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Abstract 
 
In functie van de Belgische indicatorenset van het Nationaal Actieplan Sociale 
Insluiting gingen we na welke valide en betrouwbare indicatoren over problematische 
schuldsituaties en overmatige kredietlast ontwikkeld kunnen worden op basis van de 
Belgische SILC-enquête. We stellen twee variabelen voor als basisindicatoren voor de 
identificatie van problematische schuldsituaties, namelijk het percentage personen in 
huishoudens met minstens twee achterstallige betalingen voor facturen van 
elektriciteit, water of gas, huur of hypotheek of gezondheidszorgen en het 
percentage personen in huishoudens die bestaansonzeker(der) worden door 
afbetaling van consumptiekredieten. Daarnaast kunnen het percentage van de 
bevolking dat deze afbetalingen als een zware last ervaart, de toename van de totale 
gemiddelde armoedekloof na de afbetaling van consumptiekredieten en het 
percentage personen in huishoudens die meer dan 20 percent van hun inkomen aan 
zulke afbetalingen besteden als ondersteunende indicatoren gebruikt worden.  
 
De voorgestelde basisindicatoren voor problematische schuldsituaties identificeren 5 
à 6 procent van de bevolking als levend in een problematische schuldsituatie en 
wijzen in grote mate dezelfde risicogroepen aan. Deze groepen zijn: kinderen, 
jongeren en personen jonger dan 50 jaar, werklozen en andere inactieven, 
ongehuwden en gescheidenen, huurders, personen in een huishouden met een 
gezinshoofd dat laaggeschoold is, huishoudens met afhankelijke kinderen met een 
beperkte arbeidsparticipatie, eenoudergezinnen en gezinnen met drie of meer 
kinderen. Ook personen met een laag inkomen (eerste of tweede quintiel), mensen 
die in het Brusselse gewest (of het Waalse gewest) wonen en in stedelijke gebieden 
leven hebben meer risico op een problematische schuldsituatie.  
 
Het profiel van de bestaansonzekeren door consumptiekredieten stemt in grote mate 
overeen met dat van de bestaansonzekeren (enkel op basis van inkomen), maar er 
zijn ook opmerkelijke verschillen. Problematische schulden komen nauwelijks voor bij 
ouderen (boven 65 jaar) en huishoudens met kinderen hebben een hoog risico.  
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1. De context en relevantie van het onderzoek 
 
De studie van schuldsituaties en problematische schuldenlast is bijzonder relevant in 
het kader van armoede en sociale uitsluiting. Schuldsituaties kunnen zowel oorzaak 
als gevolg zijn van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Een 
schuldsituatie kan het resultaat zijn van een (tijdelijk) onvermogen om rond te 
komen ten gevolge van specifieke gebeurtenissen (vb. verlies van job, scheiding, 
langdurige ziekte, …). Het kan ook het gevolg zijn van het feit dat een huishouden 
moet rondkomen met een te laag inkomen. Een schuldsituatie kan ook de aanleiding 
zijn van armoede en sociale uitsluiting wanneer de afbetaling van financiële 
verplichtingen (facturen, kredieten of andere) een flinke hap uit het budget 
betekenen, het besteedbare inkomen beperken en onvoldoende bestaansmiddelen 
overblijven. Ofwel kan de consumptie van het huishouden dan beperkt worden (vaak 
op essentiële levensmiddelen), ofwel kunnen er nieuwe kredieten worden aangegaan 
ofwel ontstaan (meer) achterstallige betalingen. Deze manieren om met een beperkt 
huishoudbudget om te gaan, kunnen ook in combinatie voorkomen.  
 
De schuldsituatie van een huishouden kan bovendien een nefaste impact hebben op 
verschillende domeinen van het leven van een persoon. Schuldsituaties kunnen 
financiële stress en materiële deprivatie met zich brengen. Schulden kunnen de 
fysieke en mentale gezondheid ondergraven en het subjectieve welbevinden 
ondermijnen (Balmer e.a., 2006; Nettleton & Burrows, 1998). Stress, angst en 
depressie zijn vaak voorkomend (Vallins, 2004). Schulden kunnen ook een barrière 
vormen voor tewerkstelling (Observatoire du Crédit et l’endettement, 2006b). Ze 
hebben vervolgens ook een impact op sociale relaties (binnen en buiten het gezin), 
kunnen sociale uitsluiting tot gevolg hebben of een stigmatiserend effect hebben op 
de betrokkene (Vallins, 2004). Schulden kunnen ook ingrijpende situaties met zich 
brengen zoals beslag op inkomsten of goederen, uithuiszetting of – wanneer men 
een lening heeft met borg - verlies van een borg (vb. huis). 
 
De relevantie van de studie van schuldsituaties in het licht van armoede en sociale 
uitsluiting werd al gesignaleerd door diverse onderzoeksrapporten en beleidsplannen 
inzake armoede en sociale insluiting (Koning Boudewijnstichting, 1995; Steunpunt, 
2005: 26; Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel, 2004; Van Menxel, 
2001; Engbersen e.a., 1987; Nederlandse armoedemonitor (Jehoel-Gijsbers, 2005; 
Linden & Hoff, 2003); Mitchell, Mouratidis & Weale, 2005; POD Maatschappelijke 
Integratie, 2001:14; POD Maatschappelijke Integratie, 2004: 5) en door de diensten 
schuldbemiddeling van OCMW’s en CAW’s (Vlaams Parlement, 2005; VVSG, Overleg 
Schuldoverlast & Politeia, 2005). Ook in het kader van het Onderzoek-actie-vorming, 
een onderzoek onder leiding van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2004: 58-64) dat personen die in 
armoede leven, wetenschappers en personen van administraties samenbracht, om te 
werken aan indicatoren voor armoede en sociale uitsluiting die rekening houden met 
de leefwereld van personen in armoede, werd de schuldenproblematiek naar voor 
geschoven als een domein waar nood is aan de ontwikkeling van indicatoren. Daarbij 
werd het belang van achterstallige betalingen voor basisrechten, zoals gezondheid, 
onderwijs en huisvesting voor personen in armoede benadrukt.  
 
Ook op Europees niveau worden schulden naar voren geschoven als een belangrijke 
thematiek in het kader van sociale uitsluiting (European Commission, 2002: 57; 
European Commission, 2004: 33). In 2008 wordt de jaarlijks wisselende module van 
de SILC-enquête gewijd aan overmatige schuldenlast en financiële uitsluiting.  



 2 
 

Momenteel zijn er echter geen gemeenschappelijke indicatoren op Europees niveau 
over schuldsituaties in het kader van de OMC Sociale Bescherming en Sociale 
uitsluiting (European Commission, 2006a). Er zijn op basis van EU-SILC wel 
Europese ‘targetvariabelen’ bepaald, met name over het voorkomen van 
achterstallen voor consumptieschulden, voor hypotheek of huur en voor facturen van 
nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas) en over de subjectieve inschatting van 
de last van de maandelijkse afbetaling voor consumptieschulden. Nochtans werd 
vanaf het opstellen van de indicatorenset in het kader van de OMC Sociale Insluiting 
gesteld dat gemeenschappelijke indicatoren over schuldenlast wenselijk zijn. 
(Atkinson e.a., 2001; Comité voor Sociale Bescherming, 2001:4). Het Comité voor 
Sociale Bescherming heeft zich in 2001 geëngageerd om na te gaan of het mogelijk 
is gemeenschappelijke indicatoren te ontwikkelen. Dat er (nog) geen 
gemeenschappelijke indicatoren over schuldenlast zijn, heeft enerzijds te maken met 
de moeilijkheid om vergelijkbare data te verzamelen. Dit is zowel toe te schrijven 
aan de manier waarop data verzameld worden als aan diverse realiteiten inzake 
schuldsituaties in de EU-landen (vb. de toegankelijkheid van krediet, de mogelijkheid 
om schulden te maken voor gezondheidszorg of onderwijs). Anderzijds is er ook 
onvoldoende conceptuele helderheid over overmatige schuldenlast. Er is nog geen 
gemeenschappelijke definitie van overmatige schuldenlast (Betti, 2001:8; European 
Commission,2006b). Momenteel wordt hieromtrent een onderzoeksproject in 
opdracht van de Europese Commissie opgestart. Daarom kunnen complementaire 
nationale indicatoren gebruikt worden.  
 
In de Belgische Nationale Actieplannen is het aantal personen, die bij de Centrale 
voor Kredieten aan particulieren geregistreerd zijn met achterstallige contracten, als 
percentage van de volwassen bevolking opgenomen. Deze gegevens zijn ook 
uitgesplitst naar provincie en naar arrondissement. Verder zijn er ook cijfers van de 
Nationale Bank over het aantal collectieve schuldenregelingen.  
 
Het voorliggend verkennende onderzoek past binnen de pas geschetste context. In 
opdracht van de FOD Sociale Zekerheid hebben we onderzocht welke mogelijkheden 
de Belgische Survey of Income and Living Conditions (SILC) enquête biedt om valide 
en betrouwbare indicatoren te ontwikkelen over overmatige kredietlast en 
problematische schuldsituaties. We besteedden ook in het bijzonder aandacht aan 
schuldsituaties die te maken hebben met basisrechten.  
 
Deze paper start met de afbakening van de noties schulden, schuldsituaties, 
overmatige kredietlast en problematische schuldsituaties. Vervolgens gaan we in op 
de beschikbare data en de gehanteerde methodologie en schetsen we wie 
consumptiekredieten heeft. Nadien beschrijven we welke indicatoren op basis van 
SILC 2004 het meest geschikt zijn om problematische schuldsituaties te meten en op 
te volgen. Voorts onderzoeken we wat deze indicatoren ons vertellen over het profiel 
van personen in problematische schuldsituaties en in welke mate deze groepen 
verschillen van de gekende risicogroepen inzake armoede en sociale insluiting. Ten 
slotte concluderen we met een samenvatting van de belangrijkste vaststellingen en 
uitdagingen voor de toekomst.  
 
In de bijlagen zijn methodologische opmerkingen en de cijfergegevens van de 
figuren opgenomen. 
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2. Wat verstaan we onder schulden, schuld-
situaties, overmatige kredietlast en 

problematische schuldsituaties? 
 
Schulden en schuldenlast zijn ruime begrippen die diverse componenten omvatten 
en op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Een schuld wordt in 
het van Dale woordenboek omschreven als ‘de verplichting van een partij om 
datgene te voldoen waartoe zij jegens een andere partij gehouden is, met name een 
geldsom die men betalen moet wegens ontvangen dienst of levering’. De essentie 
van deze omschrijving is dat er een (ongeschreven) contract is waarbij een nog te 
betalen of terug te betalen geldsom in het geding is1. De persoon die de geldsom 
moet betalen is de schuldenaar of debiteur. De persoon die de geldsom zal 
ontvangen is de schuldeiser of crediteur.  
 
In dit document begrijpen we schulden in de ruime zin van het woord. Schulden 
kunnen verschillende zaken zijn. Schulden kunnen kredieten zijn. Dit kunnen zowel 
hypothecaire kredieten zijn als consumentenkredieten. Consumentenkredieten 
omvatten zowel kredietopeningen (vb. Visa, Mastercard) als verrichtingen op 
afbetaling. Deze laatsten kunnen zowel verkopen op afbetaling (vb. voor een 
wasmachine of stereoketen), leningen op afbetaling (vb. voor de aankoop van een 
auto) of financieringshuur zijn. Financieringshuur wordt ook wel leasing of huurkoop 
genoemd. Schulden kunnen ook informele leningen zijn bij vrienden of familie of 
andere personen. Ook voorschotten (vb. voor alimentatiegeld of leefloon) en in het 
rood gaan op een rekening kunnen beschouwd worden als schulden. Daarnaast zijn 
ook achterstallige betalingen schulden. Dit kunnen zowel achterstallige betalingen 
zijn op basis van contractuele overeenkomsten (vb. huur voor een woning, facturen 
van elektriciteit, water, gas, telefoon, gsm of internet), achterstallige betalingen voor 
de kosten van (eenmalige) dienstverleningen (vb. een ziekenhuisfactuur, kosten van 
een begrafenis of doopfeest) als achterstallen voor boetes (vb. boetes i.v.m. 
openbaar vervoer, gerechtelijke boete). Ook achterstallen voor aangegane kredieten 
zijn schulden.  
 
In dit document spreken we over de schuldsituatie van een huishouden (cf. Van 
Wambeke & Van Loon, 1997; Vermeulen e.a., 1992). We begrijpen het concept 
schuldsituatie in de ruime zin van het woord (dus kredieten inbegrepen). Een 
schuldsituatie kan omschreven worden als het totale bedrag van de uitstaande 
schuld in relatie tot het financiële en het niet-financiële vermogen van een 
huishouden. De term schuldsituatie toont dat de toestand onderhevig is aan 
verandering, dat we spreken over schulden voor een huishouden en dat schulden 
samengesteld zijn uit meerdere componenten. Bij het in kaart brengen van de 
schuldsituatie van een huishouden  moet men rekening houden met vele factoren: 
het aantal kredieten, leningen of achterstallen, wie schuldenaar is (het huishouden, 
de partners2 of één of meerdere personen apart), de kenmerken van de leningen, 
kredieten of te betalen facturen (het oorspronkelijk ontleende of te betalen bedrag, 
de periodiciteit van de afbetaling, het bedrag van de periodieke betaling, de intrest 
en intrestvoet en eventueel andere kenmerken van de contracten). Ook de duur van 

                                                 
1  Voor een inleiding in het Belgische juridische kader inzake schulden verwijzen we naar VVSG, Overleg 

Schuldoverlast & Politeia (2005) of naar de website van de FOD economie, K.M.O., Middenstand en 
energie http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/Credit/home_nl.htm (22/03/07).  

2  Ook het huwelijksvermogenstelsel heeft in België een impact op het al dan niet schuldenaar zijn. 

 

http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/Credit/home_nl.htm
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de achterstallige betalingen speelt een belangrijke rol. De schuldsituatie is de 
resultante van diverse factoren die samen spelen zoals de verwerving van inkomen, 
het vermogen, de reden voor het aangaan van een krediet (vb. lening aangaan voor 
het kopen van een auto, een huis verwerven met hypotheek), levensgebeurtenissen 
(verlies van een job, scheiding, geboorte van een kind, sterfte van een partner, 
langdurige ziekte,…), persoonlijke capaciteiten en attitudes van de leden van het 
huishouden (financiële capaciteiten, houding ten opzichte van krediet, ...) en 
marktgebonden factoren (o.a. toegang tot krediet; kennis, informatie en reclame 
over krediet).  
 
Wat is een problematische schuldsituatie? Of anders geformuleerd: Wanneer is een 
schuldsituatie problematisch? En onder welke voorwaarden kunnen we over zo’n 
situatie spreken? Algemeen gesteld is een schuldsituatie problematisch indien er 
moeilijkheden zijn voor de schuldenaar bij het afbetalen. De cruciale vraag echter bij 
het bepalen van een problematische schuldsituatie bestaat er in na te gaan wanneer 
een schuld, die draaglijk is, overgaat in een overlast, die niet meer draaglijk is (Van 
Wambeke & Van Loon, 1997:4). Krediet hoeft immers op zichzelf niet problematisch 
te zijn. Het kan gezien worden als een normaal fenomeen (Betti e.a., 2001) om de 
consumptie te spreiden over de levensloop. Krediet wordt slechts problematisch 
wanneer we kunnen spreken van een overmatige kredietlast. Ook achterstallen 
hebben hoeft niet problematisch te zijn. Het is mogelijk dat achterstallige betalingen 
een vergetelheid zijn of dat men niet wil betalen. Enkel achterstallige betalingen 
omwille van financiële moeilijkheden zijn indicatief voor problematische 
schuldsituaties. Indien een achterstallige betaling slechts eenmalig is, spreken we 
ook niet van een problematische schuldsituatie. Achterstallige betalingen moeten dus 
zowel het gevolg zijn van financiële moeilijkheden als een bepaalde periode duren 
om problematische schuldsituaties aan te duiden. Problematische schuldsituaties 
kunnen ook opgespoord worden aan de hand van de gevolgen van problematische 
schuldsituaties. De gevolgen kunnen velerlei zijn. We maken een onderscheid tussen 
directe en indirecte gevolgen. Directe gevolgen zijn het resultaat van de procedure 
opgestart door de schuldeiser van achterstallige betalingen, zoals het beslag op 
inkomsten of goederen, uithuiszetting, verlies van borg, stroombegrenzing of 
afsluiting. Achterstallige betalingen of ondraaglijke financiële verplichtingen kunnen 
ook indirecte gevolgen hebben. Het huishouden kan zijn consumptie beperken of 
beknibbelen op uitgaven om te voldoen aan financiële verplichtingen. Uitgaven voor 
verschillende posten (voeding, verzorging, transport, gezondheid, …) zijn immers 
communicerende vaten. Het is ook mogelijk dat het huishouden kredieten aangaat of 
vermogen verkoopt om aan financiële verplichtingen te voldoen. Verder kunnen we 
ook indirecte gevolgen van achterstallige betalingen of ondraaglijke financiële 
verplichtingen onderscheiden op het vlak van verschillende levensdomeinen (fysieke 
en mentale gezondheid, tewerkstelling, sociale relaties) en levensgebeurtenissen 
(verlies van job, scheiding, …). Om deze gebeurtenissen of processen als indicaties 
voor problematische schuldsituaties aan te wijzen, moet echter wel duidelijk het 
verband met de problematische schuldsituatie aangetoond kunnen worden.  
 
Vanuit een perspectief van menselijke waardigheid en mensenrechten, kunnen we 
zeggen dat wanneer het inkomen na het voldoen aan financiële verplichtingen niet 
toereikend is om op een aanvaardbare manier rond te komen, we spreken van een 
problematische schuldsituatie (cf. Van Wambeke & Van Loon, 1997: 8). Dit is ook 
het geval wanneer het huishouden zijn consumptie van goederen of diensten, die als 
basisgoederen of -diensten kunnen omschreven worden, inperkt. Basisgoederen en -
diensten kunnen we omschrijven met verwijzing naar de sociale rechten zoals 
omschreven in artikel 23 van de Belgische grondwet (cf. Koning Boudewijnstichting, 
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1995; POD Maatschappelijke Integratie, 2005; Steunpunt Armoedebestrijding, 
2003). De grondrechten waarvoor de consumptie ingeperkt kan worden zijn het 
recht op gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op huisvesting, het recht op 
mobiliteit, het recht op cultuur en het recht op mobiliteit.  
 
Figuur 1: Overzicht van mogelijke indicatoren op basis van gevolgen van 
schulden voor problematische schuldsituaties 
 
Problematische schuldsituatie =In een schuldsituatie verkeren waarbij de schuldenaar 

moeilijkheden ondervindt vanwege het (af)betalen van 
zijn financiële verplichtingen 

Mogelijke indicatoren op basis 
van gevolgen van 
schuldsituaties 

Structurele achterstallige betalingen omwille van 
financiële moeilijkheden  
Directe gevolgen van achterstallige betalingen 

Beslag op inkomsten  
Beslag op goederen 
Uithuiszetting 
Verlies van borg 
Stroombegrenzing 
Afsluiting (van elektriciteit, water, gas) 
 … 

Indirecte gevolgen van achterstallige betalingen  
Inperking van de consumptie van basisgoederen 
of -diensten 
Inkomen niet toereikend om op een 
aanvaardbare manier rond te komen 
Aangaan van kredieten om te voldoen aan 
financiële verplichtingen en vaste lasten 
Negatieve gevolgen op andere levensdomeinen 
of levensgebeurtenissen ten gevolge van de 
schuldsituatie 
... 

e.a. 

 
Van overmatige kredietlast spreken we, wanneer de afbetaling van een financiële 
verplichting die het gevolg is van het aangaan van een krediet (een hypotheek of 
consumptiekrediet) problemen met zich meebrengt.  
 
We zullen niet ingaan op definities van problematische schuldsituaties in de literatuur 
omdat in het kader van dit onderzoek mogelijke indicatoren beperkt worden door de 
beschikbare data op basis van de SILC-enquête3. Op basis van het uitgetekende 
referentiekader voor problematische schuldsituaties en overmatige schuldenlast 
zullen we nagaan welke mogelijke indicatoren op basis van SILC 2004 ontwikkeld 
kunnen worden. Eerst gaan we echter in op de specificiteit van de gegevens en de 
gevolgde methode.  

                                                 
3  Voor een overzicht van definities verwijzen we naar Vallins (2004), Betti e.a. (2001).  
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3. Gegevens en gevolgde methode 
 
3.1.SILC-gegevens 
 
We werken met data van de Belgische EU-SILC-enquête 2004. Deze enquête wordt 
uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.4 SILC staat voor 
Statistics on Income and Living Conditions (=Statistieken over Inkomen en 
Levensomstandigheden) en is de opvolger van de ECHP (=European Community 
Household Panel). Het is een instrument om gegevens te verzamelen over het 
inkomen en de levensomstandigheden zoals gezondheid, tewerkstelling, huisvesting 
e.a. van een representatief staal van de bevolking. De gegevensverzameling gebeurt 
jaarlijks in alle Europese lidstaten volgens gemeenschappelijke richtlijnen en 
voorschriften om de vergelijkbaarheid van de data zoveel mogelijk te garanderen. De 
steekproef op basis van het rijksregister voor de Belgische SILC-enquête is een 
roterend panel dat representatief is voor de Belgische bevolking en om de vier jaar 
volledig vervangen wordt. Hoewel de steekproef representatief is voor de bevolking 
zijn personen uit bepaalde kwetsbare groepen ondervertegenwoordigd. Hiervoor zijn 
meerdere mogelijke redenen. Zij kunnen initieel niet opgenomen zijn in de gegevens 
waarop de steekproeftrekking gebaseerd is (vb. personen die in collectieve 
huishoudens gedomicilieerd zijn5 of personen die illegaal in België verblijven). Het is 
ook mogelijk dat zij minder gemakkelijk bereikt worden (vb. verhuizen, niet thuis 
zijn), dat zij vaker niet meedoen of meer non-respons hebben op bepaalde items.  
 
In de Belgische SILC zijn vragen over schulden in functie van de Europese 
targetvariabelen opgenomen. Bijkomend zijn er ook specifieke Belgische vragen over 
de schuldenproblematiek. In tabel 1 vind je een globaal overzicht van de informatie 
die vervat zit in deze vragen en van de periode waarop ze betrekking hebben. Voor 
gedetailleerde informatie over de exacte vraagstelling, verwijzen we naar bijlage vijf.  
 

                                                 
4  Meer informatie over de SILC is te vinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand 

en energie- Algemene Directie Statistiek en economische informatie www.statbel.fgov.be/silc (08/01/07) 
of op de website van Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1913,47567825,1913_58814988&_dad=portal&_schema=PO
RTAL (08/11/06).  

5  144343 personen waren in 2001 gedomicilieerd in collectieve huishoudens volgens de Algemene 
socio-economische enquête (FOD Sociale Zekerheid, 2006:21). Collectief huishoudens zijn ondermeer 
bejaardentehuizen, psychiatrische instellingen, gevangenissen e.a. 

 

http://www.statbel.fgov.be/silc
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1913,47567825,1913_58814988&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1913,47567825,1913_58814988&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1913,47567825,1913_58814988&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Tabel 1: Overzicht van vragen in de Belgische SILC-enquête 2004 voor 
indicatoren voor problematische schuldsituaties en overmatige kredietlast 
 
Vraag naar Referentieperiode EU-SILC of Belgische 

SILC variabele 
Inkomen (huishouden) 2003 EU-SILC (HY020) 
Huishoudsituatie  2003  
Consumptiekrediet  
Hebben van 
consumptiekredieten  

Vorige maand Belgische SILC6  

Bedrag van maandelijkse 
afbetaling voor 
consumptiekredieten 

Vorige maand Belgische SILC 

Subjectieve evaluatie van de 
last van de maandelijkse 
afbetaling voor 
consumptiekrediet    

Vorige maand EU-SILC (HS150) 

Hypotheek 
Hebben van hypotheek (of een 
lening voor 
verbouwingswerken) 

2003 Belgische SILC7

Aantal hypotheken 2003 Belgische SILC 
Voor elke hypotheek  2003 Belgische SILC 

Totaal ontleend kapitaal 2003 Belgische SILC 
Totale looptijd 
hypotheek 

2003 Belgische SILC 

Intrestvoet 2003 Ter berekening van EU-SILC 
variabele HY100G/N (samen 
met met andere variabelen) 

Jaar van eerste 
afbetaling  

2003 Belgische SILC 

Maand van eerste 
afbetaling 

2003 Belgische SILC 

Periodiciteit van betaling 2003 Belgische SILC 
Bedrag van 
afbetalingssom 

2003 Belgische SILC 

Betaalde intrest 2003 Idem als intrestvoet 
Tussenkomst via de verzekering 
tegen inkomensverlies 

2003 In functie van HY070 

Bedrag van deze tussenkomst 2003 Belgische SILC 

                                                 
6  In principe moet deze vraag gesteld worden in functie van de targetvariabele HS150.  
7  In principe moet deze vraag gesteld worden in functie van de targetvariabele HY100G/HY100N.  
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Achterstallen  
Achterstallige betalingen voor 
consumptiekrediet  

Voorbije twaalf 
maanden  

EU-SILC (HS030) 

Achterstallen voor hypotheek Voorbije twaalf 
maanden 

EU-SILC (HS010)8

Achterstallen voor huur  Voorbije twaalf 
maanden 

EU-SILC (HS010) 

Achterstallen voor facturen van 
elektriciteit, water of gas 

Voorbije twaalf 
maanden 

EU-SILC (HS020) 

Achterstallen voor gezondheids-
zorgen 

Voorbije twaalf 
maanden 

Belgische SILC  

Achterstallen voor boetes Voorbije twaalf 
maanden 

Belgische SILC 

Achterstallen voor belastingen Voorbije twaalf 
maanden 

Belgische SILC 

Gelimiteerd verbruik9   
Gelimiteerd verbruik van water Niet gespecificeerd Belgische SILC 
Gelimiteerd verbruik van gas Niet gespecificeerd Belgische SILC 
Gelimiteerd verbruik van 
elektriciteit 

Niet gespecificeerd Belgische SILC 

 
De Belgische SILC heeft zowel verdiensten als beperkingen voor de analyse van de 
schuldsituatie van een huishouden. Een beperking is dat het aantal vragen in 
verband met schulden dat opgenomen is in de SILC te minimaal is om een 
gedetailleerd beeld te krijgen van de schuldsituatie van een huishouden. Ook de 
formulering van de vragen kent tekorten (zie Bijlage vijf voor meer informatie 
hierover)10. Dit betekent dat we een indicatief beeld krijgen van de schuldsituatie 
van het huishouden. Voor een diepgaande analyse van de relatie tussen armoede en 
sociale uitsluiting en schuldsituaties is een longitudinale studie nodig. Daarbij zou 
zowel de impact van leven in armoede en sociale uitsluiting op de schuldsituatie 
geanalyseerd moeten worden als het effect van de schuldsituatie op armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Dit is echter op dit moment niet mogelijk 
omdat er nog geen longitudinale SILC-data zijn voor België en omdat de 
schuldsituatie op basis van SILC onvoldoende in kaart gebracht kan worden. Ook 
blijven de volgende relevante aspecten in het kader van (problematische) 
schuldsituaties buiten beschouwing omdat er geen gegevens over zijn in SILC: 
Informele leningen (bij vrienden, familie, kennissen, buurtwinkels, e.a.)11, oorzaken 
en gevolgen van (problematische) schuldsituaties. 
 
Daarentegen vormen zij de enige recente data voor België die representatief zijn 
voor de bevolking waarbij inzicht kan verworven worden in de schuldsituatie van een 
huishouden. Een groot voordeel is ook dat de data kunnen gerelateerd worden aan 
andere levensdomeinen zoals inkomen, gezondheid of tewerkstelling die relevant zijn 
in het kader van armoede en sociale insluiting en aan de gezinssituatie en aan 
persoonskenmerken. Zo is het mogelijk om het profiel van de bevolking in 

                                                 
8  De Europese targetvariabele groepeert achterstallen voor huur of hypotheek.  
9   Daarnaast zijn er ook nog vragen over het langskomen van een deurwaarder of verhuizen omwille 

van het niet tijdig betalen van huur of hypotheek. Maar deze vragen zijn weinig bruikbaar.  
10  In het kader van dit onderzoek werden voorstellen voor wijzigingen in de Belgische SILC-enquête 

gedaan. Er werden een beperkt aantal voorstellen overgenomen in de vragenlijst van 2007, maar ook 
na deze wijzigingen kunnen de vragen niet ten volle tegemoetkomen aan de noden voor een analyse 
van schuldsituaties van huishoudens.  

11  Deze leningen blijken vooral van groot belang bij personen van andere herkomst (Collard & Kempson, 
2005:4).  
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(problematische) schuldsituaties na te gaan. Bovendien zijn de SILC-data ook de één 
van de weinige gegevensbronnen waarvoor vergelijkbare Europese data voorhanden 
zijn (cf. hoger over de targetvariabelen).  
 
3.2. Validering  
 
Voor de evaluatie van de betrouwbaarheid en de validiteit van mogelijke indicatoren 
zouden ook de data van SILC 2005 en volgende golven geanalyseerd moeten worden 
naar hun consistentie. Op het moment van de analyse waren deze gegevens echter 
nog niet beschikbaar.  
 
