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In de jaren tachtig is veel onderzoek op het terrein van het sparen en het lenen
huishoudens gewijd aan het fenomeen van de problematische schuldsituaties (J3
ens en Verstegen, 1986). Deze studies zijn inductief van aard. Het ontbreken
een theoretisch en empirisch totaaloverzicht van het lenen en het sparen in Ne
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sociologische en psychologische concepten. In paragraaf2 zal hiertoe eengraafmgen
aanbodmodel van krediet worden ontwikkeld. Paragraaf 3 bevat een beschrijving
van het gehanteerde gegevensbestand. De empirische uitwerking van het madel v.mr
het lenen staat beschreven in paragraaf 4 en voor het vermogenin paragraaCS&iet
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Factoren waarmee ui de eeOnomi$ck k m

De drie deelmodellen kunnen woràen samengevoegd tot een ~tslalmo& tes vexklaring van het lenen, het s p a m en het vermogen van huishoudens, F a o r e n die
in het algemeen een rol spelen bij het toewijzen van een krediet door een finamiëk
institutie, bijvoorbeeld de bank, komen overeen met de vraagfactoten, d s het *omen en de levensfase (Van Nieuwburg, 1982). Aan deze factoren kent de bank een
aantal punten toe. Het totaal van deze punten wordt vergeleken met een minimumdrempel, de afkapswre. Is het aantal punten groter dan de afkapscore dan wordt
de lening verstrekt en andersom. Aangezien hierover geen directe gegevens beschikbaar zijn, vormen de te analyseren kredietposities van huishoudens een mengeling
van vraag- en aanbodkenmerken.

Gegevens over het lenen'en het vermogen van Nederlandse
huishoudens
De gegevens zijn in 1988 verzameld met behulp van het NIPO-panel. De participe
rende huishoudens hebben thuis eeq computer waarmee zij zelfstandig vragenlijsten
beantwoorden. De vragen over het lenen en het vermogen zijn in drie weekeinden
inZz)Hober1988 aakde deelnemende huishoudens van het panel voorgelegd. Het
&rste weekeimde is gevraagd naar het bezit van een huis en een auto en de daarmee
wfrespondhmde leningen (N=852). In het tweede weekeinde is gevraagd naar ove
n@l e g e n (N=80Y)' en m het laatste weekeinde is gevraagd naar andere vormen
van bezit (N=$94). Voor het vaststellen van het totale vermogen is deelname aan
aJ1d=drie?aeelondemekennoodzakelijk~(N=697).Qua achtergrondgegevens,zoals
Eef%flto&íi+en'de leeftijd, is deze deelpopulatie representatief voor de Nederlandse
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huishoudens is om twee redenen metkote o m
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1 9 h . In de eerste daats is het mcomdex
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zelf een gróot aantal vermogensposten uit te rekenen.
. ~ ~ & g a l a t t l i e t ' bzeef
& Yertrouwelijkegegevens. De kans op uitval en

en om een lening aan te gaan. De aankoopprijsvan zo'n goed is soms dermate
dat het huishouden deaanschaf niet uit eigen middelen kan of wil financieren.
het algemeen wordt hiervoor dan een lening afgesloten. Naast de woning en
auto zijn er vele andere duurzame en minder duurzame bestedingsdoelen waarvoor een huishouden een lening kan aangaan. Zowel de lening voor duurzame gos
deren anders dan voor huis of auto als de lening voor de niet-duurzame goederen
edof diensten duiden wij in het vervolg met 'overige leningen' aan. De volgende
typen leningen zijn hierbij betrokken: de eerste en volgende hypotheken, de consump
tieve kredieten (de persoonlijke leningen, de doorlopende kredieten, de aîbetalingsregelingen en het roodstaan) en de niet- of gedeeltelijk consumptieve kredieten (de
studielening, de informele leningen bij familie en vrienden en de betaliigsachters-

In de steekproef is de helft van de 852 huishoudens huiseigenaar. Een hypotheek
heeft 45%van de huishoudens afgesloten met een gemiddeldehoogtevan 93 duizend
gulden. De annuïteitenhypotheek is veruit de meest gekozen vorm: 60% van de huishoudens met een hypotheek heeft voor deze vorm gekozen. Door de groei van het
aantal spaarhypotheken is dit resultaat voor 1992 achterhaald.
Ongeveer een kwart van de huishoudens heeft geen auto. Voor de aanschaf heeft
15%van de huishoudens een lening afgesloten met een gemiddelde hoogte van 9.900
gulden. Een persoonlijke lening of het gebruik maken van een doorlopend krediet
zijn met respectievelijk 39% en 33%de belangrijkste leenvormen.
Iets meer dan een kwart van de huishoudens heeft een overige lening met een gemiddelde hoogte van 12.200 gulden.
Naast deze afwnderlijke leningen is de cumulatievan de diverse leenvormen relevant.
Ongeveer 41% van de huishoudens in de steekproef heeft geen enkele schuld. E%
lening, dus alleen een hypotheek, alleen een lening voor de auto, of alleen een overige
lening heeft respectievelijk 30%, 3% en 11%. De restschuld op het meetmoment
(oktober 1988) bedraagt voor deze drie categorieën 84.700,5.400en 7.700 gulden.
Twee vormen van schuld heeft ruim 14%waarbij de combinatie van hypotheek en
overige lening het meeste voorkomt; 7.2%van & huishoudens heeft deze twee leningen met een gemiddelde restschuld van 103.900. Een klein deel, iets meer dan 2%,
heeft alle drie typen leningen met een gemqdelde restschuld van 119.700 gulden.
In totaal heeft 59%van de huishoudens één of andere vorm van kredief, varGërend
van een hypotheek tot een betalingsachterstand, met een gemiddelde omvang y q
de restschuld van 40.000 gulden.
.
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De uitkomsten van hetrmultivariaat onderzqek zijn te u i n d . ~in tabpl:l,l
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Tabel 1 bevat een beschrijving van de gegevei.
toren.
Tabel 1

