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(NOOIT MEER)

Ziek van
geldzorgen
Ben jij perfect in balans? En dan bedoelen we
niet op de yogamat, maar de balans van jouw
kasboekje. Als je nu geneigd bent om snel door
te bladeren naar het volgende artikel – want
saai onderwerp, want vervelend thema – moet
je dat juist níet doen. Ook je financiën verdienen
een stukje selfcare, om te voorkomen dat ook
je geestelijke balans begint te wiebelen.
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‘M

ensen die
zeggen geld niet
belangrijk te
vinden, kunnen
er vaak slecht
mee omgaan’,
zegt econoom
en publicist Erica Verdegaal. ‘Ze
zijn een beetje bang voor geld, en
gooien het makkelijker over de
balk dan mensen die aangeven
geld wél belangrijk te vinden.’
Soms is dat gesmijt zodanig, dat
er schulden ontstaan die niet
zomaar weggaan. De rode vlag

gaat wapperen, als je schulden
maakt om te consumeren.
Bijvoorbeeld geld lenen om je
dure sportabonnement te betalen,
om wekelijks bij Mister Sushi te
kunnen bestellen of die reis naar
Thailand te financieren. Maar
schulden ontstaan zeker niet
alleen bij luxepaardjes of door
impulsief koopgedrag. Overbesteding kan ook komen doordat
je geen goed beeld hebt van je
financiële toestand: wat mag je
eigenlijk maandelijks uitgeven?
Ook opvoeding speelt een rol:

hebben je ouders je het beheren
van geld niet geleerd? En kreeg
jij die bak chips of nieuwe broek
zodra je één keer jammerde? Dan
hebben je ouders je het uitstellen
van behoeftebevrediging niet
bijgebracht. Naast schulden door
overbesteding, onderscheidt het
Nibud (het kenniscentrum voor
uitgaveplaatjes) schulden die
ontstaan door weinig inkomsten
– zoals een schamel starterssalaris
waarmee je niet uitkomt of
onregelmatige verdiensten als
zzp’er – en schulden die ontstaan
door een plotselinge daling van
inkomsten, bijvoorbeeld door
ontslag, scheiding of, nu aan
de hand, corona.

Van kwaad tot
(veel) erger

Belangrijk te melden: schulden
zijn niet altijd problematisch.
Een hypotheek op je huis is
bijvoorbeeld ook een schuld.
Een studieschuld zou je ook als

Schulden ontstaan
zeker niet alleen
bij luxepaardjes
of door impulsief
koopgedrag
investering kunnen zien. Net
als een lening voor de aanschaf
van zonnepanelen: bij alle drie
de vormen geldt dat je er vroeg
of laat meer van terugziet dan
het heeft gekost. Het wordt pas
problematisch als je je uitgaven en
inkomsten niet meer de baas bent
en het overzicht verliest. En op een
gegeven moment je vaste lasten
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niet meer kunt dragen. ‘Vaak is
slechts één keer uitstellen van
je vaste lasten, bijvoorbeeld een
maand huur, het begin van de
ellende’, vertelt Liselotte Maas van
Stichting CAV, dat voor langere
tijd het kasboekje van mensen
met financiële problemen beheert.
‘Als je gaat lenen om de huur terug
te betalen, schulden gaat maken
om andere schulden te betalen,
raak je van de regen in de drup’,
aldus Maas. En dan wiebelt niet
alleen de financiële maar ook je
geestelijke balans: het hebben
van problematische schulden
veroorzaakt stress, slapeloosheid
en verkramping. Het kan leiden
tot burn-out en uiteindelijk zelfs
een flinke depressie. Alle reden
om door te lezen, zodat je dit bij
jezelf voorkomt.

Geen schaamte,
maar openheid

Schuldenlab, een instantie die zich
bezighoudt met (het terugdringen
van) schulden in Nederland,
verwacht dat er in 2021 niet
minder dan 2,6 miljoen huishoudens in de schulden zitten.
Maar liefst 1,4 miljoen daarvan
loopt het risico op problematische
schulden; de schulden die je niet
meer weg krijgt door een maand
of twee de hand op de knip te
houden. Laura Straeter, gedragswetenschapper bij de ING en het
Think Forward Initiative: ‘Een
eerste signaal dat het misgaat, is
bijvoorbeeld dat je standaard rood

staat. Ook geld opnemen bij de
pinautomaat met je creditcard,
omdat je botvangt op je lopende
rekening, is een slecht voorteken.’
Wanneer dit bij jou gebeurt, steek
vooral niet je kop in het zand,
waarschuwen Straeter, Verdegaal
en Maas. Klik online facturen niet
weg, stop die blauwe enveloppen
niet in een la, maar zie ze onder
ogen. En wees er open over ten
opzichte van je geliefde(n). ‘Rond
financiële problemen heerst veel
schaamte’, zegt Straeter. ‘Het zorgt
ervoor dat mensen te laat hulp
inschakelen. Uit onderzoek blijkt
dat mensen met schulden zelfs
gemiddeld vijf jaar wachten
voordat ze er iets aan doen.’

WIST JE DAT...

