b.v. t.v. of
wasmachine vervangen
Helaas zijn er gezinnen waar het geld niet voor vakantie kan worden gebruikt en dat
is pas triest
Hoe je het noemt: vakantiegeld is gewoon je eigen geld. Het is ook geen gunst van
de baas; je bouwt het maandelijks op en eens per jaar wordt die opbouw uitbetaald.
Dat vakantiegeld afnemen zou een loonsverlaging opleveren van ca 8%. Of de
meeste lonen al niet laag genoeg zijn in ons land! Bovendien: wie onderzoekt
waaraan het vakantiegeld wordt uitgegeven? En is dat wel conform de
privacywetgeving?
Ieder is vrij om zijn extra centje te spenderen. het kan ook voor dagjes uit besteed
worden.
Iedereen is vrij in waar hij het vakantiegeld aan besteed.
Iedereen mag toch zelf bepalen wat ze met hun geld doen. Van het vakantiegeld kun
je echte geen fatsoenlijke vakantie met je gezin gaan vieren. Er gaat ook schandalig
veel belastingen enz vanaf.
Iedereen moet toch zelf weten waar ze dat extraatje aan uitgeven en als je ziet wat
er naar de belasting gaat zit de schatkist ook weer goed gevuld
Iedereen moet vrij kunnen beschikken over zijn vacantie geld!!
Iedereen moet zelf weten waar hij het geld aan besteed. Een vakantie thuis kan ook
fijn zijn (of bijv ruilen van huis met bekenden).
Iedereen moet zelf weten wat hij met het vakantiegeld doet.
Ik denk dat nog heel veel mensen hun vakantiegeld besteden aan "op vakantie
gaan".
Ik ga wel op vakantie, maar reserveer niet direct het vakantiegeld op een aparte
rekening of zo.
Zonder vakantiegeld zou ik toch wat meer op moeten letten.
Kan bijv. ook gebruikt worden om schulden af te lossen. Oorzaken van schulden is
niet per definitie bewust veroorzaakt. Vaak door omstandigheden ontstaan. Dan is
dit extra geld een mooie gelegenheid om extra, lees: versneld, af te kunnen lossen.
Klussen aan je huis tijdens de vakantie kan ook ontspannend werken. Beter als 2
weken in een "5 sterren resort" in Turkije te wachten tot het weer tijd is om naar
huis te gaan. Of nog erger: op de camping .... brrrrrrr ....
Kom nu te minste weer positief te staa
Mensen mogen zelf weten waar ze hun geld aan besteden en hoe ze hun vakantie
invullen.
Moet iedereen zelf weten wat hij met zijn eigen gespaarde geld doet
Mooi spaarpotje voor iets extra's
Nu kan men nog enigszins zelf beseffen wat men er mee doet.
Vakantiegeld kan vrij besteed worden, het is tenslotte door de werknemer verdient.
Het gaat niemand aan hoe ik dit doe. Ik kan, mag en wil ook niet beslissen over het
inkomen van de werkgever/leidinggevende
We hebben er toch voor gespaard met z'n allen.
Weer een voorbeeld van eerst de worst voorhouden en daarna de worst afnemen,
sterker nog, boven een inkomen van 100.000 geen VT meer uitkeren, kunnen die 8%
toch makkelijk missen. gelijk een besparing voor het milieu want jan met de pet
heeft niet het geld om over de aardbol te lopen in de 4 overige werelddelen.
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Wie bedenkt deze vraag?
er zijn potverdorie ook in Horst mensen die in armoede verkeren en met het regulier
verdiende niet/moeilijk uitkomen!
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