Ter beoordeling van de kwaliteit van de gegevens van SILC 2004 zijn geen recente 
gelijkaardige bronnen voorhanden. Dit maakt de vergelijking moeilijk omdat het niet 
duidelijk is of verschillen te wijten zijn aan werkelijke verschillen of terug te voeren 
zijn op metingseffecten. De meest recente surveygegevens over schuldsituaties van 
huishoudens dateren van 2001. Het zijn data van de ECHP (= European Community 
Household panel). De voornaamste administratieve gegevens in verband met 
schuldsituaties zijn de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan particulieren 
van de Nationale Bank. De Centrale registreert gegevens met betrekking tot 
hypothecaire kredieten en consumentenkredieten12. De gegevens in de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren hebben betrekking op alle kredieten afgesloten door 
natuurlijke personen voor privé-doeleinden en op de eventuele achterstallige 
betalingen voor deze kredieten. De registratie gebeurt enkel wanneer de contracten 
van de kredietovereenkomsten gereglementeerd zijn door de wet van 10 augustus 
2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren13. De registratie is 
wettelijk voorzien per contract en voor de personen die door het contract gebonden 
zijn. Bijgevolg is het niet mogelijk om zicht te krijgen op de kredietsituatie van een 
huishouden. Er worden slechts een beperkt aantal kenmerken van de personen 
(leeftijd, woonplaats en geslacht) geregistreerd. Wat betreft de kredieten wordt het 
type krediet beschreven en in functie van het type krediet de kenmerken ervan (vb. 
totaal ontleend bedrag, termijnbedrag, datum van einde overeenkomst. 14

 
Cijfers worden daarom vergeleken met data van de Nationale bank en gegevens van 
de ECHP waar mogelijk.  
 

3.3. Focus op consumptieschulden en achterstallige 
betalingen  

 
De invalshoek van het onderzoek is de analyse van problematische schuldsituaties of 
schuldsituaties in relatie tot armoede en sociale uitsluiting. Daarom richten we onze 
aandacht op consumptieschulden en achterstallige betalingen. Hypotheek en 

                                                 
12  Kredietopeningen en verrichtingen op afbetaling (verkopen of leningen op afbetaling en 

financieringshuur). 
13  Betalingsachterstanden van kredietovereenkomsten die niet gereglementeerd zijn door deze wet zijn 

geregistreerd in het bestand van de niet-gereglementeerde registraties (Nationale Bank van België, 
2005:37) als het krediet verstrekt werd door een kredietgever die een overeenkomst heeft met de 
Nationale Bank om deel te nemen aan de registraties in (en toegang te hebben tot) dit bestand.  

14  Cf. het koninklijke besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan particulieren van 2 juli 
2002 http://www.nbb.be/NR/rdonlyres/5C0B7825-4DDC-4760-8305 
0F5B2CE72409/0/ARdu7juillet2002reglementantlaCCP.pdf    (30 mei 2007). 

 

http://www.nbb.be/NR/rdonlyres/5C0B7825-4DDC-4760-8305 0F5B2CE72409/0/ARdu7juillet2002reglementantlaCCP.pdf    (30
http://www.nbb.be/NR/rdonlyres/5C0B7825-4DDC-4760-8305 0F5B2CE72409/0/ARdu7juillet2002reglementantlaCCP.pdf    (30
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vermogen blijven grotendeels buiten beschouwing15. Hypotheek heeft zowel 
economisch als sociaal een andere functie omdat een hypotheek meestal kadert 
binnen een financiële langetermijnplanning. Gegeven dat een hypotheek wordt 
gebruikt voor de verwerving van onroerend goed dat normaal gesproken zijn waarde 
behoudt, kan de hypotheekaflossing beschouwd worden als de opbouw van 
vermogen. De overheid kan ook de hypotheekbetalingen voor een zekere periode 
overnemen, wanneer zich bepaalde sociale risico's voordoen.16 Deze omstandigheden 
gelden niet voor consumptieleningen.  
 
Ook het vermogen zelf blijft noodgedwongen buiten beschouwing. Dit is een 
beperking, omdat een schuld, en de afbetaling ervan, wellicht minder als een last 
wordt beschouwd, wanneer het huishouden over vermogen beschikt, zeker wanneer 
het om roerend vermogen (vb. spaarboekje) gaat. In SILC zijn echter geen gegevens 
over het financiële vermogen opgenomen, er is wel informatie over de inkomsten uit 
vermogen. Deze worden meegenomen in de berekening van het huishoudinkomen. 
We houden ookrekening met de vraag of het huishouden onverwachte uitgaven kan 
doen.  
 

3.4.  Huishoudens en individuen 
 
Juridisch gesproken worden schulden aangegaan door bepaalde personen, en zijn, 
afhankelijk van samenlevingsvorm en huwelijksstatuut, niet alle volwassenen binnen 
een huishouden aansprakelijk. Toch beschouwen wij schulden en de afbetalingen 
hiervoor als een last van het gehele huishouden, omdat deze normaal gezien ten 
koste zullen gaan van het consumptieniveau en van de bestaanszekerheid in brede 
zin van alle personen binnen dat huishouden. Anders gezegd: ook kinderen zullen 
lijden onder de schuldenlast van hun vader of moeder.  
 
Tegelijk, en in feite om dezelfde reden, werd de keuze gemaakt om indicatoren te 
ontwikkelen in termen van het aantal personen (inclusief kinderen) dat in een 
schuldsituatie leeft, en niet in termen van het aantal huishoudens. Dit is in 
overeenstemming met de aanbeveling van Atkinson, Cantillon, Marlier & Nolan 
(2001:29) over indicatoren voor sociale insluiting in het kader van de 
Lissabonstrategie. Zij argumenteren dat het in eerste instantie van belang is de 
positie van individuele burgers in kaart te brengen. Een gezin van vier personen dat 
in een situatie van problematische schulden terecht komt, zal dus vier keer zwaarder 
wegen dan een alleenstaande wie hetzelfde overkomt.  

                                                 
15  Voor relevant onderzoek over hypotheek verwijzen we naar Böheim & Taylor (2000); May & Tudela 

(2005). 
16  Zie http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be/ (10 juni 2007) en http://www.wallonie.be/fr/citoyens/se-

loger/acheter-et-vendre/les-aides-de-la-region-wallonne/index.html   (10 juni 2007) 

 

http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be/
http://www.wallonie.be/fr/citoyens/se-loger/acheter-et-vendre/les-aides-de-la-region-wallonne/index.html
http://www.wallonie.be/fr/citoyens/se-loger/acheter-et-vendre/les-aides-de-la-region-wallonne/index.html
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4. Wie heeft (consumptie)kredieten? 
 

4.1. Hoe zijn consumptiekredieten verdeeld over de 
bevolking? 
 
Een vierde van alle personen (25%) in België leeft in een huishouden met 
consumptiekrediet. Dit percentage ligt in de lijn van het aandeel van de bevolking 
met consumptiekredieten in de ECHP (zie bijlage 3). Het gemiddelde bedrag van de 
maandelijkse afbetaling bedraagt 372 € op basis van SILC 2004.  
 
Consumptiekrediet is echter ongelijk verdeeld over de bevolking. We gaan daarom 
na hoe dit verdeeld is over de Belgische bevolking naar sociaaldemografische en 
sociaal-economische kenmerken van (de referentiepersoon of de leden van) het 
huishouden. In Tabel 2 wordt de verdeling van de bevolking met consumptiekrediet 
naar verschillende kenmerken weergegeven. In de daarop volgende figuren tonen we 
voor een specifieke categorie hoeveel procent van de bevolking consumptiekrediet 
heeft en wat het gemiddelde bedrag is van de maandelijkse afbetaling17.  
 
Tabel 2: Verdeling van de bevolking in een huishouden met 
consumptiekrediet naar persoons- en gezinskenmerken 
 
KENMERKEN REFERENTIEPERSOON HUISHOUDEN 
Leeftijd referentiepersoon huishouden   % personen 
16-24 jaar  1,9% 
25-49 jaar 73,1% 
50-64 jaar 21,3% 
65-74 jaar 2,4% 
75 jaar of ouder 1,3% 
Activiteitsstatus referentiepersoon  % personen  
Werkend 77,9% 
Werkloos 9,5% 
Gepensioneerd 7,4% 
Ander inactief 5,2% 
Burgerlijke status referentiepersoon  % personen  
Ongehuwd 17,2% 
Getrouwd 67,8% 
Gescheiden 12,6% 
Weduw(e)(naar) 2,4% 

 

                                                 
17  Om te testen of de gemiddelde bedragen significant verschillen gebruiken we de t-test of de 

Bonferroni-test. De verdeling naar sekse van de referentiepersoon wordt niet opgenomen. Bij 79% 
van de personen in een huishouden met een schuldsituatie is de referentiepersoon een man (N= 
3313). Van de bevolking leeft 25% van de personen in een gezin met een mannelijke 
referentiepersoon in een schuldsituatie. Voor een vrouwelijke referentiepersoon is dit 21% (N= 
12914). Deze cijfers zijn echter ongewogen niet significant. 
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Onderwijsniveau referentiepersoon  % personen  
Laag  32,7% 
Midden 41,1% 
Hoog 26,2% 
KENMERKEN LEDEN HUISHOUDEN 
Leeftijd leden huishouden  
<16 jaar 25,2% 
16-24 jaar  12,5% 
25-49 jaar 45,7% 
50-64 jaar 13,6% 
65-74 jaar 2,1% 
75 jaar of ouder 0,9% 
Sekse   
Man 51,9% 
Vrouw  48,1% 
KENMERKEN HUISHOUDEN  
Werkintensiteit huishouden18  
Geen afh kinderen, W=0 5,1% 
Geen afh kinderen, W<0<1 12,8% 
Geen afh kinderen, W=1 14,3% 
Afhankelijke kinderen, W=0 5,4% 
Afhankelijke kinderen, 0<W<0,5 6,0% 
Afhankelijke kinderen,5<W<1 22,8% 
Afhankelijke kinderen, W=1 33,6% 
Huishoudtype  
Alleenstaand 8,0% 
2vw <65 13,8% 
2vw ≥ 65 2,2% 
Ander huishouden zonder kinderen 9,4% 
1ouder, 1 of meer kinderen 6,7% 
Koppel, 1 kind 15,9% 
Koppel, 2 kinderen 19,4% 
Koppel, 3 of meer kinderen 17,0% 
Ander huishouden 7,6% 
Huurder/eigenaar   
Huurder 34,3% 
Eigenaar/ gratis bewoner 65,7% 

 
 

                                                 
18  De werkintensiteit van het huishouden is het aantal maanden dat alle leden van het huishouden op 

arbeidsleeftijd gewerkt hebben als proportie van het totale aantal maanden dat theoretisch door hen 
gewerkt kon worden (in het inkomensreferentiejaar). Dit wordt ingeschaald van 0 tot 1 (cf. EU-SILC-
definitie). 
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Quintiel   
1ste quintiel 17,1% 
2de quintiel 19,8% 
3de quintiel 23,0% 
4de quintiel 20,4% 
5de quintiel 19,7% 
Regio  
Brussels gewest 8,9% 
Vlaams gewest 45,9% 
Waals gewest 45,2% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Bovenaan Tabel 2 vinden we het percentage van de bevolking in een huishouden met 
consumptiekrediet naar de leeftijd van het gezinshoofd. Drie vierde (73%) leeft in 
een huishouden waar de referentiepersoon behoort tot de leeftijdscategorie 25-49 
jaar. Een vijfde (21%) van de bevolking in een gezin met consumptiekrediet heeft 
een referentiepersoon tussen de 50 en 64 jaar. 95% leeft dus in een huishouden met 
een gezinshoofd op beroepsactieve leeftijd. Een kleine vijf procent van diegenen met 
consumptiekrediet is te vinden bij de gezinshoofden van 65 jaar en ouder. Ongeveer 
2% van de personen in een huishouden met consumptiekredieten leeft in een 
huishouden met een referentiepersoon die jonger is dan 25 jaar. Consumptie-
kredieten hebben is dus duidelijk leeftijdsgebonden. Deze tendens stemt overeen 
met de verdeling van de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 
zowel voor hypotheek als voor consumptiekredieten (zie bijlage 4).  
 
De verdeling van consumptiekredieten bekijkend naar de leeftijd van alle leden van 
het huishouden, stellen we vast dat een kleine helft (46%) volwassenen zijn tussen 
25 en 49 jaar. 1 op 4 personen in een huishouden met consumptiekrediet is een 
kind. 14% bevindt zich in de leeftijdscategorie 50-64 jaar. Slechts 3% is ouder dan 
65 jaar. 
 
Wanneer we per leeftijdscategorie van het gezinshoofd het aandeel van de bevolking 
met consumptiekredieten bekijken (Figuur 2), stellen we een duidelijk dalende trend 
vast van het percentage personen in huishoudens met consumptiekredieten 
naarmate de leeftijd van de referentiepersoon daalt (van 35% bij de jongsten tot 4% 
bij de oudsten). Hoewel slechts van een klein deel van de bevolking met 
consumptiekrediet de referentiepersoon jonger is dan 25 jaar19 (cf. Tabel 2), is het 
aandeel personen in een huishouden met consumptiekrediet het grootst voor de 
referentiepersonen met deze leeftijdscategorie. Wat betreft het gemiddelde bedrag 
van de maandelijkse afbetaling zijn de verschillen minder uitgesproken. We noteren 
erg hoge bedragen voor de maandelijkse afbetaling bij de jongste 
referentiepersonen. De afbetalingssommen voor de andere leeftijdscategorieën zijn 
niet significant verschillend. 

                                                 
19  Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat van de 12969 personen in de steekproef slechts 187 

personen leven in een huishouden met een referentiepersoon jonger dan 25 jaar. 
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Figuur 2: Percentage individuen in huishoudens met consumptie-
kredieten(N=12969) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling 
van de consumptiekredieten (N=3232) naar leeftijdscategorie van de 
referentiepersoon van het huishouden 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Deze vaststellingen liggen in de lijn van de levensloopcyclustheorie20. De 
levenscyclustheorie werd ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60 door Modigliani, 
Brumberg en Ando. Het levenscyclusmodel gaat ervan uit dat de consumptie van een 
huishouden bepaald wordt door de verwachte inkomsten (uit arbeid en vermogen) 
van het huishouden gedurende de levensloop. De consumptie hangt dus niet enkel af 
van de huidige inkomsten, maar ook van (vroegere en) toekomstige inkomsten. In 
functie van die verwachte inkomsten kan de consumptie uitgevlakt of uitgesmeerd 
worden over de levensloop door een beroep te doen op krediet. Deze mogelijkheid 
om consumptie te spreiden is echter tegelijk afhankelijk van de toegang tot krediet. 
Op basis van deze theorie wordt verwacht dat jonge mensen met een relatief laag 
inkomen ontsparen door het aangaan van leningen (vb. voor de aankoop van een 
wagen of een woning). Tijdens de beroepsactieve leeftijd worden de aangegane 
leningen terugbetaald. Personen op hogere leeftijd kunnen profiteren van de 
investeringen die zij eerder gedaan hebben. We verwachten dat zij minder vaak een 
beroep doen op krediet. Ook op basis van gegevens van de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren (De Doncker, 2006: 21-22) en in de internationale literatuur vindt 
men bevestiging voor de levenscyclustheorie (Girouard, Kennedy & Andre, 2007; 
May, Tudela, Young, 2004: 419; Kempson, 2002:10). 
 
Op basis van Tabel 2 beschrijven we de verdeling van de bevolking met 
consumptiekrediet naar activiteitsstatus van de referentiepersoon. Drie vierde leeft 
in een huishouden met een werkende referentiepersoon en 1 op 10 in een gezin met 
een werkloze referentiepersoon. 7% van de referentiepersonen van de gezinnen met 
consumptiekrediet is gepensioneerd en vijf procent heeft het statuut ‘ander inactief’.  
 

                                                 
20  In het licht van de levenscyclustheorie is het correcter om de analyses te presenteren voor de leeftijd 

waarop het hypothecaire krediet of het consumptiekrediet wordt aangegaan (cf. De Doncker, 2006). 
Op basis van SILC hebben we echter geen informatie over de initiële leeftijd.  
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Figuur 3: Percentage van de bevolking in huishoudens met consumptie-
kredieten (N=12942) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling 
van deze (N=3230) per activiteitsstatus van de referentiepersoon van het 
huishouden 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Figuur 3 stelt het voorkomen van consumptiekredieten per activiteitsstatus van de 
referentiepersoon voor. We constateren dat zowel in gezinnen met werkende als 
werkloze referentiepersonen ongeveer één derde consumptiekrediet heeft. In 
huishoudens met een gepensioneerd gezinshoofd hebben slechts weinigen 
consumentenkredieten. Bij de andere inactieve referentiepersonen heeft ongeveer 
één vijfde consumptiekrediet. De bedragen van de maandelijkse afbetaling zijn niet 
significant verschillend naargelang de activiteitsstatus van de referentiepersoon.  
 
Op basis van Tabel 2 beschrijven we de verdeling van de bevolking met 
consumptiekrediet in functie van de burgerlijke status van de referentiepersoon. Bij 
twee derde van diegenen met krediet is de referentiepersoon getrouwd en bij 1 op 8 
gescheiden. 17% leeft bij ongehuwde personen of is ongehuwd. Van 2% van de 
bevolking met consumentenkrediet is de referentiepersoon weduwe of weduwnaar. 
Als we de kredietsituatie per burgerlijke status van de referentiepersoon bekijken 
(Figuur 4), constateren we dat bij de bevolking in huishoudens met ongehuwde 
(27%) of gescheiden (25%) referentiepersonen ongeveer één vierde consumptie-
krediet heeft. Dit zijn de categoriëen met verhoudingsgewijs het meeste personen 
met consumptiekredieten.  
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Figuur 4: Percentage individuen in huishoudens met consumptiekredieten 
(N=12787) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling van de 
consumptiekredieten (N=3201) naar activiteitsstatus van de 
referentiepersoon van het huishouden 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Vervolgens bekijken we de kredietsituatie in functie van het onderwijsniveau van de 
referentiepersoon. We doen opnieuw een beroep op Tabel 2. We stellen vast dat 
40% van de bevolking met consumptiekrediet in een huishouden woont met een 
gezinshoofd met een middelmatig onderwijsniveau. Respectievelijk een vierde en één 
derde hebben een hooggeschoold of een laaggeschoold gezinshoofd. Figuur 5 toont 
het voorkomen van consumptiekrediet volgens de scholingsgraad van de 
referentiepersoon. We constateren dat het hebben van consumptiekrediet relatief 
gelijkmatig verdeeld is over de onderwijsniveaus van de referentiepersonen van het 
huishouden. Het percentage met consumptierkrediet varieert tussen 22% en 28%. 
Niettemin heeft de bevolking in huishoudens met een gezinshoofd met een 
middelmatig onderwijsniveau het vaakst consumptiekredieten (28%). De personen in 
een gezin met een gezinshoofd met een laag onderwijsniveau (23%) hebben iets 
vaker consumptiekredieten dan huishoudens met een referentiepersoon met een 
hoog onderwijsniveau (22%) De bedragen van de afbetaling liggen tussen de 350 € 
en de 385 €. De gemiddelde afbetalingssom stijgt naarmate de scholingsgraad van 
het gezinshoofd stijgt.  
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Figuur 5: Percentage individuen in huishoudens met consumptiekredieten 
(N=12683) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling (N=3188) 
naar onderwijsniveau van de referentiepersoon van het huishouden 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Figuur 6: Percentage individuen in huishoudens met consumptiekredieten 
(N=10975) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling voor 
consumptiekrediet (N=3110) naar werkintensiteit van het huishouden 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Voorts analyseren we wie consumptiekrediet(en) heeft in functie van het 
huishoudtype in combinatie met de werkintensiteit. Meer dan de helft van de 
bevolking met consumptiekrediet woont in een gezin met afhankelijke kinderen met 
een volledige werkintensiteit of een werkintensiteit tussen 0,5 en 1 (Tabel 2). De 
bevolking in huishoudens zonder kinderen bedraagt zo’n 30% en in de huishoudens 

 



 18 
 

met kinderen zonder betaald werk 5%. Kijken we naar de individuen met 
consumptiekrediet per categorie van werkintensiteit, dan constateren we dat dit 
aandeel voor alle huishoudens met kinderen een stuk hoger is dan in de huishoudens 
zonder kinderen. Dit aandeel is het hoogst bij de gezinnen met afhankelijke kinderen 
en een werkintensiteit groter dan 0 en kleiner dan 1. Dit bedraagt respectievelijk 
40% en 33%. Dit zijn de groepen waar we ook de hoogste bedragen noteren.  
 
Een volgend kenmerk ter analyse van het profiel van de bevolking met 
consumptiekrediet is het huishoudtype (zie Tabel 2 en Figuur 7). Twee derde van de 
personen met krediet leeft in een huishouden met afhankelijke kinderen. 
Alleenstaanden staan slechts voor minder dan één tiende. 1 op 8 leeft bij een koppel 
zonder kinderen jonger dan 65 jaar. Het is opvallend dat opnieuw alle gezinnen met 
kinderen meer consumptiekredieten hebben dan de andere huishoudens (Figuur 7). 
Het hoogste aandeel met consumptiekrediet is te vinden bij de koppels met één kind 
(36%) en bij de koppels met drie of meer kinderen (37%). We stellen opnieuw een 
laag percentage personen met consumtenkrediet vast bij ouderen, met name in 
koppels met een referentiepersoon ouder dan 65 jaar. Wat betreft het bedrag van de 
maandelijkse afbetaling stijgt het bedrag van de maandelijkse afbetaling naarmate 
het aantal kinderen bij een koppel hoger is. Het varieert tussen 220 € bij 
eenoudergezinnen en 490 € bij gezinnen met drie kinderen of meer.  
 
Figuur 7: Percentage individuen in huishoudens met consumptiekredieten 
(N=12971) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling voor 
consumptiekrediet(N=3232) voor elk huishoudtype21
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Wanneer we huurders en eigenaars vergelijken, blijkt dat twee derde van diegenen 
met consumptiekredieten eigenaar zijn en bijgevolg één derde huurder (cf. Tabel 2).  

                                                 
21  De categorie ‘andere’ werd weggelaten omwille van het kleine aantal eenheden in de cellen.  
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Huurders hebben echter vaker consumptiekredieten dan eigenaars. Een derde van de 
huurders heeft consumptiekredieten tegenover een vijfde van de eigenaars. Ook het 
bedrag ligt gemiddeld zo’n 80 € lager bij huurders dan bij eigenaars (400 €).   
 
De verdeling van de bevolking met consumptiekredieten naar quintiel (cf. Tabel 2) is 
relatief gelijkmatig22. Niettemin is er een ondervertegenwoordiging in het eerste 
quintiel van 17% en een oververtegenwoordiging van 23% in het middelste quintiel. 
Het grootste percentage personen met consumptiekrediet is te vinden in het 
middelste quintiel (28 %; zie figuur 8). In het laagste quintiel valt dit aandeel terug 
tot 17%. Dit is het laagste aandeel. De gemiddelde bedragen van de afbetaling 
schommelen tussen 300 en 410 €. De hoogste gemiddelde bedragen zijn te noteren 
in het derde (420 €) en vervolgens het hoogste quintiel (310 €). Het bedrag van de 
maandelijkse afbetaling is gemiddeld hoger in het eerste quintiel (370 €) dan in het 
tweede quintiel (300 €). 
 
Figuur 8: Percentage personen in huishoudens met consumptiekrediet 
(N=12971) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling (N=3232) 
per quintiel (op basis van het gestandaardiseerde inkomen)23
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 

                                                 
22  Ook indien we de quintielen enkel aanmaken voor de personen jonger dan 65 jaar, blijft het hebben 

van consumptiekrediet relatief gelijkmatig verdeeld over de quintielen.  
23  De verschillen tussen de bedragen zijn niet significant.  
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Figuur 9: Percentage personen in huishoudens met consumptiekrediet 
(N=12971) en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling voor 
consumptiekrediet (N=3232) per gewest 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

Brussels gewest Vlaams gewest Waals gewest

B
ed

ra
g

0

5

10

15

20

25

30

35

P
er

ce
nt

ag
e

Gemiddeld bedrag maandelijkse afbetaling

% individuen in huishoudens met consumptiekredieten 
 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Ongeveer een derde (34%) van de inwoners van het Waalse gewest leeft in een 
huishouden met consumptiekrediet. Gemiddeld bedraagt de afbetalingssom in het 
Waalse gewest 300 € per maand. In Vlaanderen ligt het aantal personen in een gezin 
met consumptiekrediet een stuk lager: een vijfde van de personen heeft krediet. Het 
gemiddelde bedrag van de maandelijkse afbetaling daarentegen ligt beduidend hoger 
(420 €) dan in het Waalse gewest. In het Brusselse gewest is het gemiddelde bedrag 
van de maandelijkse afbetaling bijzonder hoog (bijna 500 €) en leeft iets meer dan 
een vijfde van de bevolking (22%) in een huishouden met consumptiekrediet. 
Globaal genomen liggen de cijfers voor de verdeling van consumptiekredieten over 
de bevolking naar leeftijd, huishoudtype en huurder/eigenaar van ECHP 2001 en 
SILC 2004 in dezelfde lijn (zie Bijlage 3). Inzake leeftijd van de personen in de 
huishoudens met consumptiekrediet zijn er geen opmerkelijke verschillen. Wat 
betreft het huishoudtype zijn er verhoudingsgewijs in ECHP minder alleenstaande 
personen, koppels jonger dan 65 jaar en eenoudergezinnen die consumptiekredieten 
hebben. Er zijn daarentegen relatief gezien meer personen in een huishouden met 
twee kinderen met consumptiekredieten. In SILC zijn er verhoudingsgewijs heel wat 
meer huurders met consumptiekredieten. Wat betreft de regio zijn er iets meer 
verschillen. In ECHP zijn er opmerkelijk meer personen in huishoudens met 
consumptiekredieten in het Brusselse hoofdstedelijk gewest en in het Waalse gewest 
en bijgevolg minder personen in een huishouden met consumptiekrediet in het 
Vlaamse gewest. Voor sekse is de tendens verschillend, maar de verschillen tussen 
mannen en vrouwen zijn in beide enquêtes minimaal.  
 
Wie heeft nu consumtenkredieten? Een eerste belangrijk kenmerk is de leeftijd. 
Ouderen hebben erg weinig consumtenkredieten. Het aandeel van de bevolking dat 
consumentenkrediet heeft daalt met een stijgende leeftijd. Vervolgens is een tweede 
relevant kenmerk kinderen hebben. Consumptiekredieten zijn het vaakst te situeren 
in huishoudens met (jonge) kinderen. Ook huurders hebben vaker consumptie-
schulden. Voorts lijken consumptiekredieten relatief evenwichtig verdeeld over de 
bevolking. Er is wel een concentratie te vinden bij de middengroepen. Zowel wat 
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betreft onderwijsniveau van de referentiepersoon, quintiel en werkintensiteit vinden 
we een lager aandeel personen met consumptiekredieten bij de laagste categorie. In 
het midden situeert zich de top. In de hoogste regionen daalt het aandeel van de 
bevolking met consumptiekredieten terug. Huishoudens met werkende en werkloze 
gezinshoofden hebben het vaakst schulden. Verder is het aandeel van de bevolking 
met consumptiekredieten het grootst in het Waalse gewest en in het Brusselse 
Hoofdstedelijke gewest.  
 

4.2. Wie heeft (geen) consumptiekrediet en/of 
hypotheek? 
 
Ongeveer de helft van de bevolking leeft in een huishouden dat noch hypotheek noch 
consumptiekrediet heeft (Tabel 3). Iets meer dan één vierde van de personen woont 
in een gezin dat afbetaalt voor een hypotheek. Ongeveer één achtste betaalt af voor 
consumptiekredieten en iets minder dan één achtste van de bevolking heeft zowel 
consumptiekredieten als hypotheek. 
 
Tabel 3: % individuen dat leeft in huishoudens met of zonder 
consumptiekrediet en/of hypotheek (N=12971) 
 
Situatie huishouden  % individuen 
Geen consumptiekrediet of hypotheek 47,0% 
Enkel consumptiekrediet 13,1% 
Enkel hypotheek 28,4% 
Consumptiekrediet en hypotheek 11,5% 
Totaal  100% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Hoe zijn deze kredietsituaties verdeeld over de bevolking? Figuur 10 geeft de 
mogelijke kredietsituaties weer in functie van de leeftijd van het gezinshoofd. De 
hoge percentages van de bevolking in huishoudens zonder consumptiekrediet of 
hypotheek springen in het oog voor de jonge gezinshoofden (60%) en voor de 
gezinshoofden ouder dan 65 jaar (ongeveer 95%). Voor de bevolking in gezinnen 
met een referentiepersoon ouder dan 24 jaar en jonger dan 50 jaar is het hoge 
aandeel met hypotheek (40%) en met hypotheek en consumptiekredieten (18%) 
opvallend.  
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Figuur 10: Percentage van de bevolking naar kredietsituatie van het 
huishouden per leeftijdsgroep van de referentiepersoon van het huishouden 
(N=12969)24
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Figuur 11 beschrijft de kredietsituatie van de bevolking per quintiel. Bijna twee derde 
(64 %) van de personen in het eerste quintiel leeft in een huishouden dat noch 
consumptiekrediet noch hypotheek heeft. Het aandeel gezinsleden dat geen 
consumptiekrediet of hypotheek heeft, daalt sterk naarmate het quintiel hoger is. In 
het hoogste quintiel leeft iets meer dan één derde (35%) zonder hypotheek en 
zonder consumptiekrediet. De daling van het aandeel individuen in huishoudens 
zonder hypotheek of consumptiekrediet wordt in sterke mate opgevangen door de 
stijging van het percentage individuen dat leeft in huishoudens met een hypotheek 
(41% van de huishoudens in het vijfde deciel heeft enkel een hypotheek). Het 
aandeel individuen in huishoudens met consumptiekredieten (met of zonder 
hypotheek) is kleiner in het eerste deciel en blijft daarna relatief stabiel in de 
volgende decielen. Het aandeel personen met consumptiekrediet (met of zonder 
hypotheek) piekt in het derde deciel.  