...je studieschuld ook wordt opgenomen door het Bureau Krediet Registratie? Wil je een huis kopen, dan kun je
hierdoor dus een lagere hypotheek krijgen. Ook een nieuwe telefoon op afbetaling wordt geregistreerd bij het BKR.
Geld lenen kost geld! ‘Van een problematische schuld is slechts een derde de daadwerkelijke schuld, twee derde
bestaat uit rente en additionele kosten zoals deurwaarders’, vertelt Straeter. Nog meer reden om nooit te lenen.
Een huishouden in Nederland heeft gemiddeld 43.000 euro schuld – niet problematische schulden als hypotheek
zijn hierin meegenomen – verspreid over maar liefst veertien (!) geldschieters.
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I nzicht is het allerbelangrijkst, zeggen de
drie geldexperts. Maak een
overzicht van je uitgaven
en inkomsten van de
afgelopen twee maanden.
Hoe is je uitgavenpatroon,
wat zijn je valkuilen? Geen
Excel-koningin? Online
zijn er verschillende gratis
huishoudboekjes te vinden.
L
 een nooit voor consumptie.
Verdegaal: ‘Ook niet voor
een nieuwe bank of wasmachine. Ooit van Markplaats
gehoord? Zoek daar eens
op “gratis bank”.’
S
 paar, al is het maar
5 procent van je inkomen.
Doe dat op een spaarrekening
bij een andere bank dan waar
je je lopende rekening hebt.
Zo zorg je ervoor dat je niet
binnen drie seconden geld
kunt overhevelen voor die
dure nieuwe sportlegging.
Z
 et je roodstandlimiet bij de
bank op nul.
Zorg ervoor dat je afschrijvingen vlak na je loon
staan gepland. Zo kun je het
niet per ongeluk uitgeven.
B
 en je zzp’er? Zorg dat je
zakelijke en privérekening
gescheiden zijn, om het
overzicht te bewaren.
Z
 org voor een buffer van
minimaal vier maanden van
je uitgaven. Bij onvoorziene
omstandigheden als baanverlies – of een pandemie –
kun je daarmee tenminste
blijven ademen.
M
 indfulness is niet altijd de
oplossing: denk wat betreft
geld meer na over later, in
plaats van alleen in het nu te
leven. Verdegaal: ‘Onderzoek
wijst zelfs uit dat denken aan
de dood ervoor zorgt dat je
minder uitgeeft.’
H
 up, klik, weg: online
shoppen is zo gevaarlijk
omdat je niet het gevoel
hebt geld uit te geven. Doe
dit dan ook zo min mogelijk.

Schuldenstappenplan
Oké, stel jij stelt niet uit en
onderkent je rode cijfers.
Wat is dan stap 1? ‘Ga naar
zelfjeschuldenregelen.nl’, zegt
Verdegaal. ‘Op deze site word
je stapsgewijs begeleid, onder
meer in het benaderen van
schuldeisers om een regeling te
treffen.’ Hulp vragen in je omgeving, het liefst aan iemand met
een rekenknobbel, is daarnaast
een mogelijkheid. Verdegaal:
‘Niet om geld te lenen! Maar om
samen met jou een overzicht van
je financiën te maken. Inzicht in je
situatie kan al voor een behoorlijke
opluchting zorgen, je voelt weer
dat jij de touwtjes in handen hebt.’
Niet zo’n vriend(in) voor handen?
Op de website Geldfit kun je

‘Inzicht in je situatie
kan al voor een
behoorlijke
opluchting zorgen:
je voelt weer dat
jij de touwtjes in
handen hebt’

gekoppeld worden aan een
zogeheten ‘geldbuddy’.
Wat als je al deze stations hebt
gemist en maar doorgedenderd
bent in die rode trein? ‘Weet dan
dat je bij je eigen gemeente moet
zijn voor schuldhulpverlening’,
zegt Maas. ‘Het schuldenloket
heet bij iedere gemeente weer
anders, dus dat is even uitzoeken.
Maar eenmaal gevonden gaat
die instantie met jou aan de slag,
door schuldeisers te benaderen,
betalingsregelingen te treffen of
zelfs een zogeheten finale kwijting
aan te kaarten: de desbetreffende
schuld wordt dan deels kwijtgescholden.’ (Straeter vult aan
dat inmiddels de Nederlandse
Schuldhulp Route is ontwikkeld,
zie nederlandseschuldhulproute.
nl. Deze instantie werkt samen
met gemeenten, maar niet alle
gemeenten zijn al aangesloten.)
Naast de stap naar schuldhulpverlening kun je bewindvoering
inschakelen, een dienst die
bijvoorbeeld Stichting CAV
verleent. Daar nemen ze de regie
over over jouw portemonnee, voor
korte of langere periode. Tot de
balans in jouw kasboekje – en
daarmee ook in je hoofd – weer
is wedergekeerd.

HOE STA JIJ ERVOOR?
Ga bijvoorbeeld naar geldfit.nl, waar je een vragenlijst
kunt invullen over je financiële situatie.
Verdegaal heeft op haar website ericaverdegaal.nl een
crisistest. Slechts twaalf vragen laten een rode, gele of groene
financiële vlag wapperen.
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