PROBLEMATISCHE SCHULDEN IN
DE VEENKOLONIËN
Armoede en schulden worden vaak in één adem genoemd. Armoede hoeft niet direct tot schulden te leiden, maar
mensen met weinig inkomen raken gemakkelijker in de schulden. Gemeenten hebben de belangrijke taak om
schuldhulpverlening aan te bieden. Lukt dat niet dan kunnen mensen een beroep doen op de Wet schuldsanering
(Wsnp). Hiervan wordt in de Veenkoloniën veel gebruik gemaakt. Zo zitten 1 op de 139 volwassen inwoners van de
Veenkoloniën in de wettelijke schuldsanering waar dit voor heel Nederland 1 op de 313 zijn. Met dit feitenblad wordt
inzicht gegeven in de problematische schulden in de Veenkoloniën.

Hoe werkt de schuldhulpverlening?
Gemeenten hebben sinds 2012 de wettelijke taak om schuldhulpverlening aan te bieden. Wanneer het niet lukt om tot
een vrijwillige regeling te komen dan kan een beroep worden gedaan op de Wet schuldsanering. Door deze wet kan een
rechter schuldeisers verplichten om mee te werken aan een schuldsaneringstraject dat 3 tot 5 jaar duurt. Zowel de
schuldenaar als de maatschappij heeft baat bij het voorkomen van een dergelijke situatie. Wanneer mensen zijn
toegelaten tot de wettelijke schuldsanering spreken we in dit feitenblad van een problematische schuld.

Relatief veel problematische schulden in de Veenkoloniën
In 2017 hadden 2237 inwoners van de Veenkoloniën een
problematische schuld. Dit zijn er relatief gezien meer dan in heel
Noord-Nederland. Sinds 2015 is het aantal mensen met problematische
schulden aan het dalen. Door de coronacrisis is de kans dat dit aantal
weer zal stijgen groter geworden.
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Eénoudergezinnen zijn het meest kwetsbaar

Wettelijke schuldsanering*
* Zie voor meer informatie over schuldhulpverlening
zelfjeschuldenregelen.nl

Sommige groepen zijn extra kwetsbaar voor problematische schulden. Vergeleken met een echtpaar hebben
éénoudergezinnen met minderjarige kinderen 9 keer meer kans op een problematische schuld. Ook praktisch en lager
opgeleiden hebben vaker problematische schulden. De meeste problematische schulden zijn te vinden bij mensen tussen
de 36 en 45 jaar. Jongeren en gepensioneerden hebben nauwelijks te maken problematische schulden.
Kansverhouding op een problematische
schuld t.o.v. de groep 'paar zonder kinderen'

172

Paar met meerderjarige kinderen
687

Paar met minderjarige kinderen
74

Eénoudergezin met meerderjarige kinderen

273

Eénoudergezin met minderjarige kinderen
570

Eénpersoonshuishouden
0

2

4

6

8

10

Dit onderzoek is uitgevoerd door Erik Merx van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het onderzoek naar
intergenerationele armoede wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe. Op basis van dit en andere onderzoeken naar
armoede werkt de Alliantie van Kracht aan oplossingsrichtingen binnen intergenerationele armoede. De gegevens zijn gebaseerd op microdata
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor vragen en opmerkingen over het onderzoek kunt u terecht bij Sanne Visser: s.s.visser@rug.nl

Waar zijn de meeste problematische schulden te vinden?
Gekeken naar de relatieve aantallen valt op dat in de gemeenten
Pekela (1,3%) Stadskanaal (1,2%), en Oldambt (0,9%) de meeste
problematische schulden voorkomen.

In Emmen, de grootste gemeente in de regio, zijn absoluut gezien de
meeste problematische schulden te vinden.

Lage inkomens vaker problematische schulden
Schulden komen vooral voor onder lage inkomens.
Mogelijke verklaringen zijn dat lage inkomens
gemakkelijker in de schulden komen door onverwachte
uitgaven, verhogingen door te laat betaalde rekeningen
en problemen omtrent teveel ontvangen toeslagen.
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Geen relatie met intergenerationele armoede
Problematische schulden hebben geen directe
relatie met armoede binnen families. Dat iemand
uit een arme familie komt leidt niet vaker tot een
problematische schuld. Wel komen problematische
schulden in sommige buurten meer voor dan in
andere buurten.
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Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering hebben de grootste kans op problematische schulden. Toch bestaat meer
dan de helft (57%) van de mensen met problematische schulden uit werkenden en ondernemers. Hoewel ondernemers
en zzp’ers niet direct worden geassocieerd met schulden hebben zij een grotere kans op problematische schulden dan
werkenden. Hierbij is het van belang om de inkomstenbron 3 jaar voor aanvang van de wettelijke schuldsanering in
beschouwing te nemen.
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*Voornaamste inkomstenbron 3 jaar voor start wettelijke schuldsanering

Preventie via gemeentelijke schuldhulpverlening is van belang om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering
terecht komen. Hierbij is het advies om jaren vooruit te kijken omdat het een tijd kan duren voordat ontslag of
faillissement tot een problematische schuld leidt. Vooral éénoudergezinnen met kinderen, mensen met een uitkering en
werkenden met een laag inkomen verdienen aandacht. Ondernemers, van wie sommigen het door de coronacrisis zwaar
zullen krijgen, zijn zeker nu een belangrijke risicogroep.
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