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Oorzaken en gevolgen van schulden 

Signaalkaart

Wie hebben schulden?
Schulden kunnen iedereen overkomen, zowel mensen met 
een minimum inkomen als huishoudens met een modaal of 
hoog inkomen. 
De problemen ontstaan vaak rondom levensgebeurtenissen 
als ziekte, echtscheiding, werkloos worden of overlijden 
van een partner.  Het zijn gebeurtenissen die een stapeling 
van onverwachtse kosten of een terugval in het inkomen 
veroorzaken. Als dit niet tijdig wordt opgevangen, lopen 
mensen financieel vast. De complexe regelgeving verergert de 
situatie.
Uit schaamte vragen mensen vaak pas hulp als de schulden 
veel te hoog zijn opgelopen.  Het is belangrijk dat iemand zelf 
inziet dat er problemen zijn en op tijd hulp vraagt.

Bij wie hebben mensen schulden? 
De overheid is de grootste schuldeiser. 
Schulden ontstaan bijvoorbeeld door 
terugvordering van toeslagen, onduidelijke 
regelgeving, trage bureaucratie, 
onbetaalde boetes en fraude.

De meest voorkomende andere 
schuldeisers zijn zorgverzekeraars, 
energieleveranciers, 
hyptheek-verstrekkers, 
woningcorporaties, telecombedrijven 
en postorderbedrijven. Als men niet 
betaalt, lopen schulden verder op door 
bijvoorbeeld incassokosten en rente. 

Mensen kunnen ook schulden hebben 
bij familieleden, vrienden of kennissen. 
Deze informele schulden zijn vaak niet 
schriftelijk vastgelegd, zijn moeilijker 
opeisbaar en worden meestal niet 
opgelost in een schuldsaneringstraject.

Lees meer over het ontstaan 
van betalingsachterstanden 
op: 
bit.ly/oorzaak_achterstand

Ontdek hoe iemand via Bureau 
Krediet Registratie een schul-
denoverzicht kan krijgen: 
bit.ly/kredietoverzicht

Samen      voor mensen
met geldzorgen

Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

http://bit.ly/oorzaak_achterstand
http://bit.ly/kredietoverzicht


CONTACT

samenhartvoormensen.nl

info@samenhartvoormensen.nl

071-2000 100

Samen Hart voor Mensen is een inititatief van SchuldHulpMaatje samen met de kerken 
in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

Check als je meer wilt weten:
• Is er sprake van een crisissituatie: 
 https://eerstehulpbijschulden.nl/checklist-crisissituatie/ 
• Hoe leef je financieel gezond:
 https://geldfit.nl/
• Hoe leef je financieel gezond als jongere:
 https://moneyfit.nl/
• Hoe risicovol is je schuldensituatie:
 https://uitdeschulden.nu/doe-de-test/test/
• Hoe ben je weerbaar tegen schulden:
 https://eerstehulpbijschulden.nl/hoe-ga-je-om-met-geldzaken/#invloed

Welke typen schulden zijn er? 
Schulden kunnen heel verschillende oorzaken hebben. Als het inkomen niet 
hoog genoeg is, raken mensen door hun gewone vaste lasten in de schulden. 
Anderen verdienen in principe genoeg, maar geven meer uit dan ze zich 
kunnen veroorloven. Mensen kunnen het financiële evenwicht verliezen 
door grote veranderingen in inkomsten en uitgaven vanwege ingrijpende 
levensgebeurtenissen. En soms komen mensen in de problemen door 
bureaucratische traagheid of fouten.

Is er wat aan te doen? Ja zeker!

Lees meer over oorzaken van schulden op:
eerstehulpbijschulden.nl/oorzaken/

Lees hier de tips hoe mensen zich weer-
baar kunnen maken tegen schulden: 
bit.ly/gezondmetgeld

Wat is de relatie met andere problemen?
Uit onderzoek blijkt dat financiële problemen en psychische en 
lichamelijke gezondheidsproblemen elkaar versterken.  
Schulden en laaggeletterdheid gaan hand in hand. 

Lees meer over laaggeletterdheid op:
bit.ly/laaggeletterd_geld  (Stichting Lezen & Schrijven)

Lees meer over relatie schulden en gezondheid:
bit.ly/geldstress (Nationaal preventie programma Pharos en Platform31)
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