
We gooien alles op één hoop. Vroeger was 
dat heel normaal en nu weten we niet 
beter. Voor ons werkt dat goed. 

27% van de stellen ruziet over geld

Factsheet Geld en relatie (2019)

De meeste meningsverschillen gaan over bezuinigen. Moet er worden bezuinigd? En 
waarop dan? Ook hebben stellen onenigheid over het bestedingspatroon.
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Inkomen speelt geen rol 
Partners kiezen voor het inkomen op één 
hoop omdat zij dat het makkelijkst vinden. 
Hierbij valt op dat zij van eventuele 
inkomensverschillen geen punt maken.

Eigen rekening
1. Mobiele telefoon
2. Kleding
3. Zorgverzekering

— Respondent onderzoek

Alleen gezamenlijke rekening
Alleen eigen rekening
Beide

Gezamenlijke rekening
1. Meubels
2. Witgoed
3. Apparaten
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van de 
stellen praat 
minimaal 1 keer per 
maand over de 
administratie

van de stellen 
typeert elkaar als 
tegenpolen als het 
gaat om zuinigheid
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Bankrekening?

%

Al het inkomen op één grote hoop 61

Ieder de helft betalen van eigen rekening 15

Bijdrage aan uitgaven naar verhouding van inkomen 12

Hetzelfde bedrag overhouden 8

Anders 3

Verdeling van inkomsten en uitgaven



Ik vind het lastig te genieten van iets wat ik 
koop omdat mijn partner het meestal niet 
nodig vindt.
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— Respondent onderzoek

25%

2007 (%) 2019 (%)

Geen regels, net hoe het uitkomt 10 3

Eén doet het meeste 77 67

Beide partners evenveel 13 30

Anders 1 1

Wie doet de dagelijkse financiën?
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Gemiddeld Jongvolwassenen (18-30 jaar)
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Tenminste 1x per maand praten over geld

is ontevreden met de 
financiële situatie

20%
is ontevreden over hoeveel er 
wordt gespaard

15%
vindt gezamenlijke financiën 
lastig

Wie betaalt wat?

Uitgavenpatroon

Sparen

Zijn jullie een financiële match? Doe de Geld en relatie-test! 

geldenrelatie.nibud.nl

De meeste afspraken gaan over

57%

Maakt afspraken over geldzaken

Alle resultaten van het onderzoek Geld en relatie (2019) zijn te downloaden op nibud.nl/geldenrelatie
Contact: Gea Schonewille, gschonewille@nibud.nl (onderzoek), Karin Radstaak, kradstaak@nibud.nl (media)


