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Persbericht
Consumptieve schuld licht gestegen
• Roodstand loopt verder op

• Geringe toename nieuw verstrekte kredieten

• Verschuiving in kredietsoorten

De roodstand op betaalrekeningen is in 2008 met 5,5 procent gestegen ten 
opzichte van eind 2007. Het verstrekte consumptief krediet lag in 2008 ruim 1
procent hoger dan een jaar ervoor. Het totaal aan consumptieve schuld kwam
hiermee eind 2008 op 27 miljard euro. Dat is 2,7 procent meer dan eind 2007, 
aldus het CBS.

Eind 2008 was de roodstand op betaalrekeningen van huishoudens 9,3 miljard 
euro. Dit is een half miljard meer dan een jaar eerder. 

Particulieren hebben in 2008 voor 10,6 miljard euro aan nieuwe kredieten 
afgesloten voor consumptieve doeleinden, zoals voor de aanschaf van auto’s, 
meubels en elektronica. Dit is 1,2 procent meer dan in 2007. De belangrijkste 
vorm is het doorlopend krediet. 

De helft van het consumptief krediet wordt verstrekt in de vorm van 
doorlopend krediet. Maar doorlopend krediet is minder gewild dan voorheen.
Aflopend krediet wint aan populariteit. In 2008 steeg de vraag naar aflopend 
krediet met 19 procent. Bij deze kredietvorm krijgt de consument het 
afgesproken bedrag geheel tot zijn beschikking en liggen de looptijd, het 
rentetarief en de aflossingstermijnen vast, zodat hij weet waar hij aan toe is. 
Ook creditcardkrediet zit in de lift en is in 2008 met 8 procent gegroeid.

Technische toelichting
De cijfers over 2008 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.

Het doorlopend krediet is een kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt 
overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan 
opnemen. De kredietnemer lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die 
verschuldigd is over het opgenomen bedrag, wordt periodiek aan het 
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debetsaldo toegevoegd. Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden 
opgenomen.

Het aflopend krediet is een kredietvorm waarbij het bedrag van de lening in 
zijn geheel ter beschikking komt van de kredietnemer en, vermeerderd met de 
kredietvergoeding (rente en kosten), in een vast aantal termijnen moet worden 
afgelost terwijl de afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden 
opgenomen.

Het creditcardkrediet is een kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt 
overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan 
opnemen of goederen c.q. diensten kan kopen. Het opnemen van geld of het 
kopen van goederen of diensten geschiedt door middel van cards en de 
administratie van de opgenomen gelden of van de terugbetalingen geschiedt 
op een afzonderlijke kaartrekening.

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. 

Tabel 1: Consumptief krediet en roodstand
2004 2005 2006 2007 2008*

mld euro

Consumptief krediet
Uitstaande schuld begin 17,3 18,1 17,6 17,4 17,5

Verstrekt krediet 10,6 10,1 10,4 10,4 10,6
Kredietvergoeding 1,5 1,6 1,5 1,7 1,8
Aflossingen 11,4 12,2 12,1 12,0 12,1

Uitstaande schuld eind 18,1 17,6 17,4 17,5 17,7

Roodstand 6,9 7,5 7,8 8,8¹ 9,3

Totale consumptieve schuld 25,0 25,0 25,2 26,3¹ 27,0

1) Begin nieuwe reeks i.v.m. verbeterde waarneming.
* Voorlopig cijfer.

Bron: CBS
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Tabel 2: Verstrekt consumptief krediet en uitstaande schuld
2004 2005 2006¹ 2007 2008*

mld euro

Verstrekt consumptief 
krediet                      10,6 10,1 10,4 10,4 10,6
waarvan
  Aflopend krediet 1,0 1,0 1,1 1,2 1,5
  Doorlopend krediet 6,5 5,9 5,7 5,7 5,3
  Spaarleenkrediet 0,2 0,1
  Creditcardkrediet 2,9 3,1 3,6 3,5 3,8

Uitstaande schuld 18,1 17,6 17,4 17,5 17,7
consumptief krediet
waarvan op
  Aflopend krediet 2,3 2,2 2,2 2,4 2,9
  Doorlopend krediet 13,3 13,1 13,9 13,7 13,5
  Spaarleenkrediet 1,4 1,0
  Creditcardkrediet 1,1 1,2 1,4 1,3 1,4

1) Met ingang van 2006 wordt het spaarleenkrediet tot het doorlopend krediet gerekend.
* Voorlopig cijfer.

Bron: CBS

Verstrekt consumptief krediet per soort

1) Doorlopend krediet inclusief spaarleenkrediet.

Bron: CBS

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

mld euro

Aflopend krediet Doorlopend krediet¹ Creditcardkrediet


