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wiens schuld is het eigenlijk?
er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor mensen in problematische 
schulden raken. opvallend is echter dat ze het vaak niet als hún probleem ervaren. 
Rieneke dingemans van de stichting Korrelatie vertelt over haar ervaringen.

“
Vooral jongeren en de leef-
tijdscategorie tussen 30 en 
45 jaar heeft er moeite mee 

om het overzicht over de financiën te 
houden. Ze weten niet welke uitga-
ven er nog komen, of zijn onwetend 
dat een aantal dingen betaald moet 
worden. Ze weten niet dat je onroe-
rendgoedbelasting moet betalen als 
je in een huis woont, of dat je moet 
betalen voor het water dat uit de 
kraan stroomt. Ziektekostenverze-
kering: het kost tachtig, negentig 
euro per maand, maar jonge men-
sen weten dit vaak niet.” Ze hebben 
onvoldoende tot geen overzicht over 
hun financiën. Rieneke Dingemans 
van de Stichting Korrelatie ervaart 
dat jongeren nogal eens bijgestuurd 
moeten worden. “Er is ook een soort 
gevoel van overal recht op te heb-
ben. Mobieltjes, iPod en laptops zijn 
tegenwoordig iets wat je aanschaft. 
Maar de stap waarin je je afvraagt 
of je dat wel kunt betalen, wordt 
tegenwoordig vaak overgeslagen. 
Hetzelfde geldt voor een auto, 
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wonen of de vakantie. Veel mensen 
beschouwen het als een recht, ze 
vinden het een levensvoorwaarde.” 
Dat kan uiteraard de nodige finan-
ciële consequenties hebben. 

leren sparen
De oorzaken van grootschalige 
schulden liggen enerzijds in versla-
vingsgedrag (“Dat geeft vroeg of 
laat altijd financiële problemen”), 
anderzijds in een plotselinge 
verandering in de inkomsten, 
zoals werkloosheid, ziek worden of 
een echtscheiding. “Mensen met 
psychische problemen vormen een 
risicogroep”, constateert Dinge-
mans. Belangrijk is dat veel mensen 
zich eerder bewust moeten worden 
van hun financiën. “We leven al 
tientallen jaren in redelijke welvaart 
en welzijn, het is normaal dat je iets 
kunt kopen als je het wilt hebben. 
De keerzijde is dat we onvoldoende 
hebben geleerd om te sparen voor 
iets dat je wilt kopen. Als je je van 
tevoren bedenkt hoeveel geld je hebt 
en hoeveel je dus uit kunt geven, is 
dat heel anders dan eerst uitgeven 
en je daarna afvragen of het eigen-
lijk wel kon.” Mensen vertillen zich 
volgens Dingemans ook vaak aan 
het kopen van huizen. Bijvoorbeeld 
een maximale hypotheek met al-
lerlei spanningen tot gevolg, wat 
dan problemen in de relatie geeft, 
maar scheiden kan niet, want dat 
kan weer niet voor de financiële ver-
plichtingen die je bent aangegaan. 

“En zo stapelt zich probleem op 
probleem. Geld is daarbij een van de 
belangrijkste dingen.”

niet mijn probleem
Mensen die zich bij Korrelatie 
melden, bijvoorbeeld via www.
korrelatie.nl, hebben soms schulden 
van dertig- tot veertigduizend euro. 
Het vreemde is dat ook dan het 
besef van een financieel probleem 
nog niet helemaal door wil dringen. 
“Na contact met schuldhulpverle-
ning moeten ze dan bijvoorbeeld 
een derde van hun inkomen afstaan. 
Dat denken ze niet te kunnen, 
zelf dachten ze aan vijftig euro per 
maand. Maar ja, als je dertigduizend 
schuld hebt, doe je er op die manier 
vijftig jaar over. Dat is helemaal niet 
reëel. Ze realiseren zich niet dat ze 
een lange tijd op een houtje moeten 
bijten.” Opvallend is ook dat ze zich 
vaak niet verantwoordelijk voelen 
voor hun schulden. Dingemans: “Ze 
vinden het heel erg en er moet zo snel 
mogelijk een oplossing voor komen, 
maar ze vinden niet dat het van hen 
moet komen. De samenleving moet 
dat maar oplossen, ze beschouwen 
het niet als hun probleem.

De adviezen die we mensen geven, 
zijn: maak een overzicht van hoeveel 
geld er per maand binnenkomt en 
wat je uitgaven zijn. En geef minder 
geld uit en zorg dat er meer geld bin-
nenkomt.”

vergeet de Wao
Vroeger ving de Wao werknemers op, die geheel of ge-
deeltelijk arbeidsongeschikt werden. Maar sinds 2006 is 
de wetgeving verscherpt met de Wia/Wga regeling. 
daardoor dreigen veel meer werknemers in financiële 
problemen te komen bij arbeidsongeschiktheid.

“
Het WIA-ravijn’, noemt 
Janthony Wielink van 
Enkwest Opleiding & 

Advies B.V., het financiële drama 
dat sommige werknemers overvalt 
bij arbeidsongeschiktheid. ‘Heel 
veel mensen weten nog niet, dat 
ongeveer de helft van de werkgevers 
niet verzekerd is tegen arbeids-
ongeschiktheid. Die werknemers 
moeten dus snel gaan navragen bij 
hun werkgever of zij verzekerd zijn. 
Als dat niet het geval is, moeten 
ze bedenken of ze dat zelf willen 
verzekeren of dat ze het risico aan-
durven.’