Totaal vermogen naar inkomenskwartiel, levensfase ei
leeftijd anno 1988

ndeel
(%)

omvang
bezit

omvang
restschuld

netto maandinkomen
le
2e
3e
4e

kwartiel (laagste)
kwartiel
kwartiel
kwartiel (hoogste)

33.500
66.300
97.400
127.200

levensfase
alleenstaand jonger dan 60 jr
eenoudergezin
2 volw jonger dan 60 jr, O kind
2 volw jonger dan 60 jr. 1 kind
2 volw jonger dan 60 jr. 2 kind
2 volw jonger dan 60 jr. 3+ kind
2 volw ouder dan 60 jr, met kind
2 volw ouder dan 60 jr, zonder kind
alleenstaande ouder dan 60 jaar

24.100
11.000
86.300
70.200
94.900
95.300
150.900
144.900
75.300

leeftiid oudste li4

allen

85.400

Na het uitvoeren van een logistische regressie op de aanwezigheid van schulden bij
huishoudens, gebaseerd op het vraag- en aanbodmodel, zijn de gemiddelde kansen
op het voorkomen vaii schulden bij huishoudens berekend. Van de economische
variabelen biijkthet inkomen niet significant te zijn, maar wel de variabelen 'werkzaamheid qan de partner' en 'de aanwezigheid van financiëleproblemen in huishoudens'. Deeerste factor is een combinatievan de levenscyclus-participatiebeslissingen
Yan ledén "deen huishouden op de arbeidsmarkten een kredietwaardigheidsfactor
(m'hoger inkbmen). Bij de financiële problemen is sprake van multicollineariteit.
Huishoudensmet f b c i ë l e problemen hebben veelal een bepaalde leninglopen.

cognitie significant. Huis-

&
F

kennis toeschrijven met betrekking tot het consumptief krediet.
sprake van multicollineariteit. Huishoudens met een redelijke
mate van kennis hebben veelal een lening lopen.

De vermogenspositie van Nederlandse huishoudens anno 1988
De in de vorige paragraaf besproken schuldposities van de Nederlandse huishoudens
is één zijde van de fmancielemedaille. Tegenover de schulden staat over het algemeen
één of andere vorm van (financieel) bezit. Zo staat tegenover de hypotheek ten
behoeve van de woning de waarde van het huis. In deze varagraaf gaan wii in OV
enerzijds de schulden v& de huishoudens anderzijdsde bezit&genrCentr& hierbij staat het vermogen van de huishoudens gedefinieerd als de bezittingen minus de
op het meetmoment nog af te lossen schuld(en).De bezittingen djn de uitkomst van
het sparen en het beleggen.

De vermogenspositie ten aanzien van de eigen woning en de auto is bepaald door
de objectieve waarde te verminderen met de eventuele restschuld van de lening die
voor de aankoop van de woning en de auto is afgesloten2.
Om de totale vermogenspositie van de huishoudens te bepalen moet er behalve met
deze twee vermogenscomponenten ook rekening worden gehouden met de in de vorige paragraaf besproken 'overige leningen' en andere vormen van bezit. T e e o v e r
de 'overige leningen' staat veelal één of andere vorm van bezit. &zien het gote aantal leningdoelen is het onmogelijk het corresponderendbezit in kaart te bren4en. Ook
is het vrijwel ondoenlijk om alle waardevolle goederen die in huishoudens aanwezig
kunnen zijn en waarvoor geen lening is afgesloten te inventariseren.Qoor dez&+:omi$
sie is het totaal aan bezittingen onderschat.
"
í
In onze enquête is gevraagd naar de volgende andere componenten van het.,Jezit
(naast waarde worung en auto): de vlottende bezittingen (saldo betaalrekening, conl
tant geld, saldo spaarrekening, spaarbrieven en de

verzekering(en) (niet voor eigen woning) en geld u i t e
gemiddelde omvang van de bezittingen is 125.400 gulden.
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Tabel 2

De kans op het voorkomen van schulden bi
voor de significante factoren uit het vr
aanbodmodel

