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Persbericht
Huishoudens lenen minder  
In 2006 hebben huishoudens minder geleend voor consumptie dan in de acht 
voorgaande jaren. De uitstaande schuld op consumptief krediet is verder 
gedaald. Wel is de roodstand op betaalrekeningen in 2006 verder 
toegenomen. De totale consumptieve schuld van huishoudens was iets lager 
dan in 2005. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 
 

Minder dan 10 miljard euro geleend 
In 2006 is er voor 9,7 miljard euro aan nieuwe consumptieve kredieten 
verstrekt. Dat is 4 procent minder dan het jaar ervoor. Voor het eerst sinds 
1998 lagen de verstrekte leningen onder de 10 miljard euro. Vooral het 
doorlopend krediet nam af.  
Particulieren losten in 2006 op consumptieve leningen meer af dan ze 
leenden. De uitstaande schuld op consumptief krediet daalde hierdoor in 2006 
van 17,6 naar 16,9 miljard euro. Dit is het tweede opeenvolgende jaar waarin 
de schuld is gedaald, na twintig jaar van toename. 
 

Dieper in het rood 
De roodstand op betaalrekeningen is in 2006 wel weer toegenomen. Eind 
december stonden particulieren voor 8 miljard euro in het rood op hun 
betaalrekening. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Het roodstaan lijkt 
in toenemende mate het consumptieve krediet te vervangen. 
 

Consumptieve schuld verminderd 
De totale consumptieve schuld is de som van roodstand en schuld op 
consumptief krediet. Eind 2006 was de totale consumptieve schuld met 24,9 
miljard euro een fractie lager dan het jaar ervoor. Dat is de eerste daling sinds 
1985. In 2005 stabiliseerde de consumptieve schuld al. 
Huishoudens hadden in 2006 gemiddeld 3,5 duizend euro consumptieve 
schuld. Dat is vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. Een derde van de totale 
consumptieve schuld bestond in 2006 uit roodstand op betaalrekeningen. Vijf 
jaar geleden was dat nog een kwart. 
 

Lenen via creditcard populair 
Consumenten lenen steeds meer via hun creditcard. In 2006 is het geleende 
bedrag met 4 procent gestegen tot 3,2 miljard euro.  
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Toelichting 
De cijfers in dit persbericht zijn voorlopig. 
Onder verstrekt consumptief krediet wordt verstaan het totale krediet dat 
gedurende een bepaalde periode aan particulieren is verstrekt voor 
consumptieve doeleinden. Hypothecaire leningen vallen niet onder deze 
definitie. 
De uitstaande schuld op consumptief krediet is het bedrag dat particulieren op 
een bepaald moment nog moeten aflossen op hun consumptieve leningen, 
inclusief rente en kosten. 
Onder roodstand wordt verstaan de overtrekkingen op betaalrekeningen: de 
debetstanden op de laatste dag van de maand op particuliere 
betaalrekeningen inclusief rekening-courantkrediet. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt naar al dan niet geaccordeerde roodstanden. Bij 
geaccordeerde roodstand kunnen particulieren tot een met de bank 
afgesproken bedrag krediet opnemen via de betaalrekening, al dan niet op 
basis van een hypothecair onderpand. Van niet-geaccordeerde roodstand is 
sprake bij overschrijding van de afgesproken limiet.  
 

Consumptief krediet en roodstand (groei t.o.v. voorgaande jaar) 
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Tabel 1. Consumptief krediet en roodstand  

2002 2003 2004 2005 2006 

mld euro 
Consumptief krediet  
Uitstaande schuld begin  15,9 16,6 17,3 18,1 17,6

Verstrekt krediet 10,4 10,5 10,6 10,1 9,7
Kredietvergoeding 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
Aflossingen 11,2 11,3 11,4 12,2 11,9

Uitstaande schuld eind 16,6 17,3 18,1 17,6 16,9

Roodstand  6,3 6,5 6,9 7,5 8,0

Totale consumptieve schuld 22,9 23,8 25,0 25,0 24,9

Bron: CBS 
 

Tabel 2. Verstrekt consumptief krediet en uitstaande schuld 
2002 2003 2004 2005 2006 

mld euro  
Verstrekt consumptief 
krediet                       10,4 10,5 10,6 10,1 9,7
waarvan  

Aflopend krediet 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1
Doorlopend krediet 6,5 6,4 6,5 5,9 5,3
Spaarleenkrediet 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0
Creditcardkrediet  2,5 2,6 2,9 3,1 3,2

Uitstaande schuld 16,6 17,3 18,1 17,6 16,9
consumptief krediet  
waarvan op  

Aflopend krediet 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1
Doorlopend krediet 11,7 12,4 13,3 13,1 12,6
Spaarleenkrediet 1,4 1,4 1,4 1,0 0,9
Creditcardkrediet  0,8 1,0 1,1 1,3 1,4

Bron: CBS 
 