                                                 
24  Het aantal personen in een huishouden met een referentiepersoon jonger dan 25 jaar is erg klein.  
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Figuur 11: Percentage van de bevolking in huishoudens met hypotheek 
en/of consumptiekrediet of geen van deze per quintiel (op basis van het 
gestandaardiseerd inkomen) (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Figuur 12: Percentage van de bevolking in huishoudens met hypotheek 
en/of consumptiekrediet of geen van deze voor verschillende 
onderwijsniveaus25 van de referentiepersoon van het huishouden  
(N=12683) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
In Figuur 12 worden de kredietsituaties per scholingsgraad van het gezinshoofd 
getoond. De personen in huishoudens met een gezinshoofd dat weinig onderwijs 
gevolgd heeft, hebben beduidend minder kredieten dan gezinnen met referentie-

                                                 
25  In bijlage één wordt beschreven hoe de onderwijsniveaus bepaald warden. 
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personen met een hoger onderwijsniveau. Ongeveer twee derde (61%) van de 
huishoudens met een laag onderwijsniveau heeft noch consumptiekredieten noch 
hypotheek. Zo’n 15% van deze huishoudens heeft louter consumptiekredieten of 
louter hypotheek en 8% heeft beide. Bij een middelmatig of hoog onderwijsniveau is 
ongeveer een 40% kredietvrij. Hoe hoger het onderwijsniveau hoe meer enkel 
hypotheek voorkomt. Hoe lager het onderwijsniveau hoe vaker het huishouden enkel 
consumptiekredieten heeft.  
 
Figuur 13: Percentage van de bevolking in huishoudens met hypotheek 
en/of consumptiekredieten of geen van deze voor verschillende 
huishoudtypes  (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
De personen in huishoudens met afhankelijke kinderen zijn minder vaak kredietvrij 
dan de huishoudens zonder afhankelijke kinderen. Hypotheek (53 %) en hypotheek 
in combinatie met consumptiekredieten (20%) komen het vaakst voor bij koppels 
met twee kinderen (73%), gevolgd door de koppels met drie of meer kinderen 
(71%). Het aandeel personen met consumptiekrediet is het grootst bij koppels met 
drie of meer kinderen (37%). 1 op 4 personen bij deze koppels met drie of meer 
kinderen woont in een huishouden met consumptiekrediet en hypotheek. Personen in 
eenoudergezinnen zijn ten opzichte van de andere gezinnen met kinderen vaak 
kredietvrij. Bijna de helft heeft geen consumptiekrediet of hypotheek. 24% leeft in 
een eenoudergezin met hypotheek. 29% van de bevolking in eenoudergezinnen heeft 
consumptiekrediet. 
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Figuur 14: Percentage van de bevolking in huishoudens met hypotheek 
en/of consumptiekredieten of geen van deze per regio (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Het Brusselse Hoofdstedelijk gewest telt het grootste percentage personen (56 %) 
dat leeft in een kredietvrij huishouden, gevolgd door het Vlaamse gewest (48 %) en 
ten slotte het Waalse gewest (44%). Het Waalse gewest is daarentegen koploper 
inzake het aandeel individuen dat leeft in een huishouden met consumptiekrediet 
(met of zonder hypotheek). Beduidend veel huishoudens in Vlaanderen hebben een 
hypotheek (33% enkel hypotheek en 9% in combinatie met consumptiekrediet)26. 
Dit stemt overeen met de tendensen op basis van de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren (De Doncker, 2005: 30). In het Waalse gewest is er meer consumptief 
krediet, terwijl er in Vlaanderen meer hypothecaire leningen worden aangegaan.  
 
We concluderen dat het percentage van de bevolking in huishoudens zonder 
consumptiekrediet en zonder hypotheek het grootst is in gezinnen met ouderen (en 
in mindere mate met erg jonge) gezinshoofden, huishoudens met een 
referentiepersoon die weinig onderwijs gevolgd heeft, in het laagste quintiel en in de 
huishoudens met twee volwassenen waarvan één persoon ouder is dan 65 jaar (en in 
mindere mate bij alleenstaanden) en in het Brusselse gewest. Het grootste aandeel 
personen in huishoudens met hypotheek is te vinden bij de gezinnen met 
gezinshoofden tussen de 25 en 49 jaar en met een hoog onderwijsniveau, in de 
hoogste quintielen, bij de koppels met afhankelijke kinderen en in het Vlaamse 
gewest. Het grootste aantal personen met consumptiekrediet is te vinden in de 
huishoudens met een gezinshoofd jonger dan 24 jaar en met een middelmatig 
onderwijsniveau, in de middelste inkomensquintielen, bij diegenen die wonen in het 
Waalse gewest en bij de eenoudergezinnen en koppels met kinderen.  
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4.3 Wat is de verhouding afbetaling/inkomen voor 
welke huishoudens?27  
 
In Tabel 4 zien we de verhouding van de gemiddelde maandelijkse afbetalingssom 
voor consumptiekrediet ten opzichte van het huishoudinkomen naar quintielen van 
deze ratio (berekend op basis van het huishoudinkomen), uitgesplitst naar de leeftijd 
van het gezinshoofd. Zowel bij jonge als bij oudere gezinshoofden zien we een sterke 
oververtegenwoordiging van personen in huishoudens met een erg hoge verhouding 
van de afbetalingslast ten opzichte van het inkomen. Bij de gezinnen met een 
gezinshoofd in de beroepsactieve leeftijd is er eerder een lichte oververtegen-
woordiging in de categorieën van 1 tot 11% (met uitzondering van de categorie 6-
8% voor de gezinshoofden tussen de 50 en 64 jaar).   
 
Tabel 4: Verhouding afbetaling consumptiekredieten ten opzichte van het 
inkomen, uitgesplitst naar leeftijd van de referentiepersoon van het 
huishouden (N=3264)28

 

 16-24 jaar 25-49 jaar 50-64 jaar 
65 jaar of 
ouder 

1-6% 4,4 20,4 22,2 8,5 
6-8% 23,1 20,7 17,4 20,2 
8-11% 14,7 20,4 20,6 11,3 
11-17% 22,4 19,2 19,7 34,2 
>17% 35,4 19,3 20,0 25,8 
 100 100 100 100 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 5: Verhouding afbetaling consumptiekrediet ten opzichte van het 
inkomen, uitgesplitst naar gewest (N=3266) 
 
 Brussels gewest Vlaams gewest  Waals gewest  
1%-6% 23,8 19,5 19,7 
6%-8% 11,5 22,5 19,3 
8%-11% 14,4 18,9 22,3 
11%-17% 18,0 19,4 21,0 
>17% 32,3 19,8 17,7 
 100 100 100 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
In het Vlaamse gewest is het aandeel huishoudens relatief gelijkmatig verspreid over 
de quintielen. Er is een lichte oververtegenwoordiging van huishoudens met een 
verhouding afbetaling/inkomen van 6 à 8%. In het Waalse gewest is de 
vertegenwoordiging iets minder gelijkmatig. Er is vooral een oververtegenwoordiging 
van huishoudens met een afbetalingslast tussen de 8 en 17%. In het Brusselse 
gewest daarentegen is er een sterkere polarisering. Er is een opmerkelijke 
oververtegenwoordiging van personen in gezinnen met een afbetalingslast van meer 
dan 17% en er zijn verhoudingsgewijs meer gezinnen met een erg kleine verhouding 
afbetaling/inkomen.  

                                                 
27  Deze gegevens werden op huishoudniveau berekend. 
28  De indeling in categorieën van de verhouding werd gedaan op basis van quintielen van de verhouding.  
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5. Indicatoren voor problematische 
schuldsituaties  

 
5.1 Inleidend 
 
Een indicator kan omschreven worden als een duidelijk omschreven en meetbaar 
kwantitatief gegeven dat een aanwijzing geeft over een achterliggend fenomeen. Een 
indicator is steeds een compromis in termen van de ideale conceptualisering en de 
realistische mogelijkheden op basis van de beschikbare data rekening houdend met 
de representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit van deze data. Tegelijk moet de 
indicator gedetailleerd en met zorg gedefinieerd worden. De definitie van 
problematische schuldsituaties en de indicator die we hanteren bepalen hoeveel 
personen in problematische schuldsituaties we zullen meten. De definitie heeft 
bijgevolg impact op de beleidsrelevantie van het probleem (cf. Serail, 2004:7).  
 
5.1.1. Presentatie van de indicatoren voor problematische 
schuldsituaties 
 
Op basis van SILC 2004 zullen we negen indicatoren voor problematische 
schuldsituaties presenteren. Dit zijn:  

- Het aantal personen dat bestaansonzeker(der) wordt door afbetaling van 
consumptiekrediet ten opzichte van de totale bevolking; 

- Het percentage van de bevolking dat bestaansonzeker(der) wordt door 
consumptiekredieten  na de afbetaling van woonlasten; 

- De toename van de armoedekloof na afbetaling voor consumptiekrediet; 
- Het percentage van de bevolking in een huishouden met een ratio 

afbetaling/inkomen hoger dan 20%; 
- Het percentage van de bevolking in een huishouden dat de afbetaling van 

consumptiekredieten als een zware last ervaart; 
- Het percentage personen in huishoudens met minimaal twee achterstallige 

betalingen voor één of meer basisvoorzieningen (facturen van elektriciteit, 
water of gas, huur of hypotheek of gezondheidszorgen);  

- Het percentage personen in huishoudens met minstens twee achterstallige 
betalingen voor facturen van elektriciteit, water of gas; 

- Het percentage personen in huishoudens met ten minste twee achterstallige 
betalingen voor consumptiekredieten; 

- Het percentage personen in huishoudens die getroffen zijn door afsluiting of 
beperking van elektriciteit, water of gas.  

 
Aangezien deze verschillende indicatoren voor- en nadelen hebben en verschillende 
aspecten van een fenomeen belichten, zijn ze complementair. Daarom is een set van 
indicatoren het meest aangewezen29.  

                                                 
29  In principe is het mogelijk indicatoren te ontwikkelen op basis van een combinatie van de vermelde 

indicatoren. Het combineren van objectieve en subjectieve indicatoren is mogelijk voor de indicatoren 
over consumptiekrediet29. De vragen in verband met achterstallige betalingen kunnen echter niet 
verhouden worden ten opzichte van andere vragen in verband met de schuldsituatie (Voor meer 
informatie hierover zie de bespreking van de vragen in Bijlage 5). We kiezen er voor om in eerste 
instantie de ruwe indicatoren voor te stellen. 
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5.1.2. Indicatoren over gevolgen van problematische 
schuldsituaties  
 
Voorts is het mogelijk indicatoren op basis van indirecte gevolgen van 
problematische schuldsituaties te ontwikkelen, bijvoorbeeld over de impact van een 
problematische schuldsituatie op de gezondheid. In buitenlands onderzoek werd de 
band aangetoond tussen fysieke en mentale gezondheid en schuldsituaties (Balmer 
e.a., 2006; Nettleton & Burrows, 1998). Hoewel deze indicatoren uiterst relevant zijn 
in het kader van schuldsituaties en bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, zijn 
deze echter geen indicatoren voor problematische schuldsituaties. Zij wijzen op 
gevolgen van problematische schulden (die vaak niet enkel ten gevolge van 
schuldsituaties teweeggebracht kunnen worden). Het feit dat deze situaties een 
gevolg zijn van schuldsituaties dient dan ook aangetoond te worden. Daarom 
vereisen deze indicatoren een grondige analyse. We hebben in dit onderzoek echter 
vooral gefocust op indicatoren voor problematische schuldsituaties. Verkennend 
gingen we wel na of er mogelijke pistes op basis van SILC zijn om indicatoren te 
ontwikkelen over gevolgen van problematische schuldsituaties.  
 
In SILC wordt gepeild naar uitstel van medische zorgen en van bezoek aan de 
tandarts omwille van financiële redenen. Het uitstellen van medische zorgen omwille 
van financiële redenen kan echter ook voorkomen los van schuldsituaties. 
Bijvoorbeeld een nieuwe specifieke medische behandeling, die niet terugbetaald 
wordt door het ziekenfonds, kan erg duur zijn. Daarom moet dus expliciet het 
verband worden aangetoond met een schuldsituatie. Bijkomend is het uitstellen van 
medische zorgen omwille van financiële redenen ook nog afhankelijk van externe 
factoren naast de schuldsituatie zoals ziek zijn. Verkennend gingen we na wat de 
relatie is tussen achterstallige betalingen (voor gezondheidszorgen) en uitstel van 
medische zorgen.  
 
41% van de volwassenen30 die in de voorbije 12 maanden medische zorgen 
uitgesteld hebben omwille van financiële moeilijkheden en 34% van de volwassenen 
die de tandarts uitgesteld hebben, woont in een huishouden dat in het voorbije jaar 
minimaal twee achterstallige betalingen had voor gezondheidszorgen omwille van 
financiële redenen. Respectievelijk 15% en 23% van de volwassenen in huishoudens 
met ten minste één en ten minste twee achterstallige betalingen voor 
gezondheidszorgen heeft medische zorgen uitgesteld omwille van financiële 
moeilijkheden31. In de huishoudens zonder achterstallen voor gezondheidszorgen 
heeft minder dan 1% medische zorgen uitgesteld omwille van financiële redenen. 
Ook 13% van de volwassenen in huishoudens met minimaal twee achterstallen voor 
basisitems heeft medische zorgen uitgesteld. 

                                                 
30  Personen van 16 jaar of ouder. 
31 Uitstel van medische zorgen is enkel gekend voor volwassenen. 
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Tabel 6: Uitstel van medische zorgen en achterstallige betalingen 
 
  Percentage volwassenen dat medische 

zorgen uitstelt omwille van financiële 
redenen 

Ja 
(N=370) 

15,4% Ten minste één 
achterstallige betaling 
voor gezondheidszorgen 

Nee 
(N=10006) 0,8% 

Ja 
(N=210) 

22,5% Minimaal twee 
achterstallige betalingen 
voor gezondheidszorgen  

Nee 
(N=10166) 

0,8% 

Ja 
(N=578) 

12,9% Minstens twee 
achterstallen voor één of 
meer basisitems  Nee 

(N=9802) 
0,6% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
5.2 Indicator 1: Bestaansonzeker(der) na afbetaling 

consumptiekredieten 
 
We schetsen eerst de moeilijkheden die we tegenkomen bij de ontwikkeling van deze 
indicator en alle andere objectieve indicatoren op basis van SILC 2004.  
 
5.2.1. Moeilijkheden met referentieperiodes 
 
Een bijzondere moeilijkheid voor de ontwikkeling van objectieve indicatoren op basis 
van SILC 2004 is het verschil in de referentieperiode van de bevraging van het 
inkomen (het kalenderjaar 200332) en van de vragen in verband met de 
consumptiekredieten (voorbije maand). Dit betekent dat de periode waarop de 
gestelde vraag betrekking heeft, verschillend is voor het inkomen en voor de 
schuldsituatie. Naast deze mismatch is er ook een incongruentie van de 
referentieperiodes voor de vragen over het inkomen (voor vorig kalenderjaar) en de 
bevraging van de huishoudsituatie (voor vorige maand). Door wijzigingen in de 
inkomsten van het huishouden of in de samenstelling van het huishouden (personen 
met of zonder een inkomen die het huishouden binnentreden of verlaten) in de 
tijdspanne tussen de bevraagde referentieperiodes kunnen foute berekeningen 
gemaakt worden van het (gestandaardiseerd) beschikbaar inkomen. Dit gebeurt 
omdat inkomensbronnen foutief (niet) meegeteld worden en/of omdat een onjuiste 
equivalentieschaal gebruikt wordt (Cantillon e.a., 2003:17). Wijzigingen in de 
huishoudsamenstelling tussen twee golven van een enquête komen regelmatig voor 
en kunnen vertekeningen met zich brengen. Op basis van ECHP 1993 en 1994 stelt 
Van Dam (2005: 81) vast dat 14% van alle personen die aanwezig zijn in beide 
golven te maken heeft met een verandering in de samenstelling van het huishouden 
tussen deze twee golven. Bovendien komen wijzigingen in de huishoudsituatie meer 

                                                 
32  In de Belgische SILC 2004 worden de persoonlijke inkomensbronnen van de personen die de 

individuele vragenlijst beantwoorden in kaart gebracht voor vorige maand. De inkomensbronnen van 
het huishouden (vb. kinderbijslag, alimentatiegeld, ...) werden echter niet voor de vorige maand 
bevraagd. Het is bijgevolg niet mogelijk om een inschatting van het totaal beschikbaar 
huishoudinkomen te maken voor de voorbije maand. 
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voor bij specifieke groepen zoals bij jonge alleenstaanden en gescheiden personen 
(Van Dam, 2005:83).  
 
Er kunnen dus zowel veranderingen geweest zijn tussen de referentieperiodes in de 
inkomenssituatie van een of meerdere personen van het huishouden (vb. 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, deeltijds werken, andere job of recht op 
kinderbijslag vervalt), in de samenstelling van het huishouden (vb. scheiding, 
geboorte, sterfte of studerende jongere werkt) als in de schuldsituatie van het 
huishouden (vb. aangaan van nieuwe kredieten of aflopen van de afbetaling van 
hypotheek). Het is bijgevolg mogelijk dat voor sommige huishoudens de bedragen 
voor de maandelijkse afbetalingen voor de consumentenkredieten of hypotheken niet 
in overeenstemming zijn met hun beschikbare huishoudinkomen in SILC. 
Huishoudens met veranderingen of schokken in de gezins- of inkomenssituatie 
hebben nochtans een groter risico op problematische schulden (Kempson, 2004; 
Rinaldi & Sanchis-Arellano, 2006; May & Tudela, 2005). Kempson e.a (2004: 31) 
stellen vast33 dat huishoudens die een inkomensval gekend hebben in de voorbije 
twaalf maanden twee keer zoveel kans hebben op achterstallen als diegenen van wie 
het inkomen ongewijzigd is gebleven. Een veranderde gezinssituatie (vooral 
scheiding en de geboorte van een kind) verhoogt de kans op achterstallige 
betalingen (Kempson e.a., 2004:18-19; Kempson, 2002:25). Ook onderzoek naar de 
dynamiek van in- en uittrede uit armoede bevestigt deze vaststellingen. Er wordt ook 
een differentiële impact van levensgebeurtenissen in functie van leeftijd en geslacht 
op de intrede en uittrede uit armoede vastgesteld (Dewilde, 2004). Belangrijke 
factoren voor een mogelijke intrede in de inkomensarmoede zijn relatie-ontbinding 
(enkel voor vrouwen) en het werkloos/arbeidsongeschikt worden van een 
gezinshoofd.   
 
De verschillende referentieperiode voor de uitgebreide bevraging van het inkomen 
(voor 2003 op jaarbasis) en voor het bedrag van de maandelijkse afbetalingen van 
consumentenschulden (voor de vorige maand) is problematisch wanneer men 
indicatoren wil berekenen die het inkomen en de schuldenlast ten opzichte van 
elkaar verhouden. Het verschil in referentieperiode is een probleem dat niet meteen 
oplosbaar is. Het is immers niet mogelijk om de schuldsituatie van een huishouden 
te bevragen voor het vorige inkomensjaar. Dit zou het geheugen van de 
respondenten erg op proef stellen en niet ten goede komen aan de betrouwbaarheid 
van de gegevens. Een suggestie is om te werken met de uitgebreide 
inkomensmeting (en de huishoudsituatie) van de volgende golf van SILC (dus voor 
het vorige kalenderjaar) voor die huishoudens die longitudinaal bevraagd worden.  
 

                                                 
33  Op basis van de UK DTI-over-indebtedness survey.  

 



 31

5.2.2. Het bedrag van de afbetalingssom 
 
Het bedrag van de afbetaling voor consumptiekrediet is erg beperkt bevraagd in de 
Belgische SILC-enquête34. Er is één vraag waarin gepeild wordt naar het bedrag van 
de maandelijkse afbetaling voor huurkopen en andere leningen. We kunnen 
veronderstellen dat het bedrag een onderschatting is omdat de verschillende posten 
die we hieronder begrijpen niet opgesomd zijn en de vraag door één persoon van het 
huishouden wordt beantwoord. Ook zullen niet alle respondenten dezelfde posten 
mee in rekening nemen bij de formulering van hun antwoord. Voor meer informatie 
over de vraagstelling verwijzen we naar Bijlage 5.   
 
Ondanks deze nadelen gebruiken we het bedrag van de afbetaling voor 
consumptiekredieten toch. We zullen het ook verhouden ten opzichte van het 
inkomen van het vorige jaar omdat er weinig alternatieven zijn om objectieve 
indicatoren te ontwikkelen.  
 
Een duidelijke operationalisering van de definitie van een problematische 
schuldsituatie als een situatie waarbij de last van de afbetaling niet draaglijk is, is de 
berekening van het percentage bestaansonzekeren op basis van de 60% 
armoedegrens na de afbetaling van de financiële verplichtingen. De 60%-
armoedegrens wordt internationaal gebruikt als maatstaf om personen als 
bestaansonzeker te beschouwen35. Levecque en Dewilde stelden vast dat 
schommelingen rond de 60%-armoedegrens (waardoor mensen als bestaansonzeker 
of niet beschouwd worden) op basis van ECHP meestal relatief betekenisvolle 
inkomensveranderingen zijn (Levecque & Dewilde, 2003), maar niettemin blijft de 
60% armoedegrens een arbitraire grens. Deze indicator heeft ook andere nadelen. 
Het percentage personen dat een overmatige kredietlast heeft op basis van deze 
indicator zou kunnen schommelen wegens de schommelingen die eigen zijn aan de 
armoedegrens zelf. De armoedegrens zelf wordt immers jaarlijks herberekend. 
Bovendien hoeven personen die bestaansonzeker(der) worden door consumptie-
krediet niet noodzakelijk in een problematische schuldsituatie te verkeren. Het is 
mogelijk dat zij vermogen hebben.  
 

                                                 
34  Hypotheek (of een lening voor verbouwingswerken) wordt uitgebreid bevraagd in SILC zodat de 

meting betrouwbaarder is. Er wordt nagegaan hoeveel hypotheken een huishouden heeft en voor elke 
hypotheek wordt in kaart gebracht wat het oorspronkelijke ontleende kapitaal is, de totale looptijd 
van de hypotheek, de intrestvoet, het jaar van de eerste afbetaling, maand van de eerste afbetaling, 
periodiciteit van de afbetaling, bedrag van de afbetalingssom, betaalde intrest, het voorkomen van 
een tussenkomst via de verzekering tegen inkomensverlies en het bedrag van deze tussenkomst. 
Bijgevolg is het mogelijk om de betrouwbaarheid van het bedrag van de maandelijkse afbetaling af te 
checken ten opzichte van andere parameters zoals de looptijd en het totaal ontleende bedrag. Ook 
stemmen de referentieperiode voor de meting van het inkomen en voor het bedrag van de afbetaling 
voor de hypotheek overeen.  

35  Alternatieven zijn de beleidsmatige armoedegrens (de barema’s in de bijstand) (cf. Vermeulen e.a., 
1992) of een grens die volgens de budgetmethode is samengesteld. Hierbij berekent men de prijs van 
een korf noodzakelijk geachte goederen.  
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Figuur 15: 5 mogelijke relevante situaties van huishoudens voor en na 
afbetaling van krediet ten opzichte van de armoedegrens  
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In Figuur 15 worden de 5 mogelijke situaties van huishoudens ten opzichte van de 
armoedegrens voor en na afbetaling van krediet weergegeven. Situatie 1 stelt een 
huishouden voor dat arm is volgens de 60% armoedegrens en dat geen kredieten 
afbetaalt36. Situatie 2 is een huishouden dat arm is volgens de 60% armoedegrens 
zowel voor als na de afbetaling van kredieten. Situatie 3 beschrijft een huishouden 
dat arm wordt door de afbetaling van de financiële verplichtingen. Situatie 4 is een 
huishouden dat niet arm is volgens de 60% armoedegrens zowel voor als na de 
afbetaling van de financiële verplichtingen. Situatie vijf is een huishouden dat niet 
bestaansonzeker is en geen consumptiekrediet heeft. In tabel 6 wordt weergegeven 
welk percentage van de Belgische burgers in welke huishoudsituatie leeft volgens 
verschillende armoedegrenzen. Op basis van de 60% armoedegrens leeft 12% van 
de Belgen in bestaansonzekerheid in een huishouden dat geen consumptiekredieten 
heeft. 3% leeft in een huishouden dat zowel bestaansonzeker is voor als na de 
afbetaling van consumptiekredieten. 2% maakt deel uit van een huishouden dat 
onder de armoedegrens duikt na afbetaling van consumptiekredieten. 83% is niet 
bestaansonzeker en woont in een huishouden met of zonder consumptiekredieten.  

                                                 
36  Het is mogelijk dat zo’n huishouden geen toegang heeft tot krediet.  

 



 33

Tabel 7: Percentage van de bevolking (niet) in bestaansonzekerheid ten 
opzichte van de 40, 50, 60,70 en 80% armoedegrens na afbetaling van 
consumptiekredieten (N=12971) 37

 
Situatie huishouden t.o.v. 
armoedegrens 

40% 50% 60% 70% 80% 

Bestaansonzeker zonder 
consumptien  3,8% 7,2% 12,1% 18,6% 25,0% 
Bestaansonzeker voor en na 
consumptiekredieten 0,9% 1,7% 2,8% 4,8% 6,8% 
Niet bestaansonzeker voor 
schulden en bestaansonzeker na 
betaling consumptiekredieten 1,1% 1,8% 2,3% 2,7% 3,0% 
Niet bestaansonzeker voor 
schulden en niet bestaansonzeker 
na afbetaling 
consumptiekredieten (met of 
zonder consumptiekredieten) 94,2% 89,4% 82,8%38 73,9% 65,1% 
Totaal  100% 100% 100% 100% 100% 
Waarde armoedegrens (per 
maand) 518 € 648 € 777 € 907 € 1036 € 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
5.3. Indicator 2: Percentage van de bevolking dat 
bestaansonzeker(der) wordt door consumptie-
kredieten na afbetaling van woonkosten  
 
Naast schulden hebben huishoudens ook andere lasten, bijvoorbeeld woonuitgaven. 
Woonlasten zijn vaste kosten die op korte termijn niet te vermijden zijn. Op analoge 
manier kan ook het percentage bestaansonzekeren ten opzichte van de 60% 
armoedegrens berekend worden na afbetaling van woonkosten of na afbetaling van 
woonkosten en consumptiekredieten.  

                                                 
37  Dit werd berekend op basis van de gestandaardiseerde afbetaling ten opzichte van het 

gestandaardiseerd inkomen. 
38  Deze 83% bestaat uit 19% met consumptieschulden en 64% zonder consumptieschulden. 
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Tabel 8: Toename van de bestaansonzekerheid na afbetaling van 
woonlasten (en consumptiekredieten) 

 

Ten opzichte van 
Voor huurders 
(N=3419)39

  

 Vóór afbetaling huur Na afbetaling huur  Verschil  
Huurders 27% 49% +22% 
Allen 7% 13% +6% 

 
Vóór afbetaling huur en 
consumptiekredieten  

Na afbetaling huur en 
consumptiekredieten 

Verschil 

Huurders 27% 53% +26% 
Allen 7% 14% +7% 

 
Voor de bevolking met 
hypotheek (N=4950) 

  

 
Vóór afbetaling hypotheek  Na afbetaling van 

hypotheek 
Verschil  

Met hypotheek 7% 19% +12% 
Allen 3% 7% +4% 
 Voor allen (N=12971)   

 
Vóór afbetaling 
huisvestingskosten 

Na afbetaling van 
 huisvestingskosten 

Verschil 

Allen 15% 32% +17% 

 

Vóór afbetaling van 
huisvestingskosten en 
consumptiekredieten 

Na afbetaling van 
huisvestingskosten en  
consumptiekredieten 

Verschil  

Allen 15% 35% +20% 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
In Tabel 8 wordt eerst voor de huurders en voor de personen met hypotheek apart 
het armoederisico getoond vóór afbetaling van woonkosten en na betaling van 
woonlasten (en consumptiekredieten).40 Na afbetaling van huur en van huur en 
consumptiekredieten leven respectievelijk 50% en 53% van de huurders onder de 
armoedegrens. Dit stemt overeen met 13% en 14% van de bevolking. Door 
afbetaling van hypotheek wordt 19% van de personen met hypotheek of 7 % van de 
bevolking bestaansonzeker. In het onderste luik van Tabel 8 wordt nagegaan hoeveel 
percent van de bevolking onder de armoedegrens terechtkomt na betaling van de 
totale huisvestingskosten41. 32% heeft een risico op een laag inkomen na betaling 
van de totale uitgaven voor huisvesting. Na betaling van consumptiekredieten en 
huisvestingskosten is 35% bestaansonzeker. Woonlasten hebben dus een belangrijk 
effect op de bestaansonzekereid van personen. Het effect van consumptiekredieten 
bovenop woonkosten is relatief klein, hoewel niet te verwaarlozen. Voor huurders is 
er een toename van de bestaansonzerheid met 4%. Ten opzichte van de totale 
bevolking betekent dit een toename van 1%. Als we de impact voor 
consumptiekredieten voor de totale bevolking (huurders en eigenaars) samen 
bekijken na woonlasten, is er 3% van de bevolking meer bestaansonzeker na 

                                                 
39  Waarvan het bedrag van de huur gekend is. 
40  Dit wordt niet berekend voor hypotheek en consumptieschulden omdat de referentieperiodes 

verschillend zijn. 
41  Voor de berekening van de woonkosten werd gebruikt gemaakt van de variabele HH070 (current total 

housing cost) omdat deze dezelfde referentieperiode heeft als de afbetaling voor consumptiekrediet. 
Deze bepaling van de woonkosten heeft echter als nadeel dat een economische definitie van woonkost 
werd gehanteerd die niet steeds overeenstemt met de sociaal-economische definitie van woonkost. 
Zo wordt bijvoorbeeld voor de eigenaars een geïmputeerde huur meegerekend. 
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betaling van consumptiekredieten. De impact op de bestaansonzekerheid na 
woonlast en kredieten ligt dus in de lijn van de vastgestelde impact na afbetaling van 
consumptiekredieten alleen (2,3%). De extra bestaansonzekerheid na afbetaling van 
consumptiekrediet verschilt bijgevolg niet drastisch indien men (geen) rekening 
houdt met woonlasten.  
 

