
193.000 
huishoudens

2,5% problematische schulden in 
schuldhulpverleningstraject (wettelijk 
of minnelijk). 

4,6% tot 7,5% onzichtbare 
problematische schulden (geen 
traject). 

8,1% tot 11,3% risico op 
problematische schulden en geen 
schuldhulpverlening.

Cijfers (schatting): Huishoudens 

in de rode cijfers (2015)

Schuldensituatie Nederlandse huishoudens

Verdubbeling tussen 2008 en 2013

Deze informatie is a� omstig uit het dossier Wat Werkt bij Schuldhulpverlening van Movisie 
waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij de aanpak en 
preventie van schulden. De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast met nieuwe 
onderzoeken.
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32,1%

28,1%
2011

2014
2,3 miljoen huishoudens met 
betalingsachterstand

C
ijfers: m

onitor betalingsachterstanden (2014) 

2008
2009

2010
2011

Huishoudens die een beroep doen 
op schuldhulpverlening

44.100

53.250

78.986
76.043

84.250
89.000

2012
2013

2 miljoen huishoudens met 
betalingsachterstand

In Nederland hee�  naar schatting 
1,4 miljoen huishoudens te 
maken met risicovolle schulden, 
problematische schulden of zit in 
een schuldhulpverleningstraject. 
Dat is 1 op de 5 huishoudens.

tussen 
351.000 en 

571.000 
huishoudens

tussen 
614.000 en 

858.000 
huishoudens



Problemen met betalingen

Deze informatie is a� omstig uit het dossier Wat Werkt bij Schuldhulpverlening van Movisie 
waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij de aanpak en 
preventie van schulden. De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast met nieuwe 
onderzoeken.

Oorzaken 
van schulden

40% van de huishoudens hee�  
onvoldoende bu� er om fi nanciële 
tegenslagen op te vangen. 

(Cijfers: Nibud 2014) 

Trend: voorheen waren het 
voornamelijk mensen met een 
bijstandsuitkering of werkenden 
met een zeer laag inkomen die 
fi nanciële problemen hadden. Sinds 
de kredietcrisis in 2008 zijn door 
ontslag, echtscheiding en de crisis 
op de woningmarkt ook mensen 
met een modaal inkomen (of hoger) 
in de problemen  geraakt.

Ongeveer 760.000 Nederlandse burgers 
hee�  ernstige fi nanciële problemen. 

jaarlijks neemt het aantal mensen met 
betalingsproblemen met 6% toe.

Cijfers: CKI (2014)

combinatie van factoren
1.  omgevingsfactoren 

(economische situatie, 
complexiteit samenleving, 
structurele armoede).

2.  bewust en onbewust gedrag 
(motivatie, fi nanciële kennis 
en vaardigheden, maar 
ook een gevoel: doen wat 
anderen doen en onbewuste 
processen).

3.  onverwachte gebeurtenissen 
(life-events zoals scheiding, 
werkeloosheid, arbeids-

 ongeschiktheid etc.). 
4.  persoonsgebonden factoren 

(licht verstandelijke 
beperking, psychiatrische 
problemen).

• sociale netwerken brokkelen af
•  lidmaatschappen van 

verenigingen worden opgezegd
•   gezinnen worden a� ankelijk 

van hulp van familie, vrienden 
en de hulpverlening. 
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Verschuiving van oorzaken

Vroeger leidde sociale en 
persoonlijke problemen tot 
fi nanciële problemen.

Nu leiden fi nanciële 
problemen tot sociale en 
persoonlijke problemen.

• verslavingen
• psychische problemen 
•  verstandelijke beperkingen 
•  weinig sociaal maatschappelijke 

zelfredzaamheid 
•  het ontbreken van fi nancieel inzicht 

Incasso-industrie 
laat schulden 

bewust ontstaan



Gevolgen van schulden 

Deze informatie is a� omstig uit het dossier Wat Werkt bij Schuldhulpverlening van Movisie 
waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij de aanpak en 
preventie van schulden. De dossiers zijn niet statisch en worden jaarlijks aangepast met nieuwe 
onderzoeken.

Voor het individu: onder meer 
betalingsachterstanden, betalingsregelingen 
en schuldhulpverlening, psychische en 
gezondheidsproblemen, huisuitzetting, 
maatschappelijke opvang en ontzetting uit de 
ouderlijke macht. 

Voor huishoudens: naast schulden vaak ook 
problemen met opvoeding, gezondheid en op 
gebied van verslaving, misdaad en onveiligheid. 

Voor de samenleving: Schuldenproblematiek 
(opvang, hulpverlening, schuldsanering) kost de 
samenleving jaarlijks € 11 miljard euro. 
Voor elk huishouden met ernstige fi nanciële 
problemen betaalt de samenleving: 
€ 100.000 euro. 

Wat werkt in de aanpak van schulden?

Bij de cliënt
•  Werken aan zelfvertrouwen en 

zelfstandigheid.
•  Confronteren met fi nancieel gedrag leidt 

tot bewustwording en verandering.
•  Benutten van groepsdynamiek 

(lotgenotencontact, taboes doorbreken).
•  Bevorderen fi nanciële zelfredzaamheid.
•  Bouwen aan vertrouwensband cliënt 

en begeleider (aansluiting op lee� ijd, 
cultuur).

•  Zorgen voor samenhang tussen 
individuele en groepsinterventies.

•  Betrekken hulpverlener voor lange termijn 
vergroot kans op duurzame verandering. 

Aandacht voor schuldpreventie
•  Inzetten tijdelijke ondersteuning door 

vrijwilliger/buddy bij ordenen administratie. 
•  Activeren hulp (vrienden, familie, maar ook 

organisaties en schuldeisers). 
•  Aanpakken van het niet nakomen van een 

regeling. 
•  Vereenvoudigen handelingen: 

e-mailrekeningen met directe hyperlink of 
default optie ‘nu betalen’. 

•  Voeren van adviesgesprekken met mensen met 
fi nanciële vragen en eenvoudige problemen.

•  Voorkomen van schulden door 
budgetvaardigheden te vergroten door 
budgetcursus. 
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C

ijfers: N
ibud (2014)

 Systeem schuldhulp-
verleningstraject 
loopt vast 

  
 Werkwijze Belastingdienst 
leidt tot betalingsachterstand

Wildgroei schuldhulp-
verleningsbureaus 

Incasso-industrie 
laat schulden 

bewust ontstaan

Complexiteit 
overheidsregelingen


