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Drukte in de
GEVARENZONE

Al meer dan een miljoen nederlandse 
huishoudens heeft problematische schul-

den of bevindt zich in de gevarenzone. 
welke huishoudens zijn dat? en wat 

kunnen gemeenten doen ?
teKSt: PeteR bOORSMA, beeLD: HOLLAnDSe HOOGte

 N
aarmate de crisis 
langer aanhoudt 
neemt de schul-
denproblematiek in 
Nederland enorm 
toe, zo blijkt uit 

het onderzoek ‘Huishoudens in de 
rode cijfers 2012’ dat staatssecretaris 
Klijnsma in april naar de Tweede 
Kamer stuurde. Eén op de zes huis-
houdens – ergens tussen de 1,1 en de 
1,3 miljoen – kampt met problema-
tische schulden of loopt risico hier-
mee te maken te krijgen; 300.000 
meer dan bij de meting in 2009. On-
der problematische schulden wordt 
verstaan: schulden die zo groot zijn 
dat het langer dan drie jaar duurt om 
deze af te lossen. 
Naar schatting lopen 719.000 tot 
961.000 huishoudens achter met 
één of meer betalingen. Hierbij zijn 
de 1,3 miljoen huishoudens die vol-
gens De Nederlandsche Bank een hy-
potheek hebben die hoger is dan de 
waarde van het huis niet eens mee-
geteld (hoewel er ongetwijfeld sprake 
is van een behoorlijke overlap).

LAST
Hoe ziet een risicohuishouden er 
nu uit? Vaak zijn het gezinnen met 
kinderen van wie één van de ouders 
fulltime werkt met een gemiddeld 
maandinkomen van 3.000 euro en 
een vermogen van 14.000 euro. 
Risicogezinnen hebben relatief vaak 
achterstallige rekeningen en staan 
voor hoge bedragen rood. De gemid-
delde schuldenlast bedraagt 9.000 
euro. “Opvallend is dat deze catego-
rie voorzichtiger is met de creditcard 
en het afsluiten van leningen dan in 

2009”, aldus onderzoeker Lennart 
de Ruig. Wel gaat het om hogere 
bedragen.
De fi nanciële kennis en fi nanciële 
vaardigheden van de risicohuishou-
dens is redelijk op peil. Wel bestaat 
de neiging om luxe-uitgaven als 
een vakantie of de aanschaf van een 
extra computer als noodzakelijk te 
beschouwen. De meeste huishou-
dens kunnen terugvallen op een 
sociaal netwerk en zijn voldoende of 
zelfs goed zelfredzaam. Relatief veel 
risicohuishoudens zijn te vinden 
in groot-Amsterdam, Drechtste-
den, Rijnmond, Flevoland, Noord-
Overijssel, Utrecht-Midden en -Oost, 
Haaglanden en Gelderland-Zuid.

teRuGvAL
Aan schuldsituaties ligt zelden één 
oorzaak ten grondslag, zo blijkt. 
Veelvoorkomende oorzaken zijn 
gebrekkig fi nancieel beheer (mensen 
zijn laconiek of worden overval-
len door onverwachte uitgaven), 
een te hoge levensstandaard of een 
plotselinge terugval in inkomen 
door ontslag, echtscheiding, ziekte 
of arbeidsongeschiktheid. Redelijk 
nieuw in deze populatie zijn de 
zzp’ers die kampen met een terugval 
in opdrachten en ouders die minder 
toeslagen krijgen, omdat de kinderen 
ouder worden. 
Risicohuishoudens hebben een 
gemiddelde achterstand van vier 
maanden op het betalen van hun 
rekeningen. Ter vergelijking: bij 
huishoudens met problematische 
schulden is dit negen maanden, bij 
huishoudens in de schuldhulpverle-
ning drie jaar. 

Als zich de afgelopen twaalf maanden één of 
meer van de volgende situaties heeft voorge-
daan, loopt een huishouden risico:

• meer dan drie soorten achterstallige 
rekeningen

• één of meer betalingsachterstanden 
van hypotheek, huur, elektriciteit, gas, 
water, zorgverzekering of leningen 

• achterstallige rekeningen voor een 
totaal van meer dan 500 euro 

• meer dan vijf keer per jaar rood staan 
voor een bedrag van 500 euro of meer

• een creditcardschuld van meer dan 
500 euro

Huishoudens in wettelijk of minnelijk 
schuldhulpverleningstraject: 

172.000
Huishoudens met problematische 
schulden zonder traject: 

201.000 tot 359.000
Huishoudens die risico lopen: 

719.000 tot 961.000

Wie loopt risico 
op problematische 
schulden? 

