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Instanties: huidige betalingsproblemen zijn
slechts het begin
De nu al oplopende betalingsproblemen gaan nog veel verder toenemen als de in atie zo hoog blijft.
Dat verwachten budgetinstituut Nibud en schuldhulpverlenersvereniging NVVK. Nu zijn het vooral nog mensen die al
krap bij kas zaten met acute nanciële problemen, maar ook steeds meer mensen met lage middeninkomens komen
slechter rond. Die groep komt als volgende in de problemen en mogelijk ook in de schulden terecht.
"Huishoudens die al hebben bezuinigd en echt niet meer rondkomen zitten met de handen in het haar", zegt een
woordvoerder van het Nibud. "Dat horen wij ook van mensen die ons bellen." Een op de drie huishoudens komt nu niet
rond, stelde het budgetinstituut vorige maand al vast. "Dat hebben wij niet eerder gezien."

Inflatie boven 10 procent
Op 28 juli maakte het CBS bekend dat de in atie vorige maand voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent uitkwam.
De oorzaak was vooral dat de energieprijzen de laatste tijd de pan uit rijzen en de woninghuren harder zijn
toegenomen. "De verhoging zit nu echt overal, dat maakt het lastig om te bezuinigen", reageert het Nibud. "Huren is
een vaste last waar je niet zo veel aan kunt veranderen. Dat maakt het extra zuur dat je die extra kosten er nu ook bij
krijgt."
Over de eindafrekening van de energie maakt ook de NVVK zich veel zorgen. "We horen dat veel mensen hun
maandelijkse voorschotbedrag voor energie expres te laag zetten en eigenlijk op de pof koken, maar dan ben je aan het
einde de pisang", aldus Geert van Dijk, directeur bij de belangenvereniging voor schuldhulpverleners.

Schuldhulpverlening
Hij zegt dat schuldhulpverleners werken met een steeds groter gevoel van onmacht, omdat het in een schuldregeling
te besteden weekbedrag van zo'n 50 euro lang niet meer genoeg is. "Daar moeten bijvoorbeeld boodschappen,
cadeautjes en een kopje ko

e van worden gekocht en dat wordt niet geïndexeerd. Als gevolg gaan mensen op andere

manieren op zoek naar geld en dat zijn meestal niet de beste keuzes, zoals geld lenen bij familie." Ook gaan "grote
aantallen mensen" naar voedselbanken en slaan mensen een warme maaltijd over.
Verder zien schuldhulpverleners ook dat nieuwe regelingen moeilijker overeen te komen zijn, omdat het bedrag dat
iemand kan missen steeds lager wordt door de hogere uitgaven. En waar schuldeisers als energiemaatschappijen tot nu
toe goed meedenken en vaak begrip hebben voor de betalingsproblemen, kan dat omslaan als een grotere groep in de
schulden belandt. "Dan gaat het om grotere bedragen en zullen schuldeisers de risico's op wanbetaling willen
verminderen", aldus Van Dijk.
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Financieel loket helpt medewerkers met financiële
problemen
Sociaal ontwikkelbedrijf Ergon haalde recent de media met een loket voor
medewerkers met nanciële problemen. Door de sterk gestegen kosten voor
levensonderhoud... 
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Bedrijfsleven bereidt zich voor op economische
tegenwind
Beursgenoteerde ondernemingen vrezen dat consumenten minder gaan
besteden, nu vooral de hoge energieprijzen een forse aanslag plegen op het
besteedbaar inkomen.... 
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Bank of England verhoogt rente met grootste stap
sinds 1995
De Bank of England heeft gisteren het belangrijkste rentetarief in het
Verenigd Koninkrijk met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is de grootste
rentestap sinds 1995. 
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CBS: inflatie voor het eerst sinds 1975 hoger dan 10
procent
De in atie in Nederland is vorige maand voor het eerst sinds 1975 boven de
10 procent uitgekomen. 

NIEUWS

04 augustus 2022

Economen ABN Amro: prijsstijgingen breder en
hardnekkiger
De hoge energieprijzen maken steeds meer producten en diensten in
Nederland duurder en de prijsstijgingen worden hardnekkiger. 