5.4. Indicator 3: Toename van de armoedekloof na 
afbetaling van consumptiekredieten 
 
Bij de berekening van het percentage personen dat bestaansonzeker(der) wordt door 
de afbetaling van consumptiekredieten wordt rekening gehouden met het percentage 
van de bevolking dat zich in situatie twee of drie bevindt. De diepte van de armoede 
van deze personen blijft echter uit zicht. Om dit in kaart te brengen maken we 
gebruik van de armoedekloof. In Figuur 16 wordt de armoedekloof illustratief 
voorgesteld. De gemiddelde totale armoedekloof wordt berekend als de som van alle 
verschillen tussen de armoedegrens en het gestandaardiseerd inkomen van de 
personen met een inkomen onder de armoedegrens gedeeld door de totale 
bevolking. De armoedekloof neemt zowel het ‘tekort’ aan inkomen ten opzichte van 
de armoedegrens als het aantal personen in deze situatie mee. De armoedekloof 
wordt berekend volgens de methode van Foster, Greer en Thorbecke (1984)42. Om 
problematische schuldsituaties te meten, wordt de toename van de armoedekloof na 
afbetaling van consumptiekrediet berekend. Nadelen van deze maat zijn –zoals voor 
het percentage bestaasonzeker(der)en na consumptiekredieten- dat de 
referentieperiodes voor het bedrag van de afbetaling en het inkomen verschillend 
zijn en de meting van het bedrag van de afbetaling voor consumptiekredieten erg 
beperkt is.  
 

                                                 
42  De berekening van de armoedekloof als de relatieve mediane armoedekloof, zoals de Lakenindicator, 

is niet geschikt omdat op basis van deze definitie de armoedekloof zowel kan stijgen of dalen, na 
aftrek van de afbetaling voor kredieten van het inkomen. Daarom wordt gewerkt op basis van de 
definitie van de armoedekloof van Foster, Greer en Thorbecke (FGT1). Deze wordt berekend als het 
gemiddelde over alle individuen van de individuele armoedekloof. De laatste is gelijk aan 
((gestandaardiseerde armoedegrens – gestandaardiseerd beschikbaar inkomen) / gestandaardiseerde 
armoedegrens) voor personen beneden de armoedegrens, en is gelijk aan 0 voor alle personen op of 
boven de armoedegrens. Bij de berekening werden negatieve inkomens naar 0 omgezet.  
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Figuur 16: Illustratie van de totale gemiddelde armoedekloof 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 9 toont dat de armoede, na het in rekening brengen van de afbetalingen van 
consumptiekredieten, volgens deze indicator in totaal met meer dan één vijfde 
toeneemt. Om dit resultaat goed te kunnen interpreteren worden enkele bijkomende 
cijfers gegeven. Bij de personen die in huishoudens leven met afbetalingen voor 
consumptiekredieten, en die hoe dan ook al bestaansonzeker waren (situatie 2), 
neemt de armoedekloof met meer dan de helft toe. Daar de gestandaardiseerde 
armoedegrens 777€ bedraagt, betekent de kloof van 345€, dat deze groep van 
huishoudens na afbetaling van consumptiekredieten een zeer laag beschikbaar 
inkomen overhoudt. Bij de huishoudens die pas door de afbetalingen in 
bestaansonzekerheid geraken (situatie 3) is de resulterende armoedekloof geringer.  
 
Tabel 9: Toename van de totale armoedekloof na betaling van 
consumptiekrediet 
 

 
Voor afbetaling 
consumptiekrediet 

Na afbetaling 
consumptiekrediet 

Verschil  Verschil in % 

Totale gemiddelde 
armoedekloof (FGT1) 
(N=12971) 

0,043 0,052 
 

0,01% +21% 

Gemiddelde armoede-
kloof van personen in 
situatie 2* (N=427) 

223€ 345€ 
 

122€ 
 

+55% 

Gemiddelde armoede-
kloof van personen in 
situatie 3** (N=335) 

 
0€ 

 
180€ 

 
 

 

 
*Situatie 2: personen in huishoudens met consumptiekredieten, die bestaansonzeker 
zijn zowel voor als na de afbetaling voor consumptiekredieten.  
**Situatie 3: personen in huishoudens met consumptiekredieten, die bestaanszeker 
zijn voor de afbetaling voor consumptiekredieten, maar bestaansonzeker na deze 
afbetaling.  
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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5.5. Indicator 4: De afbetaling voor consumptie-
kredieten bedraagt meer dan 20% van het 
huishoudinkomen 
 
De verhouding van de maandelijkse afbetaling van consumptiekredieten ten opzichte 
van het maandelijkse inkomen is een veelgebruikte maat in de literatuur (May, 
Tudela & Young, 2004; Girouard, Kennedy & Andre, 2007; Betti e.a., 2001; Rinaldi & 
Sanchis-Arellano, 2006; May & Tudela, 2005 (voor hypotheek))43. Wanneer het 
aandeel van de afbetaling in het totaal beschikbaar inkomen erg groot wordt, kan de 
last van de afbetaling ondraaglijk worden. Deze indicator heeft echter als nadeel dat 
er geen rekening gehouden wordt met de samenhang tussen het inkomen en het 
bedrag van de kredietschuld en met het vermogen. Het is ook niet eenvoudig om 
over verschillende leeftijds- en inkomensgroepen heen een objectieve ‘juiste’ 
verhouding te bepalen voor de ratio afbetaling – inkomen. (Betti e.a., 2001). 
Bijkomende beperkingen zijn opnieuw dat de referentieperiode voor het bedrag van 
de maandelijkse afbetaling voor consumptiekredieten niet overeenstemt met deze 
voor de bevraging van het inkomen en dat de meting van het bedrag van de 
afbetaling aan consumptiekredieten beperkt is in de Belgische SILC-enquête.  
 
15 % van de bevolking met consumptiekredieten leeft in een huishouden waarvoor 
het maandelijkse bedrag van de afbetaling voor consumptiekredieten meer dan 20% 
van het inkomen bedraagt. Dit is 3,5% van de totale bevolking. 8 % van deze 
individuen (of 1,8% van de bevolking) leeft in een huishouden waar het bedrag van 
de afbetaling voor consumptiekredieten meer dan 30 % bedraagt (zie Tabel 10)  
 
Als we de bevolking in huishoudens met een kredietlast van 20 of 30 % bekijken in 
functie van andere indicaties van financiële moeilijkheden (cf. Tabel 29 in bijlage 2) 
stellen we vast dat soms meer personen in een huishouden met een kredietlast van 
20% te maken hebben met financiële moeilijkheden of deprivatie dan diegenen in 
huishoudens met een kredietlast die hoger is dan 30% van het inkomen. Zij hebben 
het moeilijker om onverwachte uitgaven te doen en ervaren de afbetaling voor 
consumptiekredieten vaker als een zware last. Het is mogelijk is dat voor 
huishoudens met een lager inkomen, een lagere kredietlast minder draaglijk is dan 
een hogere kredietlast bij huishoudens met een hoger inkomen. Daarom kiezen we 
ervoor om de grens voor hoge kredietlast te stellen op meer dan 20%. 
 

                                                 
43  Dit wordt vaak de ‘debt-servicing ratio genoemd’.  
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Tabel 10: Aantal personen in huishoudens met een kredietlast van meer dan 
20 of meer dan 30% (N=3228) 
 
Verhouding afbetaling 
consumptiekredieten ten opzichte van 
totaal huishoudinkomen 

% individuen in een huishouden 
in deze situatie 

≤20% 85,2% 
>20% 14,8% 
Totaal  100,0 
≤30% 92,3% 
>30% 7,7% 
Totaal  100,0 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Het is mogelijk om een indicator voor overmatige kredietlast te bepalen enkel voor 
huishoudens met een inkomen lager dan het mediaan inkomen. Omwille van de 
complementariteit met de indicator voor een problematische schuldsituatie op basis 
van de armoedegrens (en dus indirect op basis van de mediaan) wordt gekozen om 
dit niet te doen. In Tabel 11 stellen we de verhouding tussen beide indicatoren voor.  
 
Tabel 11: Verhouding van de afbetalinglast ten opzichte van 
bestaansonzekerheid (N=3228) 
 

Percentage individuen in type huishouden (60% 
armoedegrens) 

 
Verhouding afbetaling 
consumptiekredieten 
t.o.v.huishoudinkomen  

Bestaansonzeker 
voor en na 
schulden 

Niet bestaans-
onzeker voor 
schulden en 
bestaansonzeker 
na schulden 

Niet 
bestaans-
onzeker voor 
en na 
schulden 

Totaal  

>20% 32,7% 32,7% 34,6% 100% 
>30% 41,7% 39,1% 19,3% 100% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Als de ratio afbetaling-inkomen meer dan 20% bedraagt, is het percentage van de 
bevolking in de verschillende situaties ongeveer telkens één derde. Wanneer de 
verhouding van de afbetaling ten opzichte van het inkomen meer dan 30%, is er 
42% dat zowel voor als na afbetaling bestaansonzeker is. 39% van hen wordt 
bestaansonzeker door de afbetaling van de consumptiekredieten en 19% heeft in 
beide situaties geen inkomen onder de armoedegrens.  
 

5.6. Indicator vijf: de afbetaling van consumptie-
kredieten is een zware last 

 
Op basis van de inschatting door de referentiepersoon van het huishouden van de 
afbetalingslast (als een zware last, min of meer een last of geen probleem) kan een 
subjectieve indicator ontwikkeld worden. Door Betti e.a. (2001) wordt deze indicator 
naar voor geschoven als gemeenschappelijke Europese indicator.  
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Bijna drie vierde (73%) van de personen in huishoudens met consumptiekredieten 
leven in een huishouden waarvan de referentiepersoon zegt dat de afbetaling van 
consumptiekredieten min of meer een last is of een zware last is (N=3320). Dit is 
een erg hoog aandeel en is weinig discriminerend. Een derde (34%) van de 
bevolking in huishoudens met consumptiekredieten leeft in een gezin waarvan het 
gezinshoofd zegt dat deze terugbetaling een zware last is. Dit is 8% van de totale 
bevolking (huishoudens met en zonder consumptiekredieten). Op basis van de 
analyse van andere indicatoren voor de financiële situatie en deprivatie (zie tabel 30 
in bijlage 2) stellen we vast dat zij die leven in huishoudens die rapporteren dat de 
terugbetaling een zware last is vaker achterstallige betalingen hebben voor 
consumptiekredieten en voor basisrechten (gezondheidszorg, wonen en 
nutsvoorzieningen) dan diegenen in de huishoudens waarvoor de afbetaling min of 
meer een last of een zware last is. Zij hebben het ook vaker moeilijk om rond te 
komen, kunnen minder vaak onverwachte uitgaven doen, ervaren vaker financiële 
druk en zijn meer gedepriveerd op het vlak van huisvesting en duurzame goederen.  
Naarmate het huishouden rapporteert dat de last van de afbetaling voor 
consumptiekredieten zwaarder is, is ook zowel het mediaan of gemiddelde bedrag 
van de maandelijkse afbetaling hoger en van het beschikbare huishoudinkomen lager 
(zie tabel 12). Het gemiddelde bedrag is vooral opmerkelijk hoger voor de 
huishoudens waar de afbetaling zwaar weegt. Gemiddeld bedraagt de maandelijkse 
afbetaling voor hen 398€. Kempson (2002:17) daarentegen stelde geen link vast 
tussen het bedrag dat huishoudens betalen voor consumptiekredieten en hun 
inschatting van de afbetaling, maar wel een verband tussen de verhouding 
afbetaling/inkomen. Zij stelde ook vast dat er een sterke relatie was tussen de 
inschatting van de schuldsituatie en het hebben van financiële moeilijkheden 
(Kempson, 2002:18).  
 

Tabel 12: Mediaan en gemiddeld bedrag van de maandelijkse afbetaling van 
consumptiekredieten (en beschikbaar huishoudinkomen na 
consumptiekredieten) in functie van de inschatting van de last van de 
afbetaling van consumptiekredieten door de referentiepersoon (N=1124) 

 
Maandelijkse afbetaling consumptiekredieten Last van afbetaling van 

consumptiekredieten  Mediaan bedrag Gemiddeld bedrag 
Zware last 250€ 398€ 
Min of meer een last 230€ 308€ 
Geen last  220€ 286€ 

Maandelijks beschikbaar huishoudinkomen na 
afbetaling Last van afbetaling van 

consumptiekredieten  Mediaan bedrag Gemiddeld bedrag 
Zware last 1124€ 1667€ 
Min of meer een last 2164€ 2204€ 
Geen last 2496€ 2692€ 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen 
 
Het voordeel van deze indicator is dat het gezinshoofd bij de inschatting van het 
huishouden de behoeften van het huishouden meeneemt en ook rekening houdt met 
het complete plaatje van inkomsten, uitgaven (vaste kosten en bestedings-
mogelijkheden) en vermogen. Een nadeel van de subjectieve inschatting door de 
respondent is dat er vaak ondergerapporteerd wordt (Kempson, 2002: 24; Duygan & 
Grant, 2006:5). Huishoudens willen de eigen situatie niet onder ogen zien, of een 
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persoon kan weigerachtig zijn om de financiële moeilijkheden aan de interviewer 
mee te delen. Een ander nadeel van de subjectieve inschatting is dat deze kan 
samenhangen met kenmerken van de respondent zoals leeftijd of inkomen.  
 
Van de huishoudens met een zware afbetalingslast volgens de referentiepersoon 
(N=408) is twee derde niet bestaansonzeker (64%). Ongeveer één vijfde (19%) is 
zowel bestaansonzeker voor als na afbetaling. De overigen zijn bestaansonzeker 
door afbetaling. Slechts 54% van de huishoudens die bestaansonzeker zijn (op basis 
van het gestandaardiseerde inkomen na afbetaling van schuldenlast) zowel voor als 
na de afbetaling van consumptiekredieten zegt dat de afbetaling een zware last is. 
Bij de huishoudens die onder de armoedegrens komen na afbetaling van 
consumptiekredieten is dit 60% en bij die huishoudens die nooit bestaansonzeker 
zijn is dit 29%. Een derde nadeel is dat subjectieve indicatoren weinig geschikt zijn 
om evoluties over de tijd op te volgen, omdat ze vaak schommelingen vertonen (Van 
den Bosch, 2001). Daarenboven zijn de antwoorden op dergelijke subjectieve vragen 
ook sterk afhankelijk van de plaats in de vragenlijst (Van den Bosch, 2001). Ten 
slotte heeft deze indicator een bijkomend nadeel voor internationale vergelijkingen. 
Zo wordt in bepaalde landen een last makkelijker als problematisch omschreven dan 
in andere naargelang de graad van optimisme of pessimisme. 
 
5.7. Indicator 6: Ten minste twee achterstallige 
betalingen voor nutsvoorzieningen  
 
Achterstallige betalingen vormen een belangrijke bron van informatie over 
problematische schuldsituaties. Diverse indicatoren voor problematische 
schuldsituaties in de literatuur werden op basis van achterstallige betalingen 
bepaald. Personen met achterstallige betalingen voor kredietcontracten (inclusief niet 
vereffende kredietkaarten) en voor facturen en betalingen van het huishouden 
(belastingen, huur, water, elektriciteit, gas e.a.) voor meer dan drie maanden 
worden door Kempson als personen met problematische achterstallige betalingen 
omschreven (Eurostat, 2006c). Het Britse Departement voor Handel en Industrie 
(2004) omschrijft personen met problematische schulden als personen met 
achterstallige betalingen voor kredietschulden en/of afbetalingen voor gas, water, 
elektriciteit, water, huur of belastingen gedurende meer dan 3 maanden. Serail 
(2004) beschouwt huishoudens met een inkomen van maximaal 150 % van het 
netto-sociaalminimum als huishoudens met problematische schulden ‘als de 
betalingsverplichtingen voor niet-hypothecaire leningen groter zijn dan of gelijk aan 
de aflossingscapaciteit van het huishouden EN een achterstand van 6 maand of meer 
voor woonlasten (huur of hypotheek), lopende rekeningen en/of voor energie en 
water, ziekenfonds, belastingen, telefoonrekeningen en schoolgeld. 
 
Achterstallige betalingen werden in SILC 2004 in kaart gebracht op basis van de 
vraag aan de referentiepersoon van het huishouden ‘Is het gedurende de voorbije 12 
maanden voorgekomen dat uw huishouden één of meer van de volgende rekeningen 
niet (op tijd) kon betalen?’. Antwoorden kunnen zijn ‘nooit’, ‘een keer’, ‘twee keer of 
meer’ of ‘niet van toepassing’. Het aantal achterstallen is een indicatie voor de mate 
waarin de financiële moeilijkheden structureel zijn. Omdat niet voor alle huishoudens 
correct het onderscheid werd gemaakt tussen nooit en niet van toepassing kunnen 
de huishoudens met achterstallen voor huur, hypotheek of consumptiekredieten niet 
verhouden worden ten opzichte van de huishoudens die huur betalen of een 
hypotheek of consumptiekredieten hebben. De gegevens in verband met 
achterstallige betalingen worden daarom steeds berekend voor de totale bevolking.  
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Figuur 17: Percentage personen dat leeft in huishoudens met ten minste 
één of twee achterstallige betalingen voor nutsvoorzieningen, gezondheids-
zorgen, huur of hypotheek, belastingen, huur, consumptiekredieten, boetes 
of hypotheek  
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Figuur 17 beschrijft het percentage van de bevolking in huishoudens met 
achterstallige betalingen voor diverse uitgavenposten. Het meeste komen 
achterstallen voor nutsvoorzieningen voor (5%), gevolgd door achterstallen voor 
gezondheidszorgen en woonlasten (huur of hypotheek). Voor beide uitgaven kan een 
kleine vier procent van de bevolking niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 
Daarna volgen de belastingen (3 %). Ook wanneer we kijken naar de bevolking met 
minimaal twee achterstallige betalingen, blijft dezelfde orde van belangrijkheid voor 
de problematische uitgavenposten behouden.  
 
Deze cijfers liggen in de lijn van de gegevens op basis van ECHP (zie Bijlage 3). Ook 
in de ECHP vormen de achterstallen voor nutsvoorzieningen de belangrijkste 
achterstallige betalingen. Deze worden gevolgd door achterstallige betalingen voor 
huur of hypotheek. Achterstallen voor gezondheidszorgen zijn niet bevraagd in de 
ECHP. Dit is zo voor alle golven van 1995 tot 2001. Op basis van de analyse van de 
totale schuldenlast voor een staal van personen die zich bij een 
schuldbemiddelingsdienst aanmelden bij Vlaamse OCMW’s of CAW’s, stellen Ruelens 
en Nicaise (2002:79-80) vast dat schulden voor nutsvoorzieningen het grootste 
aandeel in de totale schuldenlast vormen. Ook TV-distributie en internetaansluiting 
werden hier onder de categorie nutsvoorziening gerekend. Vervolgens zijn de 
belangrijkste posten - in orde van belangrijkheid- kredieten (consumptie- en 
hypothecaire), belastingen, taksen of BTW, medische kosten, huur en boetes.  
Op basis van het registratiesysteem Tellus44 (zie tabel 39 bijlage 4) van de Vlaamse 
CAW’s komen consumentenkredieten naar voren als belangrijkste schulden, gevolgd 
door woonschulden, fiscale schulden en gezondheidsschulden. Schulden voor 

                                                 
44  http://www.centrumschuldbemiddeling.be/Documenten/Ondersteuning/Schuldenaar/ 

Tellus2005_SBM.pdf (20/06/07) 

 

http://www.centrumschuldbemiddeling.be/Documenten/Ondersteuning/Schuldenaar/ Tellus2005_SBM.pdf
http://www.centrumschuldbemiddeling.be/Documenten/Ondersteuning/Schuldenaar/ Tellus2005_SBM.pdf
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nutsvoorzieningen werden in Tellus niet apart opgenomen. Deze gegevens zijn 
echter moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van de SILC-enquête omdat ze 
slechts over de personen in problematische schuldsituaties spreken die in begeleiding 
zijn.  
 
Figuur 18: Percentage personen met een inkomen onder de mediaan dat 
leeft in huishoudens met tenminste één of twee achterstallige betalingen 
omwille van financiële redenen voor nutsvoorzieningen (N=6639), 
gezondheidszorgen (N=6639), huur of hypotheek (N=6642), belastingen 
(N=6638), huur (N=6639), consumptiekredieten (N=6639), boetes 
(N=6638)  of hypotheek (N=6639) 
 

0 2 4 6 8 1

Nutsvoorzieningen

Gezondheidszorgen

Huur of hypotheek

Belastingen

Huur

Consumptieschulden

Boetes 

Hypotheek

0

Ten minste 2 achterstallige betalingen  Ten minste één achterstallige betaling

 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Voor de bevolking met een inkomen onder het mediaan inkomen (Figuur ) stellen we 
vast dat het percentage personen met minimaal één achterstallige betaling voor 
facturen voor elektriciteit, water of gas hoog is (meer dan 8%). Voor huur of 
hypotheek en gezondheidszorgen is dit 6%. Ook voor alle andere uitgavenposten is 
het percentage achterstallen hoger voor de personen met een inkomen onder de 
mediaan.  
 
Huishoudens kunnen ook achterstallen combineren. 6,2 % van de bevolking heeft op 
zijn minst 2 achterstallige betalingen voor rekeningen van elektriciteit, water of gas, 
gezondheidszorgen, huur, hypotheek, belastingen, consumptiekredieten of boetes45.  
 

5.8. Indicator 7: Minimaal twee achterstallige 
betalingen voor één of meer basisvoorzieningen 
 
We bekijken meer in detail de achterstallige betalingen voor basisvoorzieningen, met 
name voor facturen voor nutsvoorzieningen, voor huur of hypotheek en voor 
gezondheidszorgen (Tabel 13). 5 % van de Belgische bevolking leeft in een 
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huishouden dat minimaal twee achterstallige betalingen heeft voor rekeningen van 
elektriciteit, water of gas, voor gezondheidszorgen of voor huur of hypotheek. 1,5 % 
van de bevolking heeft minstens 2 achterstallige betalingen voor twee van deze 
betalingsposten. 0,4% woont in een gezin dat minimaal 2 achterstallige betalingen 
heeft voor deze drie basisvoorzieningen. In Tabel 14 worden dezelfde cijfers 
beschreven voor de personen met een inkomen onder de mediaan. 9 % van de 
bevolking onder de mediaan heeft minstens voor één basisvoorziening twee 
achterstallen. 6,2% heeft minimaal één achterstallige betaling voor 2 of meer items. 
1% heeft voor de drie basisvoorzieningen minimaal twee achterstallige betalingen.  
 
Tabel 13: Percentage personen in huishoudens met ten minste één of twee 
achterstallige betalingen voor basiszaken (elektriciteit, water of gas; huur 
of hypotheek; gezondheidszorgen) (N=12966) 
 

 

Voor 1 
item  

Voor 2 
items 

Voor 3 
items 

Ten 
minste 
voor 1 
item 

Ten minste één achterstallige 
betaling 4,7% 2,7% 0,9% 8,3% 
Ten minste twee achterstallige 
betalingen  3,1% 1,5% 0,4% 5,0% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 14: Percentage individuen met een inkomen onder de mediaan dat 
leeft in een huishouden met ten minste één of twee achterstallige 
betalingen voor basiszaken (elektriciteit, water of gas; huur of hypotheek; 
gezondheidszorgen) omwille van financiële redenen (N=12966) 
 

 
Voor 1 
item  

Voor 2 
items 

Voor 3 
items 

Ten 
minste 
voor 1 
item 

Ten minste één achterstallige 
betaling 7,2% 4,6% 1,6% 13,4% 
Ten minste twee achterstallige 
betalingen  5,4% 2,7% 0,8% 8,9% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Vervolgens werd nagegaan hoe mogelijke combinaties van achterstallen voor 
basisvoorzieningen zich verhouden ten opzichte van andere indicatoren die wijzen op 
financiële moeilijkheden of deprivatie (zie Tabel 33 en bijhorende beschrijving in 
bijlage 2). Het is de bedoeling na te gaan of het verantwoord is bepaalde situaties 
van achterstallen uit te sluiten om problematische schuldsituaties uit te filteren. We 
stelden vast dat een restrictievere opvatting niet noodzakelijk wees op opmerkelijk 
meer financiële moeilijkheden. Daarom werd gekozen voor de volgende indicator 
voor problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen: Ten minste twee 
achterstallige betalingen voor één of meer basisitems. 5,9% van de bevolking leeft in 
een huishouden met problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen. Dit zijn 
ongeveer 600000 personen. Het zijn personen in gezinnen met ten minste één 
achterstallige betaling voor minimaal twee basisitems of met ten minste twee 
achterstallige betalingen voor minstens één basisvoorziening.  
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Tabel 15: Percentage van de bevolking in een huishouden met achterstallige 
betalingen voor consumptiekredieten, voor huur of hypotheek, voor 
gezondheidszorgen en/of voor nutsvoorzieningen 
 
  Voor 1 

item  
Voor 2 
items 

Voor 
3 
items 

Voor 4 
items 

Ten 
minste 
voor 1 
item 

Ten minste één achterstallige 
betaling 

4,7% 2,6% 1,3% 0,1% 8,7% 

Ten minste twee achterstallige 
betalingen  

3,1% 1,5% 0,8% 0,0% 5,4% 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Als we de achterstallen voor basisvoorzieningen samen met achterstallen voor 
consumptiekredieten bekijken (Tabel 15) dan heeft 9% van de bevolking ten minste 
één achterstallige betaling voor deze vier items. Dit is een lichte stijging ten opzichte 
van dit percentage op basis van de drie basisitems. Dezelfde tendens geldt voor 
minimaal twee achterstallen voor één van de vier posten.  
 
Tabel 16: Bevolking (met een inkomen onder de mediaan) in problematische 
schuldsituaties voor basisvoorzieningen naar kredietsituatie 
 
Problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen 
Kredietsituatie % Personen  Verdeling (N=858) 
Geen consumptiekredieten of 
hypotheek 

4,7% 37,7% 

Consumptiekredieten 15,7% 34,9% 
Hypotheek 2,8% 13,5% 

Hypotheek en consumptiekredieten 7,1% 14,0% 
Totaal 5,9% 100% 
Problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen en inkomen onder de 
mediaan  
Kredietsituatie % Personen Verdeling (N=749) 
Geen consumptiekredieten of 
hypotheek 

7,3% 41,0% 

Consumptiekredieten 22,4% 33,2% 
Hypotheek 6,4% 12,1% 
Hypotheek en consumptiekredieten 15,4% 13,7% 
Totaal 10,1% 100% 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 16 beschrijft de kredietsituatie van de personen met problematische schulden 
voor basisvoorzieningen en voor dezelfden met een inkomen onder de mediaan. Iets 
minder dan 40% van de huishoudens met problematische achterstallige betalingen 
voor basisvoorzieningen heeft noch consumptiekredieten noch hypotheek. 14% heeft 
hypotheek en consumtenschulden en ook 14% heeft enkel hypotheek. De verdeling 
van de bevolking met problematische achterstallen voor basisvoorzieningen en een 
inkomen onder de mediaan is gelijklopend. De personen met alleen maar 
consumptiekredieten hebben duidelijk de meeste kans op problematische 
schuldsituaties (16%). Zij worden gevolgd door de bevolking met hypotheek en 
consumptiekredieten die een risico heeft van 7% op problematische achterstallige 
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betalingen. Ook voor de personen met een inkomen onder de mediaan is dit zo. 22% 
van de bevolking met een inkomen onder de mediaan met enkel 
consumptiekredieten heeft achterstallige betalingen voor basisvoorzieningen.  
 
Wat betreft de relatie tussen kredieten en bestaansonzekerheid stellen we vast dat 
11 % van de huishoudens met consumptiekredieten bestaansonzeker is (N=1127). 
Van de bestaansonzekere huishoudens heeft 15% consumptiekredieten (N=869). 
Indien we de bevolking met problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen 
bekijken in relatie tot consumptiekredieten, constateren we dat 61% van de 
personen in huishoudens met achterstallen voor consumptiekredieten leeft met 
problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen. 16% van de personen met 
problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen heeft achterstallen voor 
consumptiekredieten. Voor de personen met een inkomen onder de mediaan met 
achterstallige betalingen voor consumptiekredieten of voor hypotheek leeft 
respectievelijk 77% en 57% in een problematische schuldsituatie voor 
basisvoorzieningen. Van de personen met een inkomen onder de mediaan en 
problematische achterstallige betalingen voor basisvoorzieningen heeft minder dan 
1% achterstallige betalingen voor hypotheek of voor consumptiekredieten.  
 
5.9. Indicator 8: Achterstallen voor consumptiekrediet 
 
Op basis van SILC 2004 kunnen we nagaan welk percentage van de bevolking leeft 
in een huishouden met ‘één keer’ of ‘twee maal of meer’ achterstallige betalingen 
voor consumptiekrediet. 1% van de bevolking leeft in een huishouden met minstens 
twee achterstallen voor dit soort kredieten. 1,6 % van de bevolking leeft in een 
huishouden met minimaal één achterstallige betaling. Dit cijfer ligt in de lijn van 
ECHP 2001. 1,8% van de bevolking rapporteerde achterstallige betalingen voor 
consumptiekredieten46. Dit is echter laag in vergelijking met het (moeilijk 
vergelijkbare) percentage achterstallige betalingen in de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren. 4,2% van de volwassenen (NBB, 2005: 29) was in 2004 geregistreerd 
met achterstallige contracten voor consumentenkredieten of hypotheken.47 In SILC 
rapporteert 2,3% van de totale bevolking of 1,9% van de volwassenen48 
achterstallige betalingen voor consumptiekredieten of hypotheek.  
 