De totale kans op het voorkomen van
schulden bij Nederlandse huishoudens
Economische vraaafactoren
Werkzaamheid partner
1. nee
2. ja
Financiële problemen bij huishoudens
1. nee, nooit
2. ja, soms
3. ja, regelmatig
Levenscvclus vraaafactoren
Levenscyclus fasen
1. Alleenstaand C60j
2. eenoudergezinnen
3. 2volw c60j zk
4. 2volw c60j lk
5. Zvolw 4 0 j 2k
6. 2volw c60j >2k
7. 2volw >60j mk
8. 2volw >60j zk
9. Alleenstaand >60j

L

Budgetbeheer: streven naar maandelijks
financieel evenwicht
1. vee
2. ja
~öqiitie: kennis van de vormen van
het,c~nsumptiefkrediet
,1
onvoldoende
2
voldoende

.-

0.40
0.75

i'ev&f^aseri vaia dedeenstaandenen de eenoudergezinnenhet gemiddeldevermogen
ïe doenverminderen. Een ruime beoordeling van de eigen fmciële situatie en een

ciologische en psychologische factode veranderingen daarin, wclke een afzonderlijke invloed uitoefenen op het lenen
en het vermogen van huishoudens. Dit laatste geldt evenzeer voor de psychologische
In dit artikel is de aandacht gevestigd geweest op het lenen van huishoudens en niet
zozeer op het sparen. De levenscyclustheorie wordt reeds veelvuldig gehanteerd ter
verklaring het sparen van huishoudens. Bij het verklaren van het lenen speelt het
vermogen van huishoudens een cruciale rol. In het vermogen zit het sparen en beleggen van huishoudens verwerkt en toont het investeringskarakter van het lenen door

op het niveau van het huishouden, kunnen een groot aantal factoren
""e Geillustreerd
worden aangewezen die invloed uitoefenen op het afsluiten van een lening. In de
_?
,

- z

eerste plaats zijn het inkomen en het opgebouwde spaargeld in veel gevallen onvoldoende om bepaalde duurzame aankopen te doen. Daarnaast hebben veranderingen
in de levensfasen van huishoudens, zoals samenwonen en de geboorte van een kind,
verstrekkendefinanciëlegevolgen. Deze gevolgen hebben h& weerslag op het lenen
en het vermogen van de huishoudens. Tot slot zijn er veel psychologische en sociologische factoren te noemen die binnen het huishouden hun invloed op fmci'ele
besluitvormingsprocessendoen voelen. Met de kredietvraag gaat het huishouden
naar de bank, waarna op grond van overeenkomstige factoren een toetsing plaatsvindt.
De omvang van het vermogen van een Nederlands huishouden bedraagt volgens het
NIPO-panel anno 1988gemiddeld 85.400 gulden, zijnde het verschil tussen het totaal
aan bezittingen (125.400 gulden) en het totaal aan nog af te lossen schulden (40.000
gulden). In Nederland heeft ongeveer 60% van de huishoudens één of andere vorm
van krediet. De hypotheek is het populairst, daarna de leningen voor de overige doelen (niet voor woning en auto) en tot slot de autolening.
Uit multivanaat onderzoek is naar voren gekomen dat een relatief hoge kans op
lenen voorkomt bij huishoudens waarbij de partner werkzaam is, bij levensfasenmet
kinderen (een eigen woning) en bij een nauwgezet budgetbeheer. Het vermogen v?
een huishouden hangt positief samen met het totale inkomen van het huishouden,
de leeftijden, het budgetbeheer, de tijdsvoorkeur van huishoudens en een relatief
hoog opleidingsniveau.De levensfasen hebben hierbij een negatieve invloed. Indien
iemand om wat voor reden dan ook aiieenstaand of &-ouder wordt, vermindert
de gemiddelde omvang van het vermogen. Ehzeifde conclusie geldt voor een negatieve inkomensverwachting.
Uit deze inventariserende studie mag worden geconcludeerd dat het uitsluitend
m
afgaan op de normatieveeconomischelevenscyclustheorie,waarin hoofdzakelijk e
nomische factoren centraal staan, de financiële werkelijkheid van huishoudens
aancloet. Een tegenovergestelde conclusie geldt evenzeer. Het vanuit socioe of psychologische invalshoek benaderen van de financiële besluitvorming
huishoudens zonder rekening te houden met de economische invalshoek,
en reële of positieve verklaring van intertemporele keuzen van huishoudens

1

Hizishcudstodies,jaargang 2, nr. 1, q d

~bsîract
I
demand and supply approach of credit is applied to the explanation of the
rrowing behavior of households. The role of househoid assets is a crucial one.
obtain a real or positive picture of bonowing pratices, life cycle theory is comed with demographic, sociologica1and psychological factors. These factors
so dominatein bank credit scoring models. Besides traditional life cycle factors
uch as the labor market participation decisions, the life cycle stage of households
nd budgetary wntrol practices dominate multivariate results.
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