Met de nieuwe regeling moet meer 
gewerkt worden, ook al ben je ge-
deeltelijk arbeidsongeschikt. Bedrij-
ven krijgen subsidies om gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten aan te nemen, 
maar dan nog is het moeilijk om 
geschikt werk te vinden. Als je een 
dwarslaesie krijgt en in een rolstoel 
terecht komt, maar nog wel admi-
nistratief werk kan doen, moeten 
werkgevers moeilijke keuzes maken. 
En dan kunnen werknemers echt 
een financieel probleem krijgen. Een 
werknemer die € 40.000,- verdiende 
en 50% arbeidsongeschikt wordt, 
kan terugvallen naar € 6.000,- op 
jaarbasis.

grote onzekerheid
Marcel Moons, directeur van 
arbeidsongeschiktheidsspecialist 

Movir, benadrukt het financiële 
risico zonder goede arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. ´De WIA 
biedt weinig zekerheid en legt de 
nadruk op wat je nog wél kunt, 
niet op wat je niet meer kunt. 
Een uitkering is van veel factoren 
afhankelijk. Bovendien betaalt de 
WIA/WGA niet meer dan 70% van 
het gemaximeerde loon. Dat is zo’n 
€34.500,-bruto op jaarbasis. Om 
je inkomensstandaard dus op peil 
te houden, is een goede arbeidson-
geschiktheidsverzekering (AOV) 
essentieel.́

Wanneer je werkgever geen col-
lectieve WIA-verzekering heeft af-
gesloten en je het risico wilt dekken 
dat je in de financiële problemen 
komt, zijn de mogelijkheden van 
verzekeraars legio, maar ook moei-
lijk voor de leek te doorgronden. 
Wielink: ‘Het aanbod van AOV’s 
is door de vele mogelijkheden om 
je te verzekeren, erg ondoorzichtig. 
Het beste is dan ook om naar een 
adviseur te stappen om je te wijzen 
op de verzekering die voor jou het 
beste is.’

Een greep uit de verzekeringen 
die je kunt kiezen: De woonlas-
tenverzekering, waarmee vaste 
lasten per maand verzekerd 
kunnen worden. En de WGA-
hiaatverzekering, waarmee het 
bedrag wordt aangevuld wanneer 

je een WGA-vervolguitkering 
krijgt. Deze overheidsuitkering 
bedraagt hooguit 50,75 procent 
van het minimumloon. Moons: 
´De woonlastenverzekering 
vergoedt lasten als huur, hypo-
theek en energiekosten tijdens 
arbeidsongeschiktheid. Een vaak 
essentiële aanvulling op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering 
zelf. Bij veel mensen lopen de vaste 
lasten namelijk fors op.́

Hoogleraar wordt vakkenvuller
Er zijn extreme voorbeelden van 
hoogleraren die vakkenvuller zijn 
geworden, omdat ze arbeidsonge-
schikt zijn geworden voor hun oude 
beroep. 

Bij bepaalde verzekeringsmaat-
schappijen krijg je dan juist wel een 
uitkering, omdat ze het oude beroep 
hanteren als maatstaf. Moons: ´Ook 
wij gaan daarin heel ver. Voorbeeld: 
Een makelaar krijgt rugklachten en 
kan daardoor zijn werk niet meer 
uitvoeren. Hij ontvangt van ons zijn 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Omdat hij toch graag wil werken laat 
hij zich omscholen tot docent. Zo 
geeft hij zijn kennis en ervaring door, 
mét behoud van zijn uitkering."

Als je er zelf niet uitkomt, kent een 
financieel adviseur de producten en de 
verschillen die van invloed zijn. Zodat 
je bij arbeidsongeschiktheid niet voor 
al te grote verrassingen komt te staan.
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Wia / Wga

de wet werk en Inkomen 
naar arbeidsvermogen (wIa) 
bestaat uit twee onderdelen:

de regeling Werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
(Wga) kent in de eerste fase 
een loongerelateerde uitke-
ring. deze uitkering bedraagt 
70% van het verschil tussen 
het laatstverdiende loon (ge-
maximeerd) en het loon dat je 
als arbeidsongeschikte werk-
nemer nog verdient. hoe lan-
ger je hebt gewerkt, hoe langer 
de duur van de uitkering. 
aansluitend heb je recht op 
een loonaanvullingsuitkering. 
benut je de verdiencapaciteit 
voor ten minste 50%, dan 
bedraagt de loonaanvullings-
uitkering 70% van het verschil 
tussen het laatstverdiende 
loon en de verdiencapaciteit. 
benut je minder dan 50% van 
je verdiencapaciteit, dan geldt 
een vervolguitkering die is 
gebaseerd op het wettelijke 
minimumloon en de mate van 
arbeidsongeschiktheid.

Vanuit de regeling inkomens-
voorziening Volledig arbeids-
ongeschikten (iVa) ontvang 
je een uitkering van 75% van 
het laatstverdiende loon als je 
niet meer kunt werken en geen 
kans op herstel hebt.

marcel moons Janthony Wielink
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