                                                 
46  Tussen 1995 en 2001 schommelde dit percentage tussen 2,3% en 3,5%.  
47  In verband met de criteria voor registratie van achterstallen bij de Centrale voor Kredieten aan 

Particulieren zie Bijlage 6 
48  Personen van 18 jaar of ouder. 
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5.10. Indicator 9: Percentage van de bevolking met 
afsluiting of beperking van elektriciteit, water of gas 
 
Achterstallige betalingen kunnen directe gevolgen met zich brengen zoals de 
afsluiting van elektriciteit of water. In SILC 2004 werd gepeild naar de afsluiting of 
beperking van het verbruik van elektriciteit, water en gas voor de huishoudens met 
achterstallige betalingen voor nutsvoorzieningen. Hoewel de vragen naar een 
afsluiting of beperkt verbruik voor water en gas zinvol zijn, kunnen ze niet gebruikt 
worden om indicatoren te ontwikkelen, omdat de aantallen te klein zijn. Daarom 
werden de vragen naar afsluiting en beperking van verbruik voor gas, elektriciteit en 
water samen genomen.  
 
14% van de bevolking in een huishouden met achterstallige betalingen voor 
elektriciteit, water of gas heeft te maken gehad met een afsluiting of beperking van 
elektriciteit, water of gas (N=745). Ten opzichte van de totale bevolking heeft 0,7 % 
te maken gehad met een afsluiting of beperking van elektriciteit, water of gas 
(N=12971). Van alle huishoudens had 0,6% een afsluiting of beperking van 
elektriciteit, water of gas (N=5275). 12% (N=293) van de huishoudens met 
achterstallige betalingen voor nutsvoorzieningen heeft een afsluiting of beperking 
van elektriciteit, water of gas gekend. We kunnen de cijfers vergelijken met 
administratieve data (zie Tabel 17). De materie is echter gewestelijke bevoegdheid. 
Verschillende criteria en systemen worden gehanteerd binnen de gewesten. Cijfers 
zijn daarom niet vergelijkbaar voor de verschillende gewesten en niet optelbaar voor 
België. Het percentage huishoudens dat te maken heeft met een stopzetting van de 
minimumlevering aan elektriciteit is kleiner dan 0,05% en ook voor gas treffen we 
erg kleine aandelen aan. Budgetmeter en/of stroombegrenzers zijn er voor België in 
1,1% van de huishoudens. Qua grootte-orde stemmen deze cijfers overeen met de 
gegevens van SILC, hoewel het percentage in SILC (voor individuen) nog kleiner is.  
 
Deze indicator heeft echter als nadeel dat de aantallen bijzonder klein zijn om als 
een indicator voor de monitoring van beleid te gebruiken en dat de interpretatie van 
de indicator verschillend is voor de gewesten. Ook de betrouwbaarheid van de 
gegevens is niet bijzonder groot is. De filter voor deze vraag is de vraag naar 
achterstallen en er is geen referentieperiode voor de vraag.  
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Tabel 17: Aantal huishoudens met afsluitingen en budgetmeter en/of 
stroombegrenzer ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in dat 
gewest/in België 
 
 Vlaamse 

gewest 
Waalse 
gewest 

Brusselse 
gewest 

België 

Stopzetting minimum-
levering elektriciteit 

342 
0,0% 

31 
0,0% 

? 
 

 

Afsluiting gas 1199 
0,0% 

4461 
0,3% 

?  

Actieve budgetmeter 
plus stroombegrenzer(a) 

15901 
0,6% 

19000 
1,3% 

\  

Actieve 
stroombegrenzers(b) 

3292 
0,1% 

\ 9355 
1,9% 

 

Actieve budgetmeter en 
/of stroombegrenzer 
((a) + (b)) 

19193 
0,8% 

19000 
1,3% 

9355 
1,9% 

47548 
1,1% 

Bron : Observatoire du Crédit et l’endettement (2006), p. 949.  

                                                 
49  Op basis van de verslagen 2005 van VREG (Vlaams gewest), CWaPE (Waals gewest) en SIBELGA 

(Brussels hoofdstedelijk gewest). ‘?’ =gegevens voor 2005 (nog) niet bevraagd. ‘\’ =gegevens 
onbeschikbaar want niet compatibel met de geldende wetgeving. 
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5.11. Overzicht van indicatoren voor problematische schuldsituaties  
 
Omschrijving Aantal personen dat 

bestaansonzeker (der) 
wordt door afbetaling van 
consumptiekredieten t.o.v. 
de totale bevolking 
(=situatie 2 en 3) 

Toename van de 
armoedekloof na afbetaling 
van consumptiekredieten  
(=situatie 2 en 3) 

Percentage van de bevolking 
in een huishouden met een 
ratio afbetaling/inkomen die 
meer bedraagt dan 20% 

Percentage van de bevolking 
dat bestaansonzeker(der) 
wordt door de afbetaling van 
consumptiekredieten na 
woonlasten 

Soort 
indicator  

Objectief     Objectief Objectief Objectief

Op basis van  Bedrag van afbetaling 
consumptiekrediet en inkomen 

Bedrag van afbetaling 
consumptiekrediet en inkomen 

Bedrag van afbetaling 
consumptiekrediet en inkomen 

Inkomen, bedrag van 
consumptieschuld, bedrag van 
woonlast 

Berekening ((Huishoudinkomen – bedrag 
van afbetaling)/ 
equivalentieschaal) ten 
opzichte van 60% 
armoedegrens  

Totale gemiddelde 
armoedekloof na afbetaling – 
totale gemiddelde 
armoedekloof voor afbetaling 

Bedrag van afbetaling/ 
huishoudinkomen >20% 

(huishoudinkomen – (bedrag 
van woonlasten + bedrag van 
consumptiekredieten))/equiva-
lentieschaal ten opzichte van 
60% armoedegrens 

Nadelen - Inkomensreferentie-
periode inkomen en 
bedrag afbetaling 
verschillend 

- Meting van bedrag van 
consumptiekredieten 
beperkt 

- Schommeling van de 
armoedegrens zelf 

- Inkomensreferentie-
periode inkomen en 
bedrag afbetaling 
verschillend 

- Meting van bedrag van 
consumptiekredieten 
beperkt 

- Inkomensreferentieperiode 
inkomen en bedrag 
afbetaling verschillend 

- Meting van bedrag van 
consumptiekredieten 
beperkt 

- Ratio houdt geen rekening 
met het verband tussen de 
hoogte van het inkomen en 
het bedrag van de 
afbetaling van krediet 

- Definitie van totale 
huisvestingskosten niet 
adequaat 

- Inkomensreferentieperiode 
inkomen en bedrag 
afbetaling verschillend 

- Meting van bedrag van 
consumptiekredieten 
beperkt 

 

Voordelen  - Conceptuele duidelijkheid 
- Duidelijke relatie met 

bestaansonzekerheid 

Houdt rekening met zowel het 
‘tekort’ aan inkomen als het 
aantal personen onder de 
armoedegrens  

Conceptuele duidelijkheid Houdt rekening met vaste 
kosten 

Relevantie Primaire indicator 
(basisindicator) 

Secundaire indicator 
(ondersteunende indicator) 

 

Secundaire indicator 
(ondersteunende indicator) 

 

Bijkomende indicator (laagste 
niveau) 

Percentage 5% 0,01% 4%  
  

3%
Varianten Voor situatie 2 (2,8%) 

Voor situatie 3 (2,3%) 
Voor verschillende 
armoedegrenzen 

Voor situatie 2 (0,004%) 
Voor situatie 3 (0,005%) 
Voor verschillende 
armoedegrenzen 
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Omschrijving Percentage van de 
bevolking in een 
huishouden dat de 
afbetaling van 
consumptiekredieten als 
een zware last ervaart 

Percentage van de 
bevolking in 
huishoudens met ten 
minste 2 
achterstallen voor 
één of meer 
basisvoorzieningen 

Percentage van de 
bevolking in 
huishoudens met ten 
minste 2 
achterstallige 
betalingen voor 
consumptiekredieten  

Percentage van de 
bevolking in 
huishoudens met 
minstens 2 
achterstallige 
betalingen voor 
nutsvoorzieningen 

Percentage van de 
bevolking waarbij 
afsluiting of beperkt 
gebruik van 
elektriciteit, water of 
gas voorgekomen is 

Soort 
indicator  

Subjectief  Objectief Objectief Objectief Objectief

Op basis van  Inschatting van de 
afbetalingslast door de 
referentiepersoon van het 
huishouden 

Achterstallen voor 
facturen van 
elektriciteit, water of 
gas, huur of hypotheek 
of gezondheidszorgen 

Achterstallen voor 
consumptiekredieten 

Achterstallen voor 
nutsvoorzieningen 

Afsluitingen 

Nadelen - Subjectieve inschatting 
kan samenhangen met 
socio-economische of 
demografische 
kenmerken  

- Onderrapportering is 
mogelijk 

- Sterk afhankelijk van 
plaats in vragenlijst 

- Moeilijke interpretatie 
van trends  

Vraagverwoording 
vermeldt (in 2004) niet 
expliciet ‘omwille van 
financiële redenen’ 

Houdt geen rekening 
met andere 
achterstallen of globale 
schuldsituatie 
 
Erg kleine aantallen 
voor de opvolging van 
een evolutie 

Houdt geen rekening 
met andere 
achterstallen of globale 
schuldsituatie 

- Interpretatie niet 
eenduidig over de 
gewesten heen 

- Erg kleine 
aantallen voor de 
opvolging van een 
evolutie 

Voordelen  Referentiepersoon neemt bij 
inschatting totale financiële 
situatie van het huishouden 
mee (vaste kosten, 
inkomen, vermogen, 
behoeften, ...) 

Duidelijke indicatie van 
problematische situatie 
i.v.m. basisrechten 
Belangrijkste posten 
voor achterstallen 

Indicatie van 
problematische 
kredietsituatie 

Belangrijkste post voor 
achterstallen 

Belangrijke indicatie 
van erg problematische 
gevolgen van 
schuldsituatie 

Relevantie  Secundaire indicator 
(ondersteunende indicator) 

primaire indicator 
(basisindicator) 

  

Bijkomende indicator 
(laagste niveau) 

 

Bijkomende indicator  
(laagste niveau) 

 

Bijkomende indicator 
(laagste niveau) 

 Percentage 8 % 6% 1% 3% 1% 
Varianten Voor de huishoudens met 

consumptiekredieten  
 T.o.v. bevolking met 

consumptiekredieten of 
met inkomen onder de 
mediaan  

Voor bevolking met 
inkomen onder de 
mediaan 

Voor bevolking met 
achterstallen voor 
elektriciteit, water of 
gas 
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6. Wat is het profiel van de bevolking met 
problematische schuldsituaties en overmatige 

kredietlast? 
 

6.1. Welke huishoudens zijn bestaansonzeker(der) 
door consumptiekredieten?  
 
We starten met het profiel van de bevolking die door de afbetaling van 
kredietschulden onder de armoedegrens terechtkomt of al bestaansonzeker was 
maar door de afbetaling nog dieper onder de armoedegrens zit. Daarna zullen we het 
profiel van de bestaansonzekere bevolking bekijken ten opzichte van diegenen die 
door consumptiekredieten arm(er) worden. Tabel 18 beschrijft het armoederisico-
percentage en de verdeling van de bevolking die bestaansonzeker(der) wordt door 
de afbetaling van consumptiekredieten naar persoons- en gezinskenmerken. 
 
Tabel 18: Profiel van de bevolking die bestaansonzeker(der) is door 
schulden (=situatie 2 en 3) 
 
 RISICO VERDELING 
KENMERKEN REFERENTIEPERSOON 
Leeftijd referentiepersoon  (N=12969) (N=762) 
16-24 jaar  14,6 3,7 
25-49 jaar 7,0 75,1 
50-64 jaar 3,6 17,5 
65-74 jaar 1,2 2,5 
75 jaar of ouder 0,7 1,1 
Sekse referentiepersoon (N=12914) (N=760) 
Man  4,3 65,2 
Vrouw 7,8 34,8 
Activiteitsstatus referentiepersoon  (N=12942) (N=762) 
Werkend 4,6 55,0 
Werkloos 16,8 25,7 
Gepensioneerd 1,8 8,3 
Ander inactief 9,3 11 
Burgerlijke status 
referentiepersoon  (N=12787) 

(N=758) 

Ongehuwd 6,5 17,7 
Gehuwd 4,6 60,1 
Gescheiden 7,8 17,7 
Weduw(e)(naar) 3,5 4,5 
Onderwijsniveau referentiepersoon  (N=12683) (N=745) 
Laag  8,0 54,1 
Midden 4,7 32,7 
Hoog 2,3 13,2 
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KENMERKEN LEDEN HUISHOUDEN 
Leeftijd leden huishouden  (N=12971) (N=762) 
<16 jaar 8,9 31,4 
16-24 jaar  7,1 15,5 
25-49 jaar 5,6 40,0 
50-64 jaar 3,0 10,2 
65-74 jaar 1,1 1,9 
75 jaar of ouder 0,7 1,0 
KENMERKEN HUISHOUDEN   
Werkintensiteit huishouden  (N=10975) (N=469) 
Geen afhankelijke kinderen, W=0 5,6 10,8 
Geen afhankelijke kinderen,W<0<1 2,8 7,1 
Geen afhankelijke kinderen, W=1 1,8 4,6 
Afhankelijke kinderen, W=0 20,3 21,3 
Afhankelijke kinderen, 0<W<0,5 18,3 13,7 
Afhankelijke kinderen, 5<W<1 7,9 27,1 
Afhankelijke kinderen, W=1 3,0 15,5 
Huishoudtype  (N=12971) (N=762) 
Alleenstaand 3,5 9,3 
2 volwassenen < 65 jaar 3,4 9,4 
2 volwassenen ≥ 65 jaar 0,8 1,7 
Ander huishouden zonder kinderen 1,6 3,0 
1ouder, 1 of meer kinderen 13,8 15,5 
Koppel, 1 kind 4,8 10,0 
Koppel, 2 kinderen 5,5 16,6 
Koppel, 3 of meer kinderen 10,6 23,2 
Ander huishouden 7,0 11,3 
Huurder/eigenaar  (N=12966) (N=762) 
Huurder 10,9 55,5 
Eigenaar/ gratis bewoner 3,1 44,5 
Quintiel (N=12971) (N=762) 
1ste quintiel 18,5 72 
2de quintiel 5,4 21,1 
3de quintiel 1,2 4,6 
4de quintiel 0,4 1,6 
5de quintiel 0,2 0,7 
Regio  (N=12971) (N=762) 
Brusselse gewest 10,3 19,6 
Vlaamse gewest 3,3 37,3 
Waalse gewest 6,8 43,2 
Bevolkingsdichtheid (N=12971) (N=762) 
Dichtbevolkt 6,4 66,7 
Matig bevolkt 3,7 30,3 
Weinig bevolkt 3,5 3 
Totaal   
 5,1 100 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Uit Tabel 18 leiden we af dat het risico op (grotere) bestaansonzekerheid door 
consumptiekredieten daalt met de toename van de leeftijd van de referentiepersoon, 
met name van 15% bij de jongste gezinshoofden tot 1% bij de referentiepersonen 
van 75 jaar of meer. Drie vierde van de bevolking die bestaansonzeker(der) wordt 
door consumptiekredieten heeft een gezinshoofd tussen de 25 en 49 jaar. Inzake de 
leeftijd van de personen zelf in (en dus niet van de referentiepersoon) constateren 
we dat 40% van de bestaansonzeker(der)en door consumptiekredieten tot de 
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leeftijdsgroep 25-49 jaar behoort. Bijna één op drie is een kind. Inzake leeftijd 
vinden we dus gelijklopende patronen terug als in deel 4.2. over het hebben van 
consumptiekredieten.  
 
Dit geldt ook voor de verdeling van de bevolking die arm(er) is door kredieten naar 
huishoudtype. Meer dan drie vierde van de bevolking met consumptiekredieten 
woont in een huishouden met kinderen. Vooral koppels met drie kinderen of meer 
zijn sterk vertegenwoordigd (23%). Zij worden gevolgd door de koppels met twee 
kinderen (17%) en vervolgens de eenoudergezinnen (16%). Eén tiende van de 
personen met kredieten voor consumptie zijn alleenstaanden. De kans op (grotere) 
bestaansonzekerheid door consumptiekredieten is daarentegen het hoogst bij 
eenoudergezinnen en koppels met drie of meer kinderen. Zij hebben respectievelijk 
een armoederisico van 14% en 11%. Voor alle gezinnen met kinderen is het 
armoederisico door schulden groter dan voor huishoudens zonder afhankelijke 
kinderen. Deze tendens vinden we ook terug als we de (meer) bestaansonzekeren 
door kredieten bekijken in functie van de werkintensiteit van het huishouden. Het 
armoederisico van gezinnen met een zelfde werkintensiteit maar met kinderen is 
steeds veel groter dan in het huishouden zonder kinderen. Dit is het sterkst zo voor 
huishoudens waar niemand een betaalde job heeft en bij gezinnen met een lage 
werkintensiteit. Wat betreft de werkintensiteit daalt de kans op problematische 
schuldsituaties (sterk) naarmate de werkintensiteit van het huishouden stijgt (van 
6% tot 2% in de huishoudens zonder kinderen en van 20% tot 3% in gezinnen met 
kinderen). Wat betreft de verdeling van de bevolking met consumptiekredieten naar 
werkintensiteit, bevindt meer dan 40% zich in huishoudens met kinderen met een 
hoge werkintensiteit (>0,5). 35% woont in huishoudens met kinderen met een lage 
werkintensiteit (<0,5). Ongeveer 20% woont zelfs in een huishouden waar niemand 
een betaalde job heeft. Een vierde van de bevolking met consumptiekredieten woont 
in huishoudens zonder afhankelijke kinderen. 10% woont in een huishouden zonder 
kinderen en zonder betaalde job.  
 
Wanneer het gezinshoofd een vrouw is, is het risico op problematische 
consumptiekredieten bijna dubbel zo groot (8%) als wanneer de referentiepersoon 
een man is. Twee derde van de bevolking met consumptiekrediet leeft echter in een 
huishouden met een mannelijk gezinshoofd.  
 
Meer dan de helft van de personen in huishoudens met consumptiekredieten heeft 
een werkend gezinshoofd. Bij één op vier is de referentiepersoon werkloos. Iets meer 
dan één op tien heeft een ander inactief gezinshoofd. Gepensioneerde gezinshoofden 
komen het minst voor en hebben ook opnieuw het laagste risico. Personen in een 
gezin met een werkloos gezinshoofd vormen daarentegen een risicogroep. Het 
armoederisicopercentage door consumptiekrediet bedraagt voor hen 17%.  
 
Vervolgens stellen we ook vast dat bij meer dan de helft van de bevolking die 
arm(er) wordt na afbetaling van consumptiekredieten het gezinshoofd weinig 
onderwijs gevolgd heeft. Een derde woont in een huishouden met een middelmatig 
geschoolde referentiepersoon en iets meer dan één tiende heeft een hooggeschoold 
gezinshoofd. Het risico op (meer) bestaansonzekerheid door consumptiekredieten 
daalt naarmate het onderwijsniveau van de referentiepersoon stijgt, met name van 
8% bij de laagst geschoolde gezinshoofden naar 2% bij diegenen die langer 
onderwijs gevolgd hebben.  
 
Ten slotte constateren we dat twee derde van de bestaansonzeker(der)e mensen in 
een huishouden woont met een gehuwde referentiepersoon. Gescheiden en 

 



 53

ongehuwde gezinshoofden vertegenwoordigen elk 17%. Het risico op problematische 
schulden is relatief gelijkmatig verdeeld over verschillende groepen. Niettemin 
hebben gescheiden personen het hoogste risico (8%). Zij worden gevolgd door de 
ongehuwden met een risico van 7%.  
 
Als we de verdeling van de bevolking met consumptiekredieten bekijken naar hun 
inkomen, valt op dat drie vierde van de bevolking die al arm is en armer wordt na 
betaling van consumptiekredieten of die bestaansonzeker wordt door consumptie-
krediet in het eerste quintiel te situeren is. Het tweede quintiel neemt één vijfde voor 
zijn rekening. De drie overige inkomensgroepen vertegenwoordigen nauwelijks 6% 
van de bevolking die bestaansonzeker(der) wordt door consumptiekredieten. De 
personen met de laagste inkomens hebben een risico om arm(er) te worden door 
consumptiekredieten van 19%. Dit risico daalt reeds steil in het tweede quintiel, 
waar het risico  5% bedraagt. In de overige quintielen bedraagt het risico op (meer) 
bestaansonzekerheid door kredieten voor consumptie 1% of minder.  
 
Vervolgens stellen we vast dat huurders het grootste aandeel vormen van de 
bestaansonzeker(der)en door consumptiekredieten (55%). Zij hebben ook een veel 
hoger risico dan eigenaar, met name 11% (versus 3% voor eigenaars). 
 
De dichtst bevolkte regio’s vertegenwoordigen ook twee derde van de arm(er)en 
door consumptiekredieten. In de middelmatig bevolkte gebieden woont 30% van de 
bevolking met consumptiekredieten. Slechts 3% woont in weinig bevolkte gebieden. 
De dichtbevolkte gebieden hebben ook het hoogste risico om (dieper) onder de 
armoedegrens te zakken door consumptiekredieten (6%). Dat risico daalt naarmate 
de regio minder bevolkt is.  
 
Wat betreft de verdeling over de gewesten kent Vlaanderen een ondervertegen-
woordiging (37%) en het Brusselse Hoofdstedelijke gewest een sterke oververtegen-
woordiging (20%). Het risico op (meer) bestaansonzekerheid door consumptie-
kredieten uitgesplitst naar gewest vertelt het volgende: Het risico piekt in Brussel 
met 10%. In het Waalse gewest bedraagt het risico 7%. In Vlaanderen is het risico 3 
procent.  
 
Concluderend stellen we vast dat het hebben van kredietschulden op zichzelf niet 
problematisch is. Problematische schuldsituaties komen hoofdzakelijk voor bij 
zwakkere groepen. In overeenstemming met de bevolking die kredieten heeft, zijn 
ook problematische kredietsituaties vooral te vinden bij jongeren en jonge gezinnen 
met kinderen. Verder hebben de volgende groepen een hoog risico: de personen in 
een gezin met een werkloos gezinshoofd, met een gescheiden referentiepersoon (en 
in mindere mate alleenstaanden) en met gezinshoofden met een laag 
onderwijsniveau. Voorts heeft de bevolking in huishoudens met afhankelijke kinderen 
en een lage of geen werkintensiteit een hoog risico. Huurders, eenoudergezinnen en 
huishoudens met drie of meer kinderen zijn ook kwetsbaar. Personen met een laag 
inkomen hebben ook een hoog risico op (meer) bestaansonzekerheid door 
consumptiekredieten. Inwoners van het Brusselse (en Waalse gewest) en 
dichtbevolkte gebieden vormen ook risicogroepen. Waar het hebben van krediet 
relatief gelijkmatig verspreid was over de bevolking, met een concentratie in de 
middengroepen, stellen we vast dat problematische schuldsituaties voornamelijk 
geconcentreerd zijn in de groepen met een lagere sociaal-economische status. 
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6.2. Verschilt het profiel van de bestaansonze-
ker(der)en door consumptiekrediet?  
 
We vergelijken het profiel van de huishoudens die bestaansonzekerder worden door 
consumptiekrediet (= situatie 3) met een beperkt aantal kenmerken van de gezinnen 
die bestaansonzeker zijn die geen consumptiekredieten hebben (= situatie 1) en van 
de huishoudens die dieper onder de armoedegrens terechtkomen (=situatie 2) na 
afbetaling van consumptiekredieten. We stellen daarbij de vraag of de gekende 
tendenzen versterkt worden als we bestaansonzekerheid door consumptiekredieten 
meenemen in de analyse, ofwel of de risicogroepen verschuiven. We zullen dit enkel 
doen voor de kenmerken van het huishouden als geheel of voor de eigenschappen 
van de personen in die huishoudens.  
 
Figuur 19: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
voor personen in verschillende leeftijdscategorieën (N=12971) 
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Bron:  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen.  
 
Op basis van de gewone armoederisicopercentages vormen de ouderen de grootste 
risicogroepen (armoederisico van 20%), gevolgd door de kinderen (18%) en de 
jongeren (17%). Als we echter zoals in Figuur  de bestaansonzekeren door 
consumptiekredieten meenemen in de analyse verschuiven de risicogroepen. Het 
risico op bestaansonzekerheid door consumptiekredieten daalt naarmate de leeftijd 
stijgt. Ouderen kennen erg weinig bestaansonzekerheid door consumptiekredieten 
(0,5%), terwijl kinderen (4%) en jongeren (3%) het kwetsbaarst zijn. De aandacht 
verschuift dus naar gezinnen met (jonge) kinderen vanuit het perspectief van 
bestaansonzekerheid door consumptiekredieten. Kinderen hebben het hoogste 
armoederisicopercentage als de afbetaling van consumptiekredieten meegerekend 
wordt, namelijk 22%. Dit is net iets hoger dan het risico voor personen van 75 jaar 
en ouder (21%). 
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Figuur 20: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
voor mannen en vrouwen (N=12971) 
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Bron:  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen.  
 
Wat betreft de armoederisico’s voor mannen en vrouwen (Figuur ) vinden we geen 
bevestiging voor de gekende risicogroepen op basis van het gewone 
armoederisicopercentage. Mannen hebben een hoger risico om bestaansonzeker te 
worden na afbetaling van consumptiekredieten (3%) dan vrouwen (2%) (hoewel dit 
verschil niet significant is). Het risico op bestaansonzekerheid na (eventuele) 
afbetaling van consumptiekredieten blijft hoger voor vrouwen (18%) dan voor 
mannen (17%).  
 
Figuur 21: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekrediet op basis van de 60% armoedegrens in 
huishoudens met een verschillende werkintensiteit (N=10975) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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In Figuur  valt het op dat het risico op bestaansonzekerheid door 
consumptiekredieten hoger is voor de gezinnen met kinderen (cf. hoger) met een 
zelfde werkintensiteit. Vooral de huishoudens met kinderen met een werkintensiteit 
tussen 0,5 en 1 hebben een hoog risico (8% en 5%). Dit ligt in de lijn van het 
globale armoederisicopercentage, behalve voor huishoudens met kinderen waar 
niemand een betaalde job heeft (wat gerelateerd kan zijn aan de toegang tot 
krediet). Zij hebben geen hoog armoederisico na afbetaling van consumptiekredieten 
(3%) in vergelijking met andere groepen. Wanneer we het totale armoederisico-
percentage bekijken (rekening houdend met diegenen die bestaansonzeker worden 
door consumptiekrediet) blijven de huishoudens met kinderen en geen enkele 
betaalde job veruit de belangrijkste risicogroep met een uitzonderlijk hoog risico op 
bestaansonzekerheid van 74%.  
 
Figuur 22: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
in verschillende huishoudtypes (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Figuur  stelt de bestaansonzekeren en de bestaansonzekeren na afbetaling van 
consumptiekredieten naar huishoudtype voor. Voor alle huishoudtypes met kinderen 
is het armoederisico door afbetaling van consumptiekrediet opnieuw groter dan voor 
de huishoudens zonder kinderen. Eenoudergezinnen (5%) en koppels met drie 
kinderen (6%) komen naar voren als specifieke risicogroepen. Eenoudergezinnen 
vormen ook duidelijk de kwetsbaarste groep op basis van het armoederisico-
percentage dat enkel gebaseerd is op inkomen (36%). Zij worden (louter op basis 
het inkomen) gevolgd door de alleenstaanden (21%), de oudere koppels (20%) en 
de gezinnen met drie of meer kinderen (19%). Het globale armoederisicopercentage 
(rekening houdend met consumptiekredieten) is veruit het grootst voor eenouder-
gezinnen (41%). Op de tweede plaats komen nu koppels met drie kinderen (24%) 
en vervolgens de alleenstaanden (22%).  
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Figuur  toont het risico op bestaansonzekerheid (door consumptiekrediet) naar 
inkomen. Het armoederisicopercentage na consumptiekredieten toont een groter 
risico op bestaansonzekerheid in het tweede quintiel (5,4%) dan in het eerste 
quintiel (4,5%). Deze eerste twee quintielen zijn duidelijk de meest kwestsbaren. In 
de andere quintielen is 1% of minder bestaansonzeker. Op basis van het normale 
armoederisicopercentage komen armen per definitie enkel in het eerste quintiel voor. 
Het globale armoederisicopercentage (rekening houdend met consumptiekredieten) 
voor het eerste quintiel blijft met kop en schouders uitsteken boven alle andere 
quintielen.  
 
Figuur 23: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
per quintiel (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Het percentage bestaansonzekeren in huishoudens zonder consumptiekredieten en 
het percentage bestaanonzeker(der)en door consumptiekredieten volgen in Figuur 
24 een zelfde tendens. Huurders hebben een veel hoger risico op bestaansonzeker-
heid na consumptiekredieten (5%) dan eigenaars (2%). Het verschil in het totale 
armoederisico (rekening houdend met krediet) tussen huurders en eigenaars is nog 
toegenomen. Het risico is meer dan dubbel zo groot voor huurders (31%) dan voor 
eigenaars (12%).  
 