Hoeveel zijn het er?
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1 op de 8 risicohuishoudens 
doet niets en zoekt de 
oorzaak buiten zichzelf

sen met hogere inkomens, een 
hoger opleidingsniveau en vaker dan 
voorheen een koopwoning – slecht 
bereikt worden met de traditionele 
preventievoorlichting. Ze gaan niet 
naar budgetcursussen omdat ze 
denken dat die niet voor hen bedoeld 
zijn. Omdat deze mensen geen 
gebruik maken van gemeentelijke 
voorzieningen als de sociale dienst, 
WMO of maatschappelijk werk, zijn 
ook dat geen kanalen. “Gemeenten 
moeten nagaan hoe deze groepen 
wél bereikt kunnen worden. Mis-
schien door aan te sluiten bij belang-
rijke gebeurtenissen als overlijden, 
echtscheiding, verhuizing, ziekte of 
ontslag. Of door samenwerking met 
huisartsen, banken en onderwijsin-
stellingen.”
Ook het wegnemen van drempels 
kan voorkomen dat mensen zich te 
laat aanmelden bij schuldhulpverle-
ning, stelt De Ruig. “Mensen zouden 
zich redelijk anoniem moeten kun-
nen melden. En: iemand die zich 
heeft aangemeld, heeft een enorme 
hobbel genomen en verwacht van 
de gemeente een ‘betekenisvol 
antwoord’. De gemeente kan rust en 
stabiliteit brengen, maar moet wel 
toewerken naar zelfredzaamheid van 
het huishouden. Die insteek moeten 
gemeenten helder communiceren 
om geen verkeerde verwachtingen te 
scheppen.”*

     Meer weten? 
Het Panteia-onderzoek ‘Huishoudens 
in de rode cijfers 2012. Omvang en ach-
tergronden van schuldenproblematiek 
bij huishoudens’ van A.C. Kerckhaert en 
L.S. de Ruig,  is te downloaden van de 
Divosa-website.

Op de loer

GetROuwD SteL, beiDen PARttiMe 
weRKzAAM in eiGen beDRijf
twee echtelieden hebben ieder een eigen bedrijf 
aan huis. Om de praktijken op te starten zijn flinke 
kosten gemaakt. De man heeft vanuit zijn vorige 
werk ervaring met financiën, maar volgt nog een 
opleiding. Het stel heeft ooit vier verschillende per-
soonlijke leningen afgesloten, waarop nog 63.000 
euro moet worden afbetaald. er is 15.000 euro aan 
spaartegoed. De levensstandaard is hoger dan het 
inkomen momenteel toelaat, getuige de luxe vakan-
ties en het aanschaffen van een dure buitenkeuken. 
Het stel ziet de leningen als investering in het eigen 
bedrijf en is vol vertrouwen over de toekomst.

ALLeenStAAnDe vROuw Met SCHOOL-
GAAnDe zOOn weRKt 24 uuR PeR weeK
een vrouw woont met haar zoontje in een koopwo-
ning in hartje baarn en heeft dankzij haar parttime 
werk een redelijk inkomen, maar een fors deel hier-
van gaat op aan twee hypotheken. Daarnaast heeft 
zij twee persoonlijke leningen. Door de hoge vaste 
lasten kan ze haar creditcardschuld niet aflossen,  

maar de vrouw heeft moeite met het aanpassen van 
haar uitgavenpatroon. zo blijft zij merkkleding aan-
schaffen en kost haar zoons lidmaatschap van een 
golfclub veel geld. Hoewel ze niet onder de situatie 
gebukt gaat, denkt ze er wel over na.

SteL zOnDeR KinDeRen, beiDen  
ARbeiDSOnGeSCHiKt
De financiële situatie van dit kinderloos echtpaar 
is al vanaf 1979 slecht. De man krijgt sinds zijn on-
geval in de bouw een uitkering waarvan zij beiden 
moeten rondkomen, want door een ernstige ziekte 
kan ook de vrouw niet werken. Het stel heeft een 
persoonlijke lening afgesloten, maar door groei-
ende zorgkosten blijft er geen geld over om deze 
af te lossen, zodat alleen de 12 procent rente kan 
worden betaald. toen de wasmachine kapot ging, 
hebben ze met wehkamp een betalingsregeling 
moeten treffen die met moeite kan worden afgelost. 
Maandelijks blijft er 190 euro over om van te leven. 
‘Het is maar goed dat de Aldi er is’, aldus de man. 
zonder strak financieel overzicht, zou het stel al 
aan het begin van de maand rood staan.

op de acht risicohuishoudens doet 
helemaal niets en zoekt de oorzaak 
buiten zichzelf. 
Voorlichtingssites van Nibud en 
Wijzer in Geldzaken worden veel 
bezocht. Ook televisieprogramma’s 
vormen een bron van informatie. 
Mensen praten met anderen over de 
schulden, maar slechts een minder-
heid vraagt om advies of hulp. Men 
vindt de eigen situatie nog niet erg 
genoeg of denkt dat schuldhulpver-
lening er alleen is voor problema-
tischere gevallen. Ook schaamte, 
angst om de regie te verliezen of 
om bijvoorbeeld het huis te moeten 
verkopen, weerhoudt mensen ervan 
hulp te zoeken. 

AAnbeveLinGen
De Ruig waarschuwt dat nieuwe 
groepen risicohuishoudens – men-

Om de financiële situatie te verbete-
ren gaan huishoudens bezuinigen.
Als dat kan, wordt er meer uren ge-
werkt. In de huidige slechte arbeids-
marktsituatie is het voor werklozen 
lastig een baan te bemachtigen. Geld 
lenen is een derde strategie. Risico-
huishoudens sluiten een persoon-
lijke lening af, probleemhuishou-
dens lenen bij vrienden of familie, 
waarschijnlijk omdat zij niet meer 
bij een bank kunnen lenen. Eén 