 



 58 
 

Figuur 24: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
voor huurder of eigenaar (N=12966) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Het percentage bestaansonzekeren in huishoudens zonder consumptiekredieten en 
het percentage bestaanonzeker(der)en door consumptiekredieten volgen in 
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Figuur  een zelfde tendens. Huurders hebben een veel hoger risico op 
bestaansonzeker-heid na consumptiekredieten (5%) dan eigenaars (2%). Het 
verschil in het totale armoederisico (rekening houdend met krediet) tussen huurders 
en eigenaars is nog toegenomen. Het risico is meer dan dubbel zo groot voor 
huurders (31%) dan voor eigenaars (12%).  
 
Figuur 25: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
per gewest (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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Figuur  een zelfde tendens. Huurders hebben een veel hoger risico op 
bestaansonzeker-heid na consumptiekredieten (5%) dan eigenaars (2%). Het 
verschil in het totale armoederisico (rekening houdend met krediet) tussen huurders 
en eigenaars is nog toegenomen. Het risico is meer dan dubbel zo groot voor 
huurders (31%) dan voor eigenaars (12%).  
 
Figuur  geeft dezefde risico’s weer per gewest. Het risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten volgt ook de tendens van het globale 
armoederisico. Het Brusselse gewest scoort het hoogst (4%), gevolgd door het 
Waalse gewest (3%) en ten slotte het Vlaamse gewest (2%). Wat betreft het globale 
armoederisico (rekening houdend met consumptiekredieten) worden de verschillen 
tussen de gewesten nog meer uitgesproken. In het Brusselse gewest bedraagt die 
31%, in het Waalse gewest 21% en in het Vlaamse gewest 13%. 
 
Figuur 26: Risico op bestaansonzekerheid en risico op bestaansonzekerheid 
na afbetaling van consumptiekredieten op basis van de 60% armoedegrens 
voor gebieden met een verschillende bevolkingsdichtheid (N=12971) 
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Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Wat betreft het risico op bestaansonzekerheid in functie van de bevolkingsdichtheid 
(Figuur ) is het risico op bestaansonzekerheid door consumptiekredieten het hoogst 
(3%) in de dichtbevolkte gebieden. Rekening houdend met consumptiekredieten 
geldt –in beperkte mate- hoe dichter bevolkt, hoe meer risico. Dit is ten dele een 
omkering van de risicogroepen op basis van het inkomen alleen. In het minst 
bevolkte gebied is er immers geen verhoogd risico op bestaansonzekerheid door 
consumptiekredieten. Wat betreft het globale armoederisico (bestaansonzekeren 
door consumptiekredieten meetellend) hebben de personen in dichtbevolkte 
gebieden het hoogste risico (19%). Zij worden op de voet gevolgd door mensen in 
weinig bevolkte regio’s (18%).  
 
Het profiel van de bestaansonzekeren door consumptiekredieten stemt in grote mate 
overeen met dat van de bestaansonzekeren (louter op basis van het inkomen), maar 
er zijn ook een paar opmerkelijke verschillen en meer uitgesproken tendensen. De 
belangrijkste verschuiving in het profiel, rekening houdend met afbetalingen voor 
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consumptiekredieten, is dat gezinnen met (jonge) kinderen een hoog risico hebben. 
Hiermee samenhangend stellen we een kentering inzake kwetsbare leeftijdsgroepen 
vast. De personen tot 65 jaar en meer bepaald jongeren en kinderen (en dus niet de 
ouderen) zijn de grootste risicogroepen. Wat betreft regio en huurder/eigenaar volgt 
de bestaansonzekerheid na consumptiekrediet volledig dezelfde lijn. Inzake 
bevolkingsdichtheid en quintiel wordt het profiel van de risicogroepen lichtjes 
omgebogen omdat landelijke gebieden minder risico hebben en omdat de verhouding 
tussen het eerste en het tweede quintiel wordt omgewisseld. Het tweede quintiel 
heeft een hoger armoederisicopercentage na afbetaling van consumptiekredieten dan 
het eerste. Ook het armoederisicio door consumptiekredieten naar gezinstype ligt 
globaal in de lijn van het armoederisico (met eenoudergezinnen en gezinnen met 
drie kinderen of meer), maar niet voor alleenstaanden. Ook voor de werkintensiteit is 
het profiel van de kwetsbare groepen gelijklopend, hoewel gezinnen met kinderen en 
zonder betaald werk een eerder laag armoederisico hebben. Voor andere 
bevolkingskenmerken wordt het plaatje van kwetsbare groepen volledig omgekeerd. 
Voor sekse bijvoorbeeld, mannen hebben met name een hoger risico dan vrouwen.  
 
6.3. Het profiel van de bevolking met achterstallen 
voor basisvoorzieningen 
 
Tabel 19 biedt een overzicht van het profiel en de verdeling van de huishoudens met 
achterstallen voor basisvoorzieningen. Deze stemmen in grote mate overeen met de 
zonet beschreven tendenzen op basis van de indicator voor bestaansonzekerheid 
door consumptiekrediet (Tabel 18). We concluderen dat beide indicatoren voor 
problematische schuldsituaties, die gebaseerd zijn op andere informatie uit de SILC-
enquête (achterstallen voor basisvoorzieningen en het bedrag van de afbetaling voor 
consumptiekredieten en het inkomen) dezelfde risicogroepen aanwijzen. Deze 
groepen met een hoog risico om te wonen in een problematische schuldsituatie zijn: 
kinderen, jongeren en personen jonger dan 50 jaar, werklozen en andere inactieven, 
ongehuwden en gescheidenen, personen in een huishouden met een gezinshoofd dat 
weinig onderwijs gevolgd heeft, huishoudens met afhankelijke kinderen waarbij 
niemand van het huishouden betaald werk heeft, ofwel waar de werkintensiteit 
varieert tussen 0 en 0,5 en eenoudergezinnen en gezinnen met drie of meer 
kinderen. Ook personen met een laag inkomen (eerste of tweede quintiel), mensen 
die in het Brusselse gewest (of het Waalse gewest) wonen en in dichtbevolkte regio’s 
leven, hebben meer risico op een schuldenproblematiek. Voor sekse daarentegen 
wijzen de twee indicatoren verschillende groepen aan. Volgens de indicator op basis 
van de bestaansonzekerheid hebben mannen (2,6%) een licht hogere kans dan 
vrouwen (2,1%) die niet significant is. Op basis van de achterstallen hebben 
vrouwen een opmerkelijk hoger risico op achterstallen. 
 
Kinderen hebben, volgens beide indicatoren, van alle leeftijdsgroepen het hoogste 
risico op een problematische schuldsituatie. Dit hangt samen met de hoge risico’s 
voor gezinnen met kinderen voor indicatoren in verband met problematische 
schuldsituaties.  
 
Het risico op problematische achterstallen voor personen in een gezin met kinderen 
(arm of niet arm) (N=7070) is 7,6%. Voor diegenen in een bestaansonzeker gezin 
met kinderen is het risico op problematische achterstallen 20,3%. Voor de niet-
bestaansonzekere personen in een gezin met kinderen is dit 5,3%.  
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Tabel 19: Risico op achterstallige betalingen voor basisvoorzieningen en 
verdeling van de bevolking met deze achterstallen naar socio-economische 
en –demografische kenmerken  

 
 RISICO VERDELING 
KENMERKEN REFERENTIEPERSOON 
Leeftijd referentiepersoon  (N=12969) (N=858) 
16-24 jaar  27,2 6,1 
25-49 jaar 8,1 75,6 
50-64 jaar 3,6 15,5 
65-74 jaar 1,1 1,9 
75 jaar of ouder 0,7 0,9 
Activiteitsstatus referentiepersoon  (N=12942) (N=855) 
Werkend 4,3 46,0 
Werkloos 20,6 27,5 
Gepensioneerd 1,3 5,2 
Ander inactief 20,8 21,4 
Burgerlijke status 
referentiepersoon  (N=12787) 

(N=846) 

Ongehuwd 11,2 27,0 
Gehuwd 4,0 45,9 
Gescheiden 10,6 21,1 
Weduw(e)(naar) 5,3 6,0 
Onderwijsniveau referentiepersoon  (N=12683) (N=835) 
Laag  8,1 47,7 
Midden 6,3 38,6 
Hoog 2,7 13,7 
KENMERKEN LEDEN HUISHOUDEN 
Leeftijd leden huishouden  (N=12971) (N=858) 
<16 jaar 9,9 30,4 
16-24 jaar  7,4 14,2 
25-49 jaar 6,9 42,7 
50-64 jaar 3,3 9,8 
65-74 jaar 1,2 1,8 
75 jaar of ouder 0,8 1,1 
Sekse  (N=12971) (N=12914) (N=855) 
Man 4,4 57,0 
Vrouw  11,0 42,8 
KENMERKEN HUISHOUDEN   
Werkintensiteit huishouden  (N=10975) (N=797) 
Geen afhankelijke kinderen, W=0 8,8 14,8 
Geen afhankelijke kinderen, 
W<0<1 5,0 11,1 
Geen afhankelijke kinderen, W=1 2,7 6,1 
Afhankelijke kinderen, W=0 28,0 25,7 
Afhankelijke kinderen, 0<W<0,5 18,5 12,0 
Afhankelijke kinderen,0,5<W<1 6,6 19,7 
Afhankelijke kinderen, W=1 2,3 10,6 
Huishoudtype  (N=12971) (N=858) 
Alleenstaand 6,7 15,7 
2 volwassenen <65 4,4 10,6 
2 volwassenen ≥ 65 1,1 1,9 
Ander huishouden zonder kinderen 3,3 5,4 
eenouder, 1 of meer kinderen 18,8 18,4 
Koppel, 1 kind 5,8 10,6 
Koppel, 2 kinderen 4,3 11,5 
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Koppel, 3 of meer kinderen 9,2 17,6 
Ander huishouden 6,0 8,2 
Huurder/eigenaar  (N=12966) (N=858) 
Huurder 2,9 36,4 
Eigenaar/ gratis bewoner 14,3 63,6 
Quintiel (N=12971) (N=858) 
1ste quintiel 15,2 51,6 
2de quintiel 6,9 23,6 
3de quintiel 4,7 15,9 
4de quintiel 1,9 6,3 
5de quintiel 0,8 2,6 
Regio  (N=12971) (N=858) 
Brusselse gewest 12,5 20,5 
Vlaamse gewest 3,6 34,9 
Waalse gewest 8,1 44,5 
Bevolkingsdichtheid (N=12971) (N=858) 
Dichtbevolkt 7,1 64,1 
Matig bevolkt 4,3 31,0 
Weinig bevolkt 6,4 4,9 
Totaal    
 5,9 100 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
De vaststellingen over de bevolking met problematische achterstallen stemmen in 
grote lijnen ook overeen met de tendensen in de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren inzake leeftijd en (in mindere mate wat betreft het gewest). Figuur  in 
bijlage presenteert voor alle kredieten het aandeel van de achterstallige contracten 
naar leeftijd. De 25- tot 34-jarigen nemen er het grootste aandeel van de 
achterstallige betalingen ten opzichte van hun aandeel in de bevolking voor hun 
rekening. Op basis van het totale aantal contracten, zijn het echter de 35 tot 44- 
jarigen die het meest achterstallige betalingen hebben (Figuur  in bijlage).  
 

6.4. Weinig overlap tussen de groepen geïdentificeerd 
door de twee basisindicatoren 
 
Tabel 20 toont de overlap tussen de indicator voor problematische achterstallen voor 
basisvoorzieningen en de indicator over bestaansonzeker(der)heid door consumptie-
krediet. 1,4% van de bevolking kent zowel problematische achterstallen als (meer) 
armoede door consumptiekrediet. 10% bevindt zich in één van beide situaties of 
combineert de beide. Ongeveer vijf procent heeft problematische achterstallen, maar 
geen problematische kredietsituatie. 4% is bestaansonzeker(der) door krediet en 
heeft geen problematische achterstallen. Hoewel beide indicatoren vijf à zes procent 
van de bevolking identificeren in een problematische schuldsituatie en dezelfde 
risicogroepen aanwijzen, overlappen de groepen onderscheiden door de twee 
indicatoren slechts beperkt.  
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Tabel 20: Overlap tussen de twee basisindicatoren (N=12971) 
 
Situatie huishouden % van de bevolking 
Problematische achterstallen,  
Niet bestaansonzeker(der) door consumptiekredieten  4,5% 
Geen problematische achterstallen, wel 
bestaansonzeker(der) door consumptiekrediet 3,7% 
Problematische achterstallen en 
bestaansonzeker(der) door consumptiekrediet 1,4% 
Geen problematische achterstallen,  
Niet bestaansonzeker(der) door consumptiekrediet

 
90,4% 

Totaal 100% 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 

6.5. Relatie met bestaansonzekerheid van de twee 
basisindicatoren  
 
Het percentage van de bestaansonzekeren met problematische achterstallen voor 
basisvoorzieningen is 15,6% (N=350) tegenover 4,2% voor de niet-armen. Van 
diegenen die problematische achterstallen voor basisvoorzieningen hebben (N=858) 
heeft 39,4% een risico op armoede.  
 
Figuur 27: Relatie tussen de twee basisindicatoren en bestaansonzekerheid 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niet bestaansonzeker Bestaansonzeker

Geen problematische achterstallen
en niet bestaansonzeker door
krediet

Problematische achterstallen en
bestaansonzeker(der) door
consumptiekrediet

Bestaansonzeker(der) door
consumptiekrediet en geen
problematische achterstallen

Problematische achterstallen en
niet bestaansonzeker(der) door
consumptiekrediet

 
 
Figuur  toont dat bestaansonzekere personen een veel hoger risico op een 
problematische schuldsituatie hebben (26%) dan niet bestaansonzekeren (6%). 10% 
van de bestaansonzekeren heeft een risico op louter problematische achterstallen, 
tegenover 4% van diegenen die geen inkomen hebben onder de armoedegrens. Van 
de armen is 13% bestaansonzeker(der) door de afbetaling van consumptiekrediet 
versus slechts 2% van de niet armen. 4% van de bestaansonzekeren combineert 
beide situaties van problematische schulden. Dit is vier keer meer dan bij de niet 
bestaansonzekeren.  
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7. Conclusie en samenvatting 
 
Context en doelstelling 
De studie van schuldsituaties en problematische schuldenlast is bijzonder relevant in 
het kader van armoede en sociale uitsluiting. Schuldsituaties kunnen zowel oorzaak 
als gevolg zijn van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Armoede 
kan huishoudens ertoe aanzetten schulden te maken om aan noodzakelijke 
levensbehoeften te voldoen. De schuldsituatie van een huishouden kan een nefaste 
impact hebben op verschillende domeinen van het leven van een persoon. Ze kunnen 
financiële stress en materiële deprivatie met zich brengen. Schulden kunnen de 
fysieke en mentale gezondheid ondergraven en het subjectieve welbevinden 
ondermijnen. Schulden kunnen ook een barrière vormen voor tewerkstelling.  
 
In België werd deze problematiek al langere tijd door organisaties die werken rond 
armoede en sociale uitsluiting onder de aandacht gebracht en hebben federale en 
regionale beleidsverantwoordelijken de thematiek opgenomen. Ook op Europees 
niveau worden schulden naar voren geschoven als een belangrijke thematiek in het 
kader van sociale bescherming en sociale uitsluiting. In 2008 wordt de jaarlijks 
wisselende module van de SILC-enquête gewijd aan overmatige schuldenlast en 
financiële uitsluiting. Momenteel bestaan er echter nog geen gemeenschappelijke 
indicatoren en definitie op Europees niveau (wel targetvariabelen voor de EU_SILC) 
in verband met schuldsituaties in het kader van de OMC Sociale Bescherming en 
Sociale uitsluiting.  
 
De doelstelling van voorliggend verkennend onderzoek volgt uit de geschetste 
context. In opdracht van de FOD Sociale Zekerheid (die verantwoordelijk is voor de 
Belgische indicatorenset van het Nationaal Actieplan Sociale insluiting) gaan we na 
welke valide en betrouwbare indicatoren ontwikkeld kunnen worden op basis van de 
Belgische Survey of Income and Living Conditions (SILC)  over problematische 
schuldsituaties en overmatige kredietlast. We beschrijven wat de voor- en nadelen 
van deze indicatoren zijn, en hoe ze –waar mogelijk- verbeterd kunnen worden. 
Daarnaast schetsen we ook een beeld van de sociale incidentie van problematische 
schulden: hoeveel mensen worden hierdoor getroffen, en wat zijn hun kenmerken?  
 
Wat verstaan we onder problematische schuldsituaties? 
Een schuldsituatie omvat de schulden (in de ruime zin van het woord) van alle leden 
van het huishouden en kan samengesteld zijn uit meerdere componenten, met 
verschillende eigenschappen in termen van duur, periodiciteit van betaling, 
(impliciete) rente, consequenties van niet-betaling enzovoort.  
 
Van een problematische schuldsituatie spreken we wanneer de afbetaling van de 
schulden leidt tot problemen voor de schuldenaar. Deze omschrijving omvat dus 
zowel situaties waar de schuldenaar aan zijn financiële verplichting voldoet, als waar 
hij dat niet doet. In het kader van armoede en sociale uitsluiting gaat onze aandacht 
vooral uit naar situaties waar schulden huishoudens en personen in armoede en 
bestaansonzekerheid doen terechtkomen of basisrechten ondergraven. Velerlei 
signalen kunnen erop wijzen dat huishoudens vanwege schulden in de problemen 
zijn gekomen; in de praktijk en dus ook in deze studie worden de gebruikte 
indicaties vooral bepaald door de beschikbare gegevens.  
 
Inzake kredieten, focussen we vooral consumptiekrediet omdat huishoudens met 
consumptiekrediet het meest risico hebben op problematische schuldensituaties. 
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Hypotheek laten wij grotendeels buiten beschouwing, omdat deze een andere 
economische en sociale functie heeft.  
 
De Statistics on Income and Living Conditions (SILC) gegevens 
De data die we gebruiken zijn de Statistics on Income and Living Conditions (SILC), 
de opvolger van de ECHP. Deze enquête verzamelt gegevens over het inkomen en de 
levensomstandigheden zoals gezondheid, tewerkstelling, huisvesting e.a. van een 
representatief staal van de bevolking. Het voornaamste doel van SILC is gegevens te 
leveren voor de berekening van enkele indicatoren van het Nationaal Actie Plan 
sociale inclusie (NAPincl). Hier gebruiken we de gegevens verzameld in 2004, omdat 
dit ten tijde van de analyse de laatst beschikbare gegevens waren.  
 
De Belgische SILC heeft zowel verdiensten als beperkingen voor de analyse van de 
schuldsituatie van een huishouden. Enerzijds is het aantal vragen over schulden in 
de SILC te gering om een gedetailleerd beeld te krijgen van de schuldsituatie van 
een huishouden, terwijl ook de formulering van de vragen (nog) verbeterd zou 
kunnen worden. Een specifiek probleem is dat de vragen over de 
consumptiekredieten de voorbije maand betreffen, terwijl het huishoudinkomen 
wordt vastgesteld voor het afgelopen kalenderjaar (i.c. 2003). Wanneer we de 
afbetalingen in verband willen brengen met het inkomen kan dit verschil in 
referentieperiodes tot fouten leiden, en tot een onderschatting van problematische 
schuldsituaties. Huishoudens met grote veranderingen in het inkomen of de 
gezinssituatie behoren tot de risicogroepen voor problematische schuldensituaties.  
 
Anderzijds vormt SILC de enige representatieve gegevensbron die inzicht geeft in de 
schulden op het niveau van huishoudens en die Europees vergelijkbare cijfers 
oplevert. Een groot voordeel is ook dat de mogelijkheid om de gemeten 
schuldsituaties te relateren aan andere levensdomeinen die relevant zijn in het kader 
van armoede en sociale insluiting, zoals inkomen, gezondheid, tewerkstelling en 
gezinssituatie. Hierdoor is het mogelijk om het profiel van de bevolking in 
(problematische) schuldsituaties te schetsen.  
 
Indicatoren van problematische schuldsituaties 
We kozen ervoor om indicatoren te ontwikkelen voor het aantal personen (inclusief 
kinderen) die leven in huishoudens met problematische schulden. Juridisch 
gesproken worden schulden aangegaan door bepaalde personen. Toch beschouwen 
wij schulden en de afbetalingen hiervoor als een last van alle leden van het 
huishouden, omdat deze normaal gezien het consumptieniveau en de 
bestaanszekerheid -in brede zin- van alle personen binnen dat huishouden beperken.  
 
Een indicator kan omschreven worden als een duidelijk omschreven en meetbaar 
kwantitatief gegeven dat een aanwijzing geeft over een achterliggend fenomeen. Een 
indicator is steeds een compromis van de ideale conceptualisering en van de 
realistische mogelijkheden op basis van de beschikbare data, rekening houdend met 
de representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit van deze gegevens. Meer 
concreet: een goede indicator van problematische schuldsituaties moet betrouwbaar 
aangeven of dit probleem over de tijd heen toeneemt, daalt of stabiel blijft, en 
toelaten na te gaan waar de problemen geconcentreerd zijn, dat wil zeggen bij welke 
categorieën en groepen in de samenleving problematische schuldsituaties het meest 
voorkomen. Vervolgens moet een goede indicator in functie van een zinvolle 
maatschappelijke discussie intuïtief gemakkelijk te begrijpen zijn en een duidelijke 
morele en beleidsmatige betekenis hebben (dat wil zeggen, het moet duidelijk zijn of 
een stijging een positieve of negatieve ontwikkeling aanduidt).  
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Op basis van vroegere onderzoeken in binnen- en buitenland, en de beschikbare 
gegevens in de Belgische SILC 2004, zijn wij tot negen mogelijke indicatoren van 
problematische schuldsituaties gekomen. Zij worden voorgesteld in Tabel 21.  
 
Tabel 21: Overzicht van indicatoren van problematische schulden op basis 
van de SILC50

 
Nr. Omschrijving Aard  Schatting obv 

SILC 2004 
 Impact op bestaansonzekerheid   
1 Percentage personen dat bestaansonzeker(der) 

wordt door afbetaling van consumptiekredieten  
Objectief 5%  

2 Percentage van de bevolking dat bestaans-
onzeker(der) wordt door consumptiekredieten  na de 
afbetaling van woonlasten 

Objectief 3% 

3 Toename van de gemiddelde armoedekloof na 
afbetaling van consumptiekredieten 

Objectief 0,01% 

 Aandeel in inkomen   
4 Percentage van de bevolking in een huishouden met 

een ratio afbetaling- inkomen hoger dan 20% 
Objectief 4% 

  Afbetaling is zware last   
5 Percentage van de bevolking in een huishouden dat 

de afbetaling van consumptiekredieten als een zware 
last ervaart 

Subjectief 8% 

 Achterstallen    
6 Percentage personen in huishoudens met ten minste 

twee achterstallige betalingen voor 
nutsvoorzieningen 

Objectief 3% 

7 Percentage personen in huishoudens met ten minste 
twee achterstallige betalingen voor elektriciteit, 
water of gas, huur of hypotheek of 
gezondheidszorgen 

Objectief 6% 

8 Percentage van de bevolking in huishoudens met ten 
minste twee achterstallige betalingen voor 
consumptiekredieten 

Objectief 1% 

 Afsluiting/beperking van verwarming of water   
9 Percentage personen in huishoudens die getroffen 

zijn door afsluiting of beperkt gebruik van 
elektriciteit, water of gas 

Objectief 1% 

 
Op grond van deze criteria stellen wij indicator één en indicator zeven voor als 
primaire indicatoren voor problematische schuldsituatie. De eerste indicator, het 
percentage mensen dat (dieper) onder de armoedegrens ligt vanwege de 
afbetalingen voor consumptiekrediet, heeft het voordeel dat de kredietschulden 
rechtstreeks in verband gebracht worden met armoede en bestaansonzekerheid, 
zoals gemeten door de indicatoren in het NAPincl. Dit verhoogt de relevantie van 
deze indicator. Deze specifieke operationalisatie heeft een duidelijke betekenis. 
Nadeel van deze indicator is dat ook de armoedegrens van jaar op jaar verandert. De 
toename van de armoedekloof (indicator 3) is theoretisch valider, omdat deze ook 
weergeeft hoe diep mensen zich onder de armoedegrens bevinden, maar deze 
indicator heeft geen direkt intuïtieve betekenis. De armoedekloof kan wel als 
ondersteunende indicator dienen. Er zijn goede argumenten om, naast de afbetaling 

                                                 
50  Het nummer van de indicator in de tabel geeft geen informatie over het belang van de indicator. Het 

niveau dat toegekend werd aan de indicatoren bepaalt zijn relevantie.   
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van schulden, ook rekening te houden met woonlasten (indicator 2), maar in het 
kader van de opvolging van problematische schulden is de toevoeging van het 
element woonlasten waarschijnlijk eerder verwarrend dan verrijkend. Deze 
objectieve indicatoren kunnen nog verbeterd worden, door de kredietsituatie in SILC 
beter te bevragen en het probleem van de verschillende referentieperiodes op te 
lossen.  
 
Indicator zeven spreekt aan omdat schulden hier direkt verbonden zijn met (het 
risico op) het niet realiseren van basisrechten (zoals het recht op wonen, verwarming 
en water en op gezondheid). Indicator zeven (ofwel ten minste één achterstallige 
betaling voor twee of meer basisitems ofwel ten minste twee achterstallen voor 
minstens één basisistem) verkiezen we boven de andere, omdat deze het meest 
veelomvattend is. De andere indicatoren in verband met achterstallige betalingen 
voegen geen extra informatie toe. Indicator zes en acht zijn restrictiever. Indicator 
acht en negen betreffen ook een té kleine groep mensen om zinvolle opsplitsingen 
mogelijk te maken en om evoluties betroubaar op te volgen over de tijd heen. Voor 
een betrouwbare indicator over afsluitingen zijn administratieve gegevens meer 
aangewezen. 
 
De voorgestelde indicatoren één en zeven zijn sterk complementair. Zij steunen op 
basisgegevens, die weliswaar alle uit de SILC afkomstig zijn, maar verder volledig los 
van elkaar staan. De uitkomsten van deze indicatoren zijn ook sterk vergelijkbaar, in 
de zin dat het percentage mensen in problematische schulden volgens beide 
indicatoren tussen 5 en 6 percent ligt, en ook het profiel van deze personen erg 
gelijkaardig is. Niettemin is er slechts een erg beperkte overlap (1%) tussen deze 
indicatoren en wijzen deze indicatoren relatief onderscheiden groepen aan. 
 
Indicator vier is op zichzelf een valide indicator van zware kredietlast. Maar zelfs een 
last van 25 of 30 percent van het inkomen kan draaglijk zijn, en hoeft niet tot 
bestaansonzekerheid te leiden, als het inkomen voldoende hoog is. Als indicator van 
problematische schulden is deze daarom minder geschikt. Indicator vijf wordt door 
Betti (2001) naar voren geschoven als gemeenschappelijke Europese indicator. 
Voordeel van deze indicator is dat de respondent bij zijn inschatting van de zwaarte 
van de schuldenlast met alle relevante aspecten (inkomen, gezinssituatie, andere 
uitgaven) rekening kan houden. Anderzijds kunnen mensen de lat, wanneer de 
afbetaling voor schulden 'een zware last' wordt, heel verschillend leggen of schulden 
ontkennen. Ervaringen met subjectieve indicatoren op andere domeinen hebben 
uitgewezen dat deze van jaar op jaar moeilijk interpreteerbare sprongen kunnen 
maken, wat hun bruikbaarheid voor het beleid sterk vermindert.  
 
Wie leeft in een problematische schuldsituatie? 
Zoals gezegd wijzen de beide hierboven voorgestelde basisindicatoren voor 
problematische schuldsituaties ongeveer dezelfde risicogroepen aan. Deze groepen 
zijn: kinderen, jongeren en meer algemeen personen jonger dan 50 jaar, werklozen 
en andere inactieven, ongehuwden en gescheidenen, huurders, personen in een 
huishouden met een gezinshoofd dat laaggeschoold is, huishoudens met afhankelijke 
kinderen met een beperkte mate van arbeidsparticipatie, eenoudergezinnen en 
gezinnen met drie of meer kinderen. Ook personen met een laag inkomen (eerste of 
tweede quintiel), mensen die in het Brusselse gewest (of het Waalse gewest) wonen 
en in stedelijke gebieden leven hebben meer risico op een problematische 
schuldsituatie Voor sekse daarentegen wijzen de twee indicatoren verschillende 
groepen aan. Volgens de indicator op basis van de bestaansonzekerheid is er 
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nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. Op basis van de achterstallen 
hebben vrouwen een opmerkelijk hoger risico. 
 
Het profiel van de bestaansonzekeren door consumptiekredieten stemt in grote mate 
overeen met dat van de bestaansonzekeren (zoals deze in het NAPincl. gedefinieerd 
worden), maar er zijn ook een paar opmerkelijke verschillen en meer uitgesproken 
tendensen. Problematische schulden komen nauwelijks voor bij ouderen (boven 65 
jaar). Huishoudens met kinderen hebben een hoog risico. Dit geldt meer wanneer er 
een (laag) arbeidsinkomen in het gezin is, dan wanneer er helemaal niemand werkt.  
 
Deze verschillen hebben uiteraard te maken met het profiel van de huishoudens die 
consumptiekredieten zijn aangegaan. Uit de analyse in sectie vier blijkt dat het 
hebben van consumptiekrediet zeer sterk gedifferentieerd is naar leeftijd: globaal 
leeft ongeveer een kwart van de bevolking in een huishouden met 
consumptiekredieten, maar dit percentage varieert van 35% wanneer de 
referentiepersoon in het huishouden tussen 16 en 24 jaar is, over 20% bij de 50-64 
jarigen tot 5% bij de 65-plussers. Gezinnen met kinderen maken duidelijk meer 
gebruik van consumptiekredieten dan andere huishoudens. Naar inkomen, onderwijs 
en deelname aan het betaalde arbeidscircuit zien we echter weinig differentiatie: de 
best gesitueerden en degenen met de laagste posities maken in ongeveer gelijke 
mate gebruik van consumptiekrediet, met een zeker overwicht voor de 
middengroepen. Onder de aktieve bevolking zijn consumptiekredieten dus breed 
gespreid, maar alleen bij de zwakkere groepen leiden deze tot problematische 
schuldsituaties.  
 
Aanbevelingen 
Zoals hierboven duidelijk is gemaakt stellen wij twee variabelen voor als primaire 
indicatoren voor problematische schuldsituaties:  
- Het percentage personen in huishoudens met minstens twee achterstallige 

betalingen voor facturen van elektriciteit, water of gas, huur of hypotheek of 
gezondheidszorgen (2). 

- Het percentage personen in huishoudens die (dieper) onder de armoedelijn 
zakken door afbetaling van consumptiekredieten (1) 

 
Daarnaast kunnen het percentage mensen dat deze afbetalingen als een zware last 
ervaart (5) de toename van de totale gemiddelde armoedekloof na het in rekening 
brengen van de afbetaling van consumptiekredieten (3) en het percentage 
huishoudens dat meer dan 20 percent van zijn inkomen besteedt aan zulke 
afbetalingen (4) als ondersteunende indicatoren gebruikt worden.  
 
Deze aanbeveling moet echter aangevuld worden met andere bemerkingen:  
1) Het lijkt het verstandig af te wachten of de gerapporteerde resultaten op basis 

van SILC 2004 bevestigd worden door SILC 2005. Een definitief oordeel over de 
betrouwbaarheid en validiteit van de voorgestelde indicatoren kan pas gevestigd 
worden na replicatie op basis van de volgende golven van de SILC-enquête. Vol 
verwachting kijken we ook uit naar de resultaten van de EU-SILC module in 2008 
over financiële uitsluiting en overmatige schuldenlast. Een belangrijke 
voorwaarde voor nuttige resultaten is echter dat deze module (en de interviewer) 
grondig voorbereid en getest wordt en goed afgestemd is op de Belgische 
context. 

2) Zoals vermeld, is de eerstgenoemde indicator onderhevig aan een aantal 
onzekerheden en technische problemen. De verdere verbetering van de 
formulering van de vragen die jaarlijks in de SILC-enquête gesteld worden, blijft 
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daarom een uitdaging. Er dient ook de afweging gemaakt te worden in welke 
mate nieuwe vragen gesteld kunnen worden (vb. in verband met kosten voor 
onderwijs en kinderopvang) en oudere vragen weggelaten worden. Het probleem 
van de verschillende referentieperiodes zou ten minste gedeeltelijk opgelost 
kunnen worden door gebruik te maken van informatie uit verschillende golven. 

3)  Ook de mogelijkheden van administratieve data moeten meer benut worden. De 
verdere exploitatie van de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren is aangewezen, maar ook het aanboren van nieuwe databanken (in 
opbouw) behoort tot de mogelijkheden. 

4) Een survey die specifiek gericht is op schuldsituaties zou een nuttige piste zijn. 
Een dergelijke survey zou de schuldenproblematiek in zijn totaliteit bekijken, wat 
in algemene enquêtes zoals de SILC niet mogelijk is. Naast een uitgebreide 
bevraging om de schuldsituatie van het huishouden in kaart te brengen (het 
totaal uitstaande bedrag aan schulden voor de verschillende kredietvormen) zou 
met zo'n 'enquête ook inzicht verworven kunnen worden in de interactie met 
andere relevante aspecten zoals financiële capaciteiten, attitudes ten opzichte 
van krediet, rol van de hulpverlening, e.a. Dit zou sterk bijdragen tot inzicht in de 
factoren die maken dat schulden tot problematische schulden verworden.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Methodologische opmerkingen 
 
Significantieniveau 0.01 
Het significantieniveau 0.01 werd gehanteerd als basis voor de chi-kwadraattoetsen.  
 
Significant verschillende gemiddelden 
De significantie van de verschillen tussen de gemiddelde bedragen voor variabelen 
werd nagegaan aan de hand van de Bonferroni-post hoc test of de T-test. 
 
Imputatie 
Er werden nergens bijkomende imputaties gedaan op de data zoals geleverd door de 
FOD Economie- Algemene Directie Statistiek en Economische informatie.  
 
Uitsplitsingen 
Variabelen werden uitgesplitst conform de voorgestelde categorieën in de nota 
‘Nationaal actieplan –Technische afspraken’ van de FOD sociale zekerheid in het 
kader van het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting.  
 
Variabelen 
De variabelen om het profiel van huishoudens te beschrijven zijn -voor zover 
mogelijk- aangemaakt in overeenstemming met de hoofdreferentieperiode voor de 
vragen voor schulden (vorige maand). 
 
Referentiepersoon van het huishouden 
De referentiepersoon van het huishouden is de eerste persoon die volgens de SILC-
enquête de verantwoordelijke is voor de woning. Dit is niet voor alle huishoudens 
dezelfde persoon als de persoon die de vragen in verband met de schulden van het 
huishouden beantwoord heeft. 15% van de huishoudvragenlijsten werd niet ingevuld 
door de eerste persoon die verantwoordelijk is voor de accommodatie volgens de 
SILC-enquête.  
 
Quintielen 
Om quintielen aan te maken worden de gestandaardiseerde inkomens voor alle 
personen van alle huishoudens van laag naar hoog gerangschikt, en vervolgens in 
vijf gelijke intervallen opgedeeld. De 20 % personen in een specifiek 
inkomensinterval vormen een quintiel. Het eerste quintiel omvat dus de 20 % 
personen in de huishoudens met de laagste inkomens, terwijl het hoogste quintiel de 
20 % individuen in de huishoudens met de hoogste inkomens bevat.  
 
Werkintensiteit van het huishouden 
De werkintensiteit van het huishouden is het aantal maanden dat alle leden van het 
huishouden op arbeidsleeftijd gewerkt hebben als proportie van het totale aantal 
maanden dat theoretisch door hen gewerkt kon worden (in het inkomens-
referentiejaar). Dit wordt ingeschaald van 0 tot 1 (cf. EU-SILC-definitie). 
 
Onderwijsniveau 
De categorieën laag, midden en hoog stemmen overeen met de indeling volgens de 
ISCED-classificatie. Een laag onderwijsniveau wordt toegekend aan personen die als 
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hoogste onderwijsniveau51 op het moment van de bevraging kleuteronderwijs, lager 
onderwijs of lager secundair onderwijs hebben. De personen met een middelmatig 
onderwijsniveau hebben als hoogste onderwijsniveau (hoger) secundair onderwijs of 
post-secundair onderwijs (dat niet erkend is als hoger onderwijs). De personen met 
een hoog onderwijsniveau hebben hoger onderwijs als hoogste onderwijsniveau. 
Op basis van PE020 en PE040. 
 
Financiële reserves 
De capaciteit hebben om onverwachte financiële uitgaven te doen werd bevraagd in 
SILC 2004 aan de hand van een vraag voor de referentiepersoon van het huishouden 
naar de mogelijkheid om een onverwachte uitgave van 1500 € met de eigen 
middelen te betalen.  
 
Bedrag van de maandelijkse afbetaling voor consumentenkredieten  
De 3 hoogste bedragen van deze variabele werden beschouwd als outliers en werden 
uit de berekeningen weggelaten.  
De verdeling van de individuen over de huishoudens met consumptiekredieten en het 
gemiddelde bedrag van de afbetaling voor consumptiekrediet werden niet op exact 
hetzelfde aantal personen berekend aangezien de huishoudens met een missend 
bedrag voor de maandelijkse afbetaling niet meegenomen konden worden voor de 
berekening van het gemiddelde bedrag. 
 
Bedrag van de afbetaling voor hypotheek 
Het bedrag van de afbetaling voor hypotheek werd in SILC bevraagd voor het vorige 
kalenderjaar (in overeenstemming met de referentieperiode voor de meting van het 
inkomen). De jaarlijkse en halfjaarlijkse aflossingen werden omgezet naar 
maandelijkse aflossingen. Er werden 11 huishoudens weggelaten uit de 
berekeningen omdat het bedrag van het totaal ontleende kapitaal, de looptijd en de 
intrest niet overeenstemden met de maandelijkse betaling. Voor 2 huishoudens 
werden de bedragen voor 1 hypotheek weggelaten. Voor de berekening van het 
bedrag van de maandelijkse afbetaling werd geen rekening gehouden met de fiscale 
afrekening. De maandelijkse bedragen voor de afbetaling van de verschillende 
lopende hypotheken werden opgeteld. We hebben immers geen informatie over het 
feit of de ene hypotheek al dan niet gebruikt wordt voor de afbetaling van een 
andere.  
 
Combinatie hypotheek en consumptiekrediet 
De referentieperiode voor hypotheek is 2004 terwijl de referentieperiode voor 
consumpiekrediet vorige maand is. De combinatie van hypotheek en 
consumptiekrediet werd berekend voor vorige maand. Hypotheken die in de loop van 
het kalenderjaar ten minste een maand voor de bevraging afliepen, werden niet 
meegerekend.  
 

                                                 
51 Voor studerenden werd het hoogste behaalde diploma op het moment van de bevraging genomen.  
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Verhouding afbetaling schulden ten opzichte van inkomen 
Indien het inkomen 0 of negatief is (en er een bedrag voor de schuldenlast werd 
opgegeven) werd de verhouding gelijkgesteld aan 1. Er wordt gewerkt met de 
gestandaardiseerde verhouding om deze te kunnen verhouden ten opzichte van de 
gestandaardiseerde armoedegrens.  
 
Armoederisicopercentage op basis van de 60% armoedegrens 
Het armoederisicopercentage wordt berekend op basis van het percentage personen 
met een gestandaardiseerd beschikbaar inkomen onder de 60 % armoedegrens van 
het mediaan gestandaardiseerd inkomen. Alle cijfers worden berekend op individueel 
niveau. Wanneer geen specifieke armoedegrens wordt aangegeven, wordt de 60% 
armoedegrens gebruikt.  
 
Totale gemiddelde armoedekloof (op basis van het gestandaardiseerd inkomen) 
De armoedekloof is het verschil tussen het gemiddeld gestandaardiseerd beschikbaar 
inkomen van personen onder de 60 % armoedegrens en de 60 % armoedegrens zelf, 
uitgedrukt als een percentage van de armoederisicogrens. De berekening van de 
armoedekloof als de relatieve mediane armoedekloof, zoals de Lakenindicator, is niet 
geschikt omdat op basis van deze definitie de armoedekloof gemakkelijker kan 
stijgen of dalen. De relatieve mediane armoedekloof wordt berekend als 
((gestandaardiseerde armoedegrens – mediaan gestandaardiseerd beschikbaar 
inkomen van de individuen met inkomen onder de gestandaardiseerde 
armoedegrens)*100/ armoedegrens). Daarom wordt gewerkt op basis van de 
definitie van de armoedekloof van Foster, Greer en Thorbecke (FGT1). Het is nog 
mogelijk dat de armoedekloof daalt, maar dit kan minder gemakkelijk. Bij de 
berekening werd de armoedekloof voor personen met een armoedekloof groter dan 1 
gelijkgesteld aan 1. 
 
Variabelen in verband met relatieve deprivatie 
Een persoon werd op basis van vaste criteria als gedepriveerd beschouwd, met name 
indien één of twee items niet aanwezig waren of gebreken vertoonden. Inzake 
huisvesting wordt enkel gewerkt met deprivatie op basis van twee items.52  
 

                                                 
52  Voor meer hierover zie A.-C. Guio (2005) en Whelan & Maitre (2006).  
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Bijlage 2: Cijfergegevens tabellen en figuren op 
basis van SILC 2004 

 
Tabel 22: Percentage individuen dat leeft in huishoudens met 
consumptiekrediet en/of hypotheek of geen van deze voor referentiepersonen 
uit verschillende leeftijdscategorieën (N=12969)  
 
 16-24 25-49 50-64 65-74 75+ 
Geen consumptiekrediet of 
hypotheek 59,3 27,0 55,2 93,0 95,7 
Hypotheek 5,9 40,3 24,1 1,4 0,2 
Consumptiekrediet 25,2 14,9 14,4 5,5 4,1 
Consumptiekrediet en hypotheek 9,5 17,8 6,3 0,1 0,0 
 100 100 100 100 100 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 23: Percentage individuen dat leeft in huishoudens met 
consumptiekrediet en/of hypotheek of geen van deze naar 
gestandaardiseerd quintiel (N=12971) 
 

 
1ste 
quintiel 

2de 
quintiel 

3de 
quintiel 

4de 
quintiel 

5de 
quintiel 

Geen consumptiekrediet of 
hypotheek 64,1 56 42,7 37,2 35 
Hypotheek 14,9 19,7 29,1 37,7 40,7 
Consumptiekrediet 15,1 13,9 15,7 10,3 10,3 
Consumptiekrediet en hypotheek 5,9 10,4 12,5 14,8 14 
 100 100 100 100 100 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen.  
 
Tabel 24: Percentage individuen dat leeft in huishoudens met 
consumptiekrediet en/of hypotheek of geen van deze voor 
referentiepersonen met verschillende onderwijsniveaus (N=12683) 
 
 Laag Midden  Hoog 
Geen consumptiekrediet of 
hypotheek 61,2 40,2 37,5 
Hypotheek 15,5 31,4 40,7 
Consumptiekrediet 14,9 13,7 10,5 
Consumptiekrediet en hypotheek 8,4 14,7 11,3 
 100 100 100 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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Tabel 25: Percentage van de bevolking in huishoudens met 
consumptiekredieten en/of hypotheek of geen van deze per huishoudtype 
(N=12971) 
 
 Geen afhankelijke kinderen Afhankelijke kinderen 
 

Alleen-
staand 

2vw 
<65 

2vw 
≥ 65 

Ander 1ouder, 
1+ 
kind 

Koppel, 
1 kind 

Koppel, 
2kind 

Koppel, 
3+ 
kind 

Ander  

Kredietvrij 74,2 50,9 92,8 60,8 47,0 26,3 16,6 17,5 45,9 
Hypotheek 11,6 25,3 2,1 15,6 24,2 37,5 52,8 45,5 31,7 
Consumptie-
schulden 11,0 16,1 4,8 17,1 20,4 17,3 11,1 11,9 11,7 
Consumptie-
schulden en 
hypotheek 3,2 7,7 0,3 6,4 8,4 18,8 19,5 25,2 10,7 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 26: Percentage van de bevolking in huishoudens met 
consumptiekrediet en/of hypotheek of geen van deze per gewest 
(N=12971) 
 

 

Brussels 
Hoofdstedelijk 
gewest 

Vlaams 
gewest 

Waals gewest 

Geen consumptiekrediet of 
hypotheek 55,7 47,5 43,6 
Hypotheek 17,2 10,4 16,6 
Consumptiekrediet 21,8 33,0 22,2 
Consumptiekrediet en hypotheek 5,3 9,1 17,6 
 100 100 100 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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Tabel 27: Bedrag van de maandelijkse afbetaling en het percentage per 
categorie dat consumptiekrediet heeft 
 
 Bedrag van de 

maandelijkse afbetaling  
Percentage binnen elke 
categorie dat 
consumptiekredieten 
heeft 

KENMERKEN REFERENTIEPERSOON   
Leeftijd referentiepersoon•  (N=12969) (N=3232) 
16-24 jaar  765 34,7 
25-49 jaar 280 32,7 
50-64 jaar 392 20,7 
65-74 jaar 278 5,6 
75 jaar of ouder 323 4,1 
Activiteitsstatus referentiepersoon•  (N=12942) (N=3230) 
Werkend 373 30,9 
Werkloos 339 30,6 
Gepensioneerd 478 7,0 
Ander inactief 256 21,5 
Burgerlijke status 
referentiepersoon•  

(N=12787) (N=3201) 

Ongehuwd 328 30,1 
Gehuwd 381 24,8 
Gescheiden 290 26,5 
Weduw(e)(naar) 907 8,9 
Onderwijsniveau referentiepersoon•  (N=12683) (N=3188) 
Laag  331 23,3 
Midden 369 28,4 
Hoog 430 21,8 

                                                 
•  Bedragen niet significant verschillend 
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KENMERKEN LEDEN HUISHOUDEN   
Leeftijd leden huishouden  (N=12971) (N=3232) 
<16 jaar 364 34,2 
16-24 jaar  473 27,3 
25-49 jaar 364 30,9 
50-64 jaar 339 18,9 
65-74 jaar 283 5,5 
75 jaar of ouder 287 2,9 
Sekse   (N=12914)  
Man  381 25,9 
Vrouw   362 23,3 
KENMERKEN HUISHOUDEN   
Werkintensiteit huishouden  (N=10975) (N=3110) 
Geen afhankelijke kinderen, W=0 203 13,2 
Geen afhankelijke kinderen, W<0<1 328 25,2 
Geen afhankelijke kinderen, W=1 315 27,7 
Afhankelijke kinderen, W=0 166 25,5 
Afhankelijke kinderen, 0<W<0,5 378 39,7 
Afhankelijke kinderen,0,5<W<1 506 33,2 
Afhankelijke kinderen, W=1 398 32,2 
Huishoudtype  (N=12971) (N=3232) 
Alleenstaand 233 14,2 
2 volwassenen < 65 302 23,8 
2 volwassenen ≥ 65 293 5,1 
Ander huishouden zonder kinderen 343 23,5 
1ouder, 1 of meer kinderen 219 28,8 
Koppel, 1 kind 290 36,2 
Koppel, 2 kinderen 439 30,6 
Koppel, 3 of meer kinderen 487 37,0 
Ander huishouden 233 14,2 
Huurder/eigenaar  (N=12966) (N=3232) 
Huurder 322 32,2 
Eigenaar/ gratis bewoner 398 21,8 
Quintiel (N=12971) (N=3232) 
1ste quintiel 373 20,9 
2de quintiel 304 24,3 
3de quintiel 421 28,2 
4de quintiel 341 25,1 
5de quintiel 411 24,2 
Regio  (N=12971) (N=3232) 
Brusselse gewest 492 22,5 
Vlaamse gewest 420 19,5 
Waalse gewest 300 34,2 
Bevolkingsdichtheid (N=12971)  
Dichtbevolkt 355 24,7 
Matig bevolkt 405 23,7 
Weinig bevolkt 299 30,7 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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Tabel 28: Geregistreerde personen in de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren naar leeftijdscategorie en aantal personen in huishoudens 
naar leeftijdscategorie van de referentiepersoon van het huishouden 
 
Leeftijdscategorie SILC 2004 NBB maart-april 2005 
16-25 3,0 4,4 
26-50 74,2 63,5 
51-65 19,6 24,2 
66+  3,2 7,9 
Totaal  100 100 

Bron: De Doncker, 2006: 21 
 
Beide cijfers zijn echter niet volledig vergelijkbaar inzake meting en periode. SILC-
gegevens representeren het aantal personen (volwassenen en kinderen) in 
huishoudens met één of meerdere consumptiekredieten in 2004, terwijl de gegevens 
van de Nationale Bank het aantal geregistreerde personen tijdens de periode maart-
april 2005 (voor kredieten en hypotheken) beschrijven.  
 
Tabel 29: Percentage van de bevolking in huishoudens (met een inkomen 
onder de mediaan) waarbij de verhouding van de maandelijkse afbetaling 
voor consumptiekrediet t.o.v. het maandelijkse huishoudinkomen groter is 
dan 20% of 30% naar financiële moeilijkheden en deprivatie 
 

  

Verhouding 
>20% 

Verhouding 
>30% 

Verhouding 
>20% en 
inkomen 
onder 
mediaan 

Verhouding 
>30% en 
inkomen 
onder 
mediaan 

Ten minste 2 achterstallige 
betalingen voor 1 basisitem 18,5 21,8 22,1 25,5 
Geen onverwachte uitgaven 
kunnen doen 53,6 47,1 58,6 49,1 
Moeilijk rondkomen 65,3 68,5 73,1 74,4 
Financiële stress ervaren: 
zich niet kunnen 
veroorloven van ten minste 
1 item (vakantie/ 
proteïnemaaltijd/ mensen 
ontvangen) 51,9 55,0 60,5 59,2 
Financiële stress ervaren: 
zich niet kunnen 
veroorloven van ten minste 
2 items (vakantie/ 
proteïnemaaltijd/ mensen 
ontvangen) 17,6 12,5 20,7 12,3 
Woning heeft ten minste 
twee gebreken (geen bad 
of douche/ te donker/ 
vochtigheid) 32,0 31,8 34,1 34,1 
Afbetaling is een zware last 52,3 49,8 56,4 50,7 
Moeilijk rondkomen 65,3 68,5 73,1 74,4 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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Tabel 30: Last van de afbetaling van consumptiekrediet naar achterstallige 
betalingen, onverwachte uitgaven, financiële stress en deprivatie  
 

  

Consumptiekredieten zijn 
een zware last  

Consumptiekredieten 
zijn min of meer een 
last of een zware last 

Ten minste 2 achterstallige 
betalingen voor 
consumptiekredieten 8,6 4,8 
Ten minste 1 achterstallige 
betaling voor 
consumptiekredieten  13,9 8,1 
Tenminste 1 achterstallige 
betaling voor 
gezondheidszorgen elektriciteit, 
water of gas of huur of 
hypotheek 17,1 11,0 
Geen onverwachte uitgaven 
kunnen doen 65,0 48,1 
Moeilijk de eindjes aan elkaar 
knopen 82,5 62,0 
Financiële stress ervaren: zich 
niet kunnen veroorloven van 
ten minste 1 item (vakantie/ 
proteïnemaaltijd/mensen 
ontvangen) 68,8 51,9 
Financiële stress ervaren: zich 
niet kunnen veroorloven van  
ten minste 2 items (vakantie/ 
proteïnemaaltijd/mensen 
ontvangen) 19,3 11,6 
Zich niet kunnen veroorloven 
van 1 item (telefoon (of gsm)/ 
kleurentv/ computer/ 
wasmachine/ auto) 30,7 19,6 
Zich niet kunnen veroorloven 
van 2 items (telefoon (of gsm) 
/kleurentv/ computer 
/wasmachine/auto) 12,0 7,4 
Woning heeft ten minste twee 
gebreken (geen bad of douche/ 
te donker/ vochtig) 36,3 29,0 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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Tabel 31: Percentage van de bevolking in huishoudens met ten minste één 
of ten minste twee achterstallige betalingen voor verschillende 
uitgavenposten 
 

  

Ten minste één 
achterstallige 
betaling 

Ten minste twee 
achterstallige 
betalingen  

N 

Nutsvoorzieningen 5,1 2,0 12966 

Gezondheidszorgen 3,8 1,4 12966 

Huur of hypotheek 3,7 1,6 12971 

Belastingen 3,2 1,7 12965 

Hypotheek 2,7 1,2 12966 

Consumptiekrediet 1,6 0,6 12966 

Boetes  1,6 0,8 12967 

Huur  1,1 0,4 12966 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Statistiek 
en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Tabel 32: Percentage personen met een inkomen onder de mediaan dat leeft 
in huishoudens met ten minste één of twee achterstallige betalingen voor 
verschillende uitgavenposten  
 

  

Ten minste één 
achterstallige betaling 

Ten minste twee 
achterstallige 
betalingen  

N 

Nutsvoorzieningen 8,3 5,5 6639 

Gezondheidszorgen 6,4 3,8 6639 

Huur of hypotheek 6,5 4,0 6642 

Belastingen 4,8 2,5 6638 

Hypotheek 4,8 2,9 6639 

Consumptiekrediet 2,8 1,8 6639 

Boetes  2,2 1,2 6638 

Huur  1,8 1,3 6639 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen 
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Tabel 33: Achterstallige betalingen voor basisvoorzieningen en financiële 
moeilijkheden en deprivatie 
 

 

Ten m
inste 2 achterstallige 

betalingen voor ten m
inste 1 item

 

Ten m
inste 1 achterstallige 

betaling voor 1 item
 

Ten m
inste 1 achterstallige 

betaling voor 2 item
s 

Ten m
inste 1achterstallige betaling 

voor 3 item
s 

Ten m
inste 1 achterstallige 

betaling voor 2 of 3 item
s 

Ten m
inste 1 achterstallige 

betaling voor 2 of 3 item
s of ten 

m
inste 2 achterstallige betalingen 

voor 1 item
 

Een  achterstallige betaling voor 2 
of m

eer item
s of ten m

inste 2 
achterstallen voor 1 item

 en 
inkom

en onder de m
ediaan 

N 
Ten minste 2 
achterstallige betalingen 
voor gezondheidszorgen 
elektriciteit, water of gas 
of huur of hypotheek 

 
100,0 45,9 38,2 16,0 54,1 100,0 100,0 12971 

Geen onverwachte 
uitgaven kunnen doen 

 
89,5 79,6 91,2 100,0 93,3 90,0 90,3 12955 

Moeilijk de eindjes aan 
elkaar knopen 

 
94,9 90,0 95,3 96,3 95,6 94,8 95,3 12940 

Financiële stress ervaren 
(o.b.v 1 item): zich niet 
kunnen veroorloven van 
vakantie/ 
proteïnemaaltijd/mense
n ontvangen 83,4 74,3 84,5 89,3 85,7 83,9 86,6 12971 
Zich niet kunnen 
veroorloven van 1 item 
(telefoon (of gsm)/ 
kleurentv/computer/ 
wasmachine/auto) 57,3 43,9 59,6 50,0 57,2 55,5 58,6 12971 
Financiële stress ervaren 
(o.b.v. 2 items): zich 
niet kunnen veroorloven 
van vakantie/ proteïne-
maaltijd/mensen 
ontvangen 

 
 
 

33,8 

 
 
 

23,4 

 
 
 

31,6 

 
 
 

47,6 

 
 
 

35,5 

 
 
 

31,5 

 
 
 

33,4 

 
 
 

12971 
Zich niet kunnen 
veroorloven van 2 items 
(telefoon (of gsm)/ 
kleurentv/computer/ 
wasmachine/auto) 29,2 20,3 32,4 26,5 31,0 27,7 30,9 12971 
Woning heeft ten minste 
twee gebreken (geen 
bad of douche/ te 
donker/ vochtig) 44,6 36,7 42,5 47,3 43,7 42,4 43,1 12971 

 
Percentage van de bevolking in deze situatie 

Totaal  
5,1 4,7 2,7 0,9 3,6 5,9 5,0 12971 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
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In Tabel 33 lezen we in welke mate mogelijke combinaties van achterstallige 
betalingen voor gezondheidszorgen, nutsvoorzieningen en huur of hypotheek 
samenhangen met andere indicatoren die wijzen op financiële moeilijkheden of 
deprivatie. We vergelijken eerst de personen met minstens 2 achterstallige 
betalingen voor ten minste één van de uitgavenposten (vijfde kolom) met diegenen 
die minimaal twee achterstallige betalingen hebben op één van de uitgavenposten 
(1ste kolom). We stellen vast dat het aandeel van deze laatsten in moeilijke situaties 
(licht) hoger ligt voor alle indicatoren, behalve voor een slechte huisvestingssituatie 
en weinig hoger voor het zich niet kunnen veroorloven van vakantie, om de twee 
dagen een proteïnemaaltijd of jaarlijks een week vakantie. Als er achterstallige 
betalingen zijn voor zowel elektriciteit, water of gas, voor gezondheidszorgen en voor 
hypotheek of huur (4de kolom) observeren we dat een hoger percentage van de 
individuen in deze huishoudens geen onverwachte uitgaven kan doen, moeilijk 
rondkomt, financiële druk ervaart en gedepriveerd is inzake huisvesting. Dit is niet 
het geval voor deprivatie inzake duurzame goederen. Dit kan te maken hebben met 
het gebruik van krediet. Ook hebben weinigen ten minste twee achterstallige 
betalingen voor één van de items. De verschillen tussen de personen in de 
beschreven situaties zijn echter niet zo groot dat ze rechtvaardigen een deel van 
deze personen niet mee te nemen in de analyse van problematische schuldenlast. 
Daarom kiezen we ervoor om problematische schuldsituaties gerelateerd aan 
basisvoorzieningen te bepalen op basis van ten minste één achterstallige betaling 
voor minimaal twee items of minstens twee achterstallen voor één item 
(=voorlaatste kolom). 6% van de bevolking verkeert in deze problematische 
schuldsituatie voor basisvoorzieningen. De laatste kolom beschrijft financiële 
moeilijkheden en de mate van deprivatie voor diegenen die een problematische 
schuldsituatie voor basisvoorzieningen hebben en een gestandaardiseerd inkomen 
onder de mediaan hebben. Het aandeel dat financiële moeilijkheden heeft en dat 
gedepriveerd is, is voor alle indicatoren hoger. Maar de verschillen zijn opnieuw niet 
zo groot dat ze zouden verantwoorden dat een indicator enkel de situatie van 
personen met achterstallen voor basisrechten en een inkomen onder de mediaan zou 
meenemen. Niettemin leeft 10% van de personen met een inkomen kleiner dan het 
mediaan inkomen in een problematische schuldsituatie voor basisvoorzieningen. 
86% van de personen in problematische schuldsituaties voor basisvoorzieningen 
hebben een gestandaardiseerd inkomen onder de mediaan. 
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Tabel 33: Profiel van de bevolking met een risico op bestaansonzekerheid en 
van de personen met een risico op bestaansonzekerheid na afbetaling van 
consumptiekrediet 

 

 

Risico op 
bestaansonzekerheid 
(=situatie 1 en 2) 

Risico op 
bestaansonzekerheid na 
betaling van 
consumptiekrediet  
(=situatie 3) 

KENMERKEN HUISHOUDEN en LEDEN 
Leeftijd leden huishouden  (N=12971) 
<16 jaar 17,5 4,2 
16-24 jaar  16,6 2,8 
25-49 jaar 11,8 2,6 
50-64 jaar 12,4 1,4 
65-74 jaar 19,8 0,4 
75 jaar of ouder 20,7 0,6 
Geslacht53  (N=12971) 
Man  13,9 2,6 
Vrouw  15,8 2,1 
Werkintensiteit huishouden  (N=10975) 
Geen afh kinderen, W=0 30,3 2,1 
Geen afh kinderen, W<0<1 6,7 1,3 
Geen afh kinderen, W=1 2,9 0,6 
Afhankelijke kinderen, W=0 70,2 3,4 
Afhankelijke kinderen, 0<W<0,5 27,6 8,3 
Afhankelijke kinderen,0,5<W<1 13,9 4,5 
Afhankelijke kinderen, W=1 3,6 1,8 
Huishoudtype  (N=12971) 
Alleenstaand 20,7 1,6 
2 volwassenen <65 jaar 10,6 1,0 
2 volwassenen ≥ 65 jaar 19,7 0,6 
Ander huishouden zonder kinderen 5,3 0,6 
éénouder, 1 of meer kinderen 35,9 5,1 
Koppel, 1 kind 9,7 2,4 
Koppel, 2 kinderen 9,0 2,5 
Koppel, 3 of meer kinderen 18,1 6,0 
Ander huishouden 16,6 3,0 
Huurder/eigenaar  (N=12966) 
Eigenaar of gratis bewoner 10,7 1,6 
Huurder 26,7 4,5 
Quintiel (N=12971) 
1ste quintiel 74,4 4,5 
2de quintiel 0 5,4 
3de quintiel 0 1,2 
4de quintiel 0 0,4 
5de quintiel 0 0,2 
Regio  (N=12971) 
Brussels gewest 27,0 3,8 
Vlaams gewest 11,3 1,8 
Waals gewest 17,7 2,9 
Bevolkingsdichtheid (N=12971) 
Dichtbevolkt 16,7 2,7 
Matig bevolkt 12,4 2,0 
Weinig bevolkt 16,6 1,7 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 

                                                 
53  Het verschil tussen het armoederisicopercentage door afbetaling van consumptieschulden voor 

mannen en voor vrouwen  is niet significant.  
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Tabel 34: Relatie tussen de twee basisindicatoren en bestaansonzekerheid  
(N=12971) 
 

 

Niet 
bestaans-
onzeker 

Bestaans-
onzeker 

Totaal 

Problematische achterstallen en niet 
bestaansonzeker(der) door 
consumptiekrediet 3,6% 9,6% 4,5% 
Bestaansonzeker(der) door 
consumptiekrediet en geen 
problematische achterstallen 2,1% 12,8% 3,7% 
Problematische achterstallen en 
bestaansonzeker(der) door 
consumptiekrediet 0,6% 3,6% 1,4% 

Geen problematische achterstallen en 
niet bestaansonzeker door krediet 93,7% 71,7% 90,4% 

Totaal 100% 100% 100% 
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Bijlage 3: Berekeningen op basis van ECHP54

 
Tabel 35: Verdeling personen die leven in een huishouden met 
consumptiekrediet op basis van ECHP, 2001 
 
KENMERKEN LEDEN HUISHOUDEN 
Leeftijd (N=1412)  
<16 jaar 27,2% 
16-24 jaar  14,2% 
25-49 jaar 44,5% 
50-64 jaar 12,0% 
65-74 jaar 1,1% 
75 jaar of ouder 1,0% 
Sekse (N=1413)  
Man 49,1% 
Vrouw  50,9% 
Regio (N=1410)  
Brussels gewest 12,3% 
Vlaams gewest 38,2% 
Waals gewest 49,5% 
KENMERKEN HUISHOUDEN  
Huishoudtype (N=1326)  
Alleenstaand 4,8% 
2 volwassenen <65 jaar 9,7% 
2 volwassenen ≥ 65 jaar 1,4% 
Ander huishouden zonder kinderen 8,0% 
eenouder, 1 of meer kinderen 4,5% 
Koppel, 1 kind 13,3% 
Koppel, 2 kinderen 28,0% 
Koppel, 3 of meer kinderen 18,3% 
Ander huishouden 11,7% 
Huurder/eigenaar (N=1413)  
Huurder 23,1% 

Eigenaar/ gratis bewoner 76,9% 
Bron: ECHP 

                                                 
54  Er werd gewerkt met ECHP Userdatabase 2003.  
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Tabel 36: Percentage personen die leven in een huishouden met 
achterstallen voor ECHP 1995 -2001  
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Achterstallen voor 
consumptiekredieten  2,7 3,1 3,5 3,0 2,3 2,6 1,8 
Achterstallen voor 
nutsvoorzieningen  6,1 5,7 5,8 6,3 4,7 4,2 4,7 
Achterstallen voor 
hypotheek 3,7 3,5 3,8 3,1 3,0 3,2 2,7 
Achterstallen voor 
huur 3,6 3,1 3,7 2,6 2,7 2,5 1,6 
Ten minste een 
achterstallige 
betaling voor 1 van 
vier items 
(consumptiekrediet, 
huur of hypotheek of 
facturen voor 
elektriciteit, water of 
gas 9,1 8,2 8,2 7,8 6,3 6,2 6,1 
Achterstallen voor 
huur of hypotheek 5,9 5,2 5,8 4,7 4,2 4,3 3,6 
Bron: ECHP 
 
Tabel 37: Percentage personen die leven in een huishouden met 
consumptiekredieten en in een huishouden waar de afbetaling van 
consumptiekredieten een zware last is voor ECHP 1995 -2001  
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Hebben van 
consumptiekredieten  22,5 22,3 22,3 22,9 24,2 24,8 23,6 
Afbetaling 
consumptiekrediet is 
zware last 22,7 19,8 22,6 23,6 20,9 18,5 21,7 
Bron: ECHP 
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Bijlage 4: Bijkomende cijfergegevens ter 
validering 

 
Tabel 38: Aard van de schulden in de schuldbemiddelingsdossiers van de 
Vlaams Centra voor Algemeen Welzijnswerk op basis van het 
Tellusregistratiesysteem voor 2004 
 
Aard van de schuld N % 
Consumentenkrediet 138 30,2 
Woonschulden  70 25,2 
Telefoon, GSM 55 4,6 
Verzekeringen 14 1,2 
Gezondheidsschulden 56 9,6 
Alimentatie/onderhoudsgeld 17 1,8 
Strafrechterlijke schulden 45 9,2 
Fiscale schulden 75 14,7 
Privé-lening 13 1,3 
School 7 0,6 
OCMW schulden  4 0,3 
Andere  16 1,3 
Totaal  1195 100 
Bron: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Tellus  
 
Tabel 39: Geregistreerde personen in de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren naar leeftijdscategorie en aantal personen in huishoudens 
naar leeftijdscategorie van de referentiepersoon van het huishouden. 
 
Leeftijdscategorie SILC 2004 NBB maart-april 2005 
16-25 3,0 4,4 
26-50 74,2 63,5 
51-65 19,6 24,2 
66+  3,2 7,9 
Totaal  100 100 

Bron: De Doncker, 2006: 21 
 
Hoewel beide cijfers niet volledig vergelijkbaar zijn inzake meting en periode. SILC-
gegevens beschrijven het aantal personen (volwassenen en kinderen) in huishoudens 
met één of meerdere consumptiekredieten in 2004. De gegevens van de Nationale 
Bank representeren het aantal geregistreerde personen tijdens de periode maart-
april 2005 (voor kredieten en hypotheken).  
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Tabel 40: Verdeling van de kredieten naar gewest 

 
 Verkoop 

op 
afbetaling 

Lening op 
afbetaling 

Financierings-
huur 

Krediet-
opening 

Hypothecair 
krediet 

Totaal  

Vlaams 
gewest 

4,3 20,5 0,05 38,8 36,4 100 

Waals 
gewest 

6,6 22,4 0,09 48,7 22,3 100 

Brussels 
gewest 

6,5 17,2 0,08 55,5 20,7 100 

Rijk  5,5 20,9 0,07 44,5 29,0 100 
Bron: De Doncker, 2006: 56 
 
Figuur 28: Aandeel van de geregistreerde volwassenen met achterstallige 
contracten ten opzichte van hun aandeel in de bevolking uitgesplitst naar 
leeftijdscategorie. 
 

2,3

6,9 6,5

5,4

3,2

0,9

0
1
2

3
4
5
6
7

8
9

10

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

 
Bron: NBB, 2005:25 (op basis van gegevens NBB en NIS-bevolkingcijfers) 
 
Tabel 41: Percentage achterstallige contracten eind 2004 uitgesplitst naar 
leeftijd van de persoon 
 
Leeftijdscategorie % achterstallige contracten 
18-24 5,7% 
25-34 27,2% 
35-44 29,7% 
45-54 22,5% 
55-64 10,3% 
65+ 4,6% 
Totaal  100% 
Bron: NBB, Centrale voor Kredieten aan Particulieren, 2005:25 
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Tabel 42: Percentage geregistreerde personen met achterstallige contracten 
voor consumentenkredieten of hypothecaire kredieten naar gewest, 
toestand eind 2004 
 
Regio  
Brussels Hoofdstedelijk gewest 11,4% 
Vlaams gewest 39,5% 
Waals gewest 46,2% 
Verblijfplaats in het buitenland 1,0% 
Totaal 100% 
Bron: NBB, Centrale voor Kredieten aan Particulieren 2005: 26-27. 
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Bijlage 5: Bemerkingen bij de bevraging in 
verband met schulden in SILC 2004 

 
Het degelijk in kaart brengen van schulden is een complexe en tijdsintensieve 
aangelegenheid over een gevoelig of bedreigend thema dat moeilijke cognitieve 
processen veronderstelt van de respondent. Daarom zou de vragenlijst uitgebreid 
getest moeten worden. 
 
Algemene beperkingen  
- De vragen worden op huishoudniveau gesteld 

In SILC worden de vragen i.v.m. schulden aan de referentiepersoon van het 
huishouden gesteld (en dus niet aan elk individu van 16 jaar en ouder van het 
huishouden). Nochtans is het wenselijk om alle individuen van 16 jaar en ouder 
van het huishouden te vragen naar hun schulden om een nauwkeurig beeld op te 
stellen van de schuldsituatie van het huishouden om verschillende redenen. Ten 
eerste is het bijvoorbeeld bij nieuw samengestelde gezinnen, jongeren met 
schulden of gezinnen met inwonende ouders niet evident dat de 
referentiepersoon van het huishouden goed op de hoogte is van de schulden van 
alle personen in het huishouden. Het is daarnaast ook mogelijk dat bepaalde 
schulden eerder door de man of vrouw worden geregeld (vb. schulden voor auto 
door mannen en schulden i.v.m. huishoudtoestellen door vrouwen). Ook 
kredietkaarten worden soms individueel gebruikt (EU-SILC Task Force, 2006).  

- De vragen worden gesteld via face-to-face interview 
Gevoelige of bedreigende vragen zoals vragen over schulden leiden tot meer 
non-respons in face-to-face interviews (De Leeuw, 2001:150) ten opzichte van 
andere manieren om data te verzamelen (telefonische enquête, zelf ingevulde 
enquête, webenquête). Bovendien kan de ongemakkelijkheid van de interviewer 
bij het stellen van vragen over schulden een factor zijn van non-respons of 
vertekening in verband met schulden (EU-SILC Task Force, 2006). Daarom 
zouden interviewers idealiter specifiek opgeleid worden voor het bevragen van 
schulden. Dit is echter niet het geval voor de SILC-enquête. Ook een zorgvuldig 
gekozen inleidende tekst zou kunnen opgenomen worden in de vragenlijst. Deze 
tekst zou het hebben van schulden als een normaal gegeven kunnen omschrijven 
en zou de betrouwbaarheid van de gegevensverzameling nog eens kunnen 
vermelden (zonder dit al te expliciet te doen) (cf. De Leeuw, 2001: 155). In de 
Belgische SILC 2004 is echter geen inleidende tekst voorzien. 

- Lichte verschillen in de vraagverwoording tussen de Nederlandstalige en 
de Franstalige vragenlijst 
De Nederlandstalige en de Franstalige versie van de vragenlijst stemmen niet 
steeds volledig overeen. Lichte verschillen in de vraagverwoording kunnen een 
grote impact hebben op de antwoorden (Billiet, 2006).  
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Opmerkingen bij de verwoording van de gestelde vragen in de vragenlijst van SILC 
2004  
 
Nr. Vraag Code

s 
Routing EV. 

  
H 51 

Moet u of iemand van uw huishouden 
schulden afbetalen voor huurkopen, 
leningen, ….. (buiten de eventuele 
afbetalingen voor uw woning)? 
 

  HS150 

 Ja 
Nee 

1 
2 

H 52 
 

 

 
Nr. Vraag Code

s 
Routing EV. 

H 52 Hoeveel bedroeg dit bedrag vorige maand? 
 

   

 Ja 
Nee 

 
 

 
H 53 

 

 
Nr. Vraag Code

s 
Routing EV. 

 H 53 In welke mate vormen deze afbetalingen 
een financiële last voor uw huishouden? 

  HS 
150 

 zware last 
min of meer een last 
geen probleem 

1 
2 
3 

 
 
 

 

 
H51 is een belangrijke vraag omdat deze filter is voor vraag H52 en H53. H51 en 
H52 zijn Belgische vragen. H53 is een vraag in functie van de Eurostatvariabele 
HS150 (financial burden of the repayment of debts from hire purchase or loans). 
Deze variabele heeft als bedoeling om de financiële last van consumptiekredieten te 
meten, meer bepaald de last van de afbetaling op dit moment voor 
consumptiegoederen en –diensten, huurkoop, kredietkaarten en klantenkrediet-
kaarten (‘chargecards’) (FOD economie –ADSEI, 2006: 189; Eurostat ,2004: 188).  
 
Er wordt echter geen tijdsperiode gedefinieerd in vraag H51 (zodat men kan 
veronderstellen dat de respondent over de situatie van het moment spreekt). Ook de 
formulering van vraag H51 is nogal vaag en onduidelijk zodat het niet mogelijk is om 
exact in te schatten welke elementen de respondent meeneemt in zijn antwoord. Met 
deze formulering is het onduidelijk of de posten die in principe afbetaald zouden 
moeten worden geteld worden of enkel die posten die effectief afbetaald worden 
meegerekend moeten worden of beide. Met deze vraagverwoording kunnen ook 
informele leningen bij vrienden, familie of kennissen meegerekend worden.  
Voor zelfstandigen wordt niet expliciet een onderscheid gemaakt naar de kredieten 
die aangegaan worden voor het huishouden of voor de zaak. Er zou duidelijk 
omschreven moeten worden over welke soorten van consumentenkredieten en 
andere leningen het gaat. Voor deze posten zou steeds een duidelijke beknopte 
beschrijving met een voorbeeld gegeven moeten worden. In de vraag worden 
huurkopen als voorbeeld vermeld, maar huurkoop of financieringshuur is de 
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allerkleinste categorie van de geregistreerde consumentenkredieten (0,1%)55 in 
België.  
 
Tabel 43: Percentage van de contracten naar kredietvorm (toestand eind 
2005).  
 
Kredietvorm % 
Kredietopening 44,5 

Hypotheek 29,9 

Lening op afbetaling 20,0 

Verkoop op afbetaling   5,5 

Financieringshuur    0,1 
Bron: NBB, Statistieken- Centrale voor Kredieten aan Particulieren 2005:14. 
 
Bij vraag H52 wordt verondersteld dat alle terugbetalingen maandelijks zijn. Dit is 
ook zo volgens de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren voor 
alle geregistreerde contracten van verkoop op afbetaling en financieringshuur en 
voor 99,6 % van de leningen op afbetaling (zie Tabel 44). Voor de kredietopeningen 
die 45% van de consumentenkredieten uitmaken zijn er echter geen gegevens 
voorhanden. Dit is ook de kredietvorm waar verschillende terugbetalingsfrequenties 
mogelijk zijn. Bij het vragen naar periodieke maandelijkse afbetalingen van schulden 
wordt ook sowieso wat de respondent of de leden van het huishouden in het rood 
staat/staan op een rekening (want hiervoor is er geen periodieke terugbetaling) niet 
meegerekend. Ook voor informele leningen (bij vrienden, familie, buren of 
kennissen) zijn er vaak geen periodieke afbetalingen. Het is niet steeds duidelijk of 
die terugbetaald moeten worden en indien terugbetaling binnen welke tijdsperiode.  

                                                 
55  Het is steeds mogelijk dat deze in de praktijk een groter aandeel uitmaken. De kredieten die in de 

Centrale voor Kredieten aan Particulieren geregistreerd worden moeten aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Voor meer informatie hierover zie Nationale Bank van België, 2006.  
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Tabel 44: Terugbetalingsfrequentie naar kredietvorm (in %)56

 

  
Maandelijks Om de drie 

maand 
Om de zes 
maand 

Jaarlijks Eenmalig 

Verkoop op 
afbetaling 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lening op 
afbetaling 

99,6 0,0 0,3 0,0 0,1 

Financierings-
huur  

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hypothecair 
krediet  

95,4 1,4 2,6 0,4 0,2 

Totaal  97,4 0,8 1,5 0,2 0,1 
Bron: De Doncker, 2006:9. 
 
Het woord ‘aflossing’ is een term die mogelijks niet door iedereen goed begrepen 
wordt. Ook in vraag H52 zou het onderscheid moeten gemaakt worden tussen 
werkelijk betaalde bedragen en bedragen die in principe betaald zouden moeten 
worden. Voor de personen die hierover niet willen spreken of het niet weten zou een 
lijst met categorieën van bedragen kunnen aangeboden worden (cf. Methode 
Hippens voor inkomen, Hippler & Hippler, 1986).  
 
Tot zover beperkten we ons tot specifieke opmerkingen in verband met de 
vraagstelling. De vraag stelt zich echter of het wel mogelijk is om het bedrag van de 
afbetaling van schulden op deze manier nauwkeurig te meten. Uit vroeger onderzoek 
blijkt dat één vraag naar een totaal bedrag tot een serieuze onderschatting leidt 
(Kempson, Eurostat EU-SILC Task Force, 2006). In principe is het nodig om de 
verschillende mogelijke posten van schulden (waarbij het mogelijk is dat de 
periodiciteit van de afbetaling verschillend is of er geen is) op te sommen zodat een 
analyseschema aangeboden wordt aan de respondent (Kempson, EU-SILC task 
force). Daarbij zou telkens gevraagd moeten worden hoeveel dergelijke 
overeenkomsten men heeft, wat het totaal uitstaande bedrag is, wat de periodiciteit 
van de betaling en het bedrag van de periodieke afbetaling is en hoeveel de 
intrestvoet bedraagt.  
 
Er wordt in de vraag ook niet expliciet vermeld dat het gaat over afbetalingen van 
kredieten voor het huishouden zelf. Huishoudens met een zelfstandige 
referentiepersoon of partner in hoofdberoep of in bijberoep hebben meer 
consumptiekredieten en betalen gemiddeld een hoger bedrag. 31% van de 
huishoudens met een zelfstandige (N=441) hebben consumptiekredieten, tegenover 
20% van de huishoudens zonder zelfstandige (N=4825). Het is echter onduidelijk of 
deze huishoudens werkelijk hogere bedragen hebben en meer kredieten aangaan 
ofwel of deze huishoudens ook kredieten rapporteren die ze als zelfstandige zijn 
aangegaan. Ook voor hypotheek stellen we dezelfde tendens vast. 
 
Wat betreft vraag H53 naar de subjectieve inschatting zijn de antwoordcategorieën 
onevenwichtig (in overeenstemming met de Eurostat definitie van de categorieën 
van de variabele). Er zijn meer mogelijkheden om problemen te signaleren dan om 
geen problemen aan te geven en ook de formulering van de antwoordcategorieën is 
niet gelijklopend. 
                                                 
56  De gegevens zijn gebaseerd op de in de Centrale voor Kredieten geregistreerde kredietvormen in de 

periode maart-april 2005. Voor kredietopeningen zijn geen cijfers voorhanden.  

 



 98 
 

 
Nr. Vraag Codes Routing EV. 
H 60 Is het gedurende de voorbije 12 maanden 

voorgekomen dat uw huishouden één of 
meer van de volgende rekeningen niet (op 
tijd) kon betalen? 

Nooit / 
1 maal /  
2 maal of 
meer / 
niet van 
toepassing 

 
 
 

 

A 
B 
C 
D 
 
E 
F 
G 

Huishuur  
hypotheek 
rekeningen van elektriciteit, water, gas 
aankopen op afbetaling (uitgezonderd deze voor 
woning) 
gezondheidsuitgaven 
boetes 
belastingen 

1/2/3/4 
1/2/3/4 
1/2/3/4 
1/2/3/4 
 
1/2/3/4 
1/2/3/4 
1/2/3/4 

Zie opm. 
routing
 
 
 

HS010 
HS010 
HS020 
HS030 
- 
- 
- 

 
In de vraag naar achterstallen (H60) werd telkens gevraagd of het huishouden in de 
voorbije 12 maanden rekeningen niet tijdig kon betalen. De antwoordmogelijkheden 
daarbij zijn Nooit, 1 keer, 2 keer of meer en ‘Niet van toepassing’. Bij vraag H60 
wordt een duidelijke referentieperiode (de voorbije 12 maanden) afgebakend. Er zijn 
echter opnieuw een aantal beperkingen. Er wordt niet expliciet vermeld dat we peilen 
naar niet-betalingen omwille van financiële redenen (en dus niet omwille van fouten 
of een vergetelheid). Ook stemt het aantal huishoudens, dat aangeeft dat de vraag 
niet van toepassing is, niet overeen met het aantal huishoudens waarvoor de vraag 
van toepassing is volgens andere vragen hiernaar in SILC 2004. De interpretatie van 
de vraag is waarschijnlijk niet eenduidig en mogelijks is het antwoorden van ‘Niet 
van toepassing’ niet erg voor de hand liggend zodat huishoudens fout geclassificeerd 
worden (zie Tabel 45).  
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Tabel 45: Inconsistenties in het aantal huishoudens dat voor bepaalde items 
afbetaalt volgens de hoofdvragen en volgens de vragen naar achterstallen 
voor dit item 
 
Variabele Nr. Vraag N 
Consumptiekredieten 
B_H_12 H51-H52 1127 (32 missings op H52) 
HS030 en B_HS030 H60D 1887 
Hypotheek 
(niet in codeboek) H14 1655 
B_HS010_1 H60B 2055 
Huur 
HH020 H12 1413 
B_HS010_2 H60A 1943 
Rekeningen voor elektriciteit, water en gas  
Water 
B_HH070_O_1 (eigenaar) 
B_HH070_T_1 (huurder) 
 
Elektriciteit 
B_HH070_O_2 (eigenaar) 
B_HH070_T_2 (huurder) 
 
Gas 
B_HH070_O_3 (eigenaar) 
B_HH070_T_3 (huurder) 

H27 (eigenaar) 
H45 (huurder) 

Water 
5020 (3409 eigenaars en 1611 
huurders) 
 
Elektriciteit 
5196 (3478 eigenaars en 1718 
huurders) 
 
Gas 
3134 (1877 eigenaars en 1257 
huurders) 

HS020 H60C 5158 

 
Vervolgens zijn er ook opmerkelijke resultaten voor de vraag naar achterstallen voor 
belastingen (H60G). 10,3 % van de Belgische huishoudens (ongewogen) geeft aan 
geen belastingen te betalen. Ongeveer 70% van de huishoudens die geen 
belastingen wonen in het Vlaamse gewest. Dit is erg veel ten opzichte van het 
aandeel Vlamingen in de bevolking (en het gegeven dat het mediaan inkomen in 
Vlaanderen een stuk hoger ligt). Een mogelijke verklaring is dat in de 
Nederlandstalige versie van de vragenlijst gepeild werd naar belastingen, terwijl in 
de Franstalige versie van de vragenlijst gepeild werd naar taksen en belastingen.  
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Tabel 46: Achterstallen voor belastingen (en taksen) 
 
 Brussels gewest Vlaams gewest Waals gewest Totaal  
Nooit 643 

14,1 
2317 
50,9 

1592 
35,0 

4552 
100,0 

1 keer 13 
13,1 

40 
40,4 

46 
46,5 

99 
100,0 

2 keer of 
meer 

13 
16,5 

17 
21,5 

49 
62,0 

79 
100,0 

NVT 60 
11,1 

378 
69,7 

104 
19,2 

542 
100,0 

Totaal  729 
13,8 

2752 
52,2 

1791 
34,0 

5272 
100,0 

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie 
Statistiek en Economische informatie, SILC 2004, eigen berekeningen. 
 
Nr. Vraag Codes Routing EV. 
H 61 Is er ten gevolge van niet op tijd betalen van 

de huishuur een deurwaarder bij u langs 
geweest en/of is uw huishouden verplicht 
geweest te verhuizen? 

 H 62 
 

 

 Ja 
Nee 

1 
2 

 
 

 

 
Nr. Vraag Codes Routing EV. 
H 62 Is er ten gevolge van niet op tijd betalen van 

de hypotheek  een deurwaarder bij u langs 
geweest en/of is uw huishouden verplicht 
geweest te verhuizen? 

 H 63  

 Ja 
Nee 

1 
2 

 
 

 

 
Bij vraag 61 en 62 wordt gepeild naar het langskomen van een deurwaarder of 
verhuizen omwille van niet op tijd betalen van de huishuur of hypotheek (voor de 
huishoudens die zeiden achterstallen te hebben voor huur of hypotheek). Verhuizen 
en het langskomen van een deurwaarder zijn echter erg verschillend inzake gevolgen 
voor de schuldenaar waardoor de verkregen informatie op basis van deze vragen niet 
duidelijk interpreteerbaar is. Er wordt ook geen tijdsperiode gedefinieerd waarop de 
vraag betrekking heeft. Het totale aantal huishoudens aan wie de vraag gesteld is, is 
erg klein om uitspraken op te baseren. 
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Nr. Vraag Codes Routing EV. 
H 
63 

Is er ten gevolge van niet op tijd betalen van 
de rekeningen van elektriciteit, water, gas 
een gelimiteerd verbruik opgelegd of een 
afsluiting doorgevoerd? 

Nooit/ 
afsluiting/ 
gelimiteerd 
verbruik/ 
niet van 
toepassing 

Zie opm. 
routing 
 

 

 Elektriciteit 
Water 
Gas 

1/2/3/4 
1/2/3/4 
1/2/3/4 

 
 

 

 
Vraag H63 peilt naar de gevolgen van achterstallige betalingen voor nutsvoor-
zieningen (enkel bij die huishoudens die al aangaven achterstallige betalingen te 
hebben voor nutsvoorzieningen). De rapporteringen van gelimiteerd gebruik of 
afsluiting zijn heel beperkt. Voor elektriciteit zeggen 11 huishoudens te maken gehad 
te hebben met een afsluiting en 24 huishoudens met een beperkt verbruik. Voor 
water en gas zijn dit telkens respectievelijk 3 en vijf huishoudens met afsluiting en 
drie en zes huishoudens met beperking. Voor alle huishoudens betekent dit dat 
minder dan 0,01% van de huishoudens te maken heeft gehad met een afsluiting of 
beperking van gas, elektriciteit of water. De vraag heeft echter ook een aantal 
beperkingen. Er wordt niet duidelijk gedefinieerd op welke tijdsperiode de vraag 
betrekking heeft en wat het betekent niet op tijd te betalen. De vraag is bovendien 
afhankelijk van de organisatie van de afsluitingen en de beperkingen van 
elektriciteit, water en gas. Elektriciteit, water en gas zijn gewestelijk georganiseerde 
materies. Stroombegrenzers voor gas zijn bijvoorbeeld technisch niet mogelijk 
(Observatoire, 2006:3). De organisatie van afsluitingen is bovendien ook afhankelijk 
van het seizoen. In Vlaanderen mogen bijvoorbeeld tijdens de winter geen 
aansluitingen doorgevoerd worden (voor aardgas van 1 december tot 1 maart en 
voor elektriciteit van 15 december tot 15 februari). Dit betekent dat de gegevens 
over de tijd en de regio’s heen niet steeds vergelijkbaar zijn en er steeds nagegaan 
zou moeten worden wat er juist gemeten wordt.  
 
Op basis van deze vragen van de Belgische EU-SILC 2004 worden een aantal 
Europese variabelen berekend, die voor alle landen worden aangemaakt. Dit zijn 
variabelen over het voorkomen van achterstallen voor huur of hypotheek (HS010), 
achterstallen voor facturen voor elektriciteit, water en gas (HS020) en achterstallige 
betalingen voor huurkoop of andere leningen. Ook wordt een variabele aangemaakt 
over de financiële last van de terugbetaling voor huurkoop of andere leningen 
(HS150). Een nadeel van de variabelen in verband met achterstallen is dat deze 
berekend zijn op het aantal huishoudens waarvoor deze achterstallen van toepassing 
zijn volgens de vragen.  
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Bijlage 6: Criteria voor de registratie van 
wanbetalingen bij de Centrale voor Kredieten 

aan Particulieren 
 
De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen in de negatieve 
centrale voor kredieten aan particulieren zijn (NBB, 2005: 35).  
 
- Voor verkoop op afbetaling, leningen op afbetaling en financieringshuren:  

Als drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of 
waneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig 
is betaald, of wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk 
opeisbaar geworden zijn.  

 
- Voor kredietopeningen:  

Wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie 
maanden vanaf de datum waarop de kredietgever de debiteur hiervan schriftelijk 
op de hoogte gebracht heeft.  

 
- Voor hypothecaire kredieten: 

Wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen drie 
maanden na de vervaldag of als een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is 
betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via een aangetekende brief. 
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