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Huishoudens in problemen

Twee scenario's van hoge in�atie laten zien dat het aantal huishoudens dat onvoldoende 
inkomen hee� om hun vaste en noodzakelijke lasten te betalen toeneemt

Vooral huishoudens met lage inkomens zijn kwetsbaar

Huishoudens met lage inkomens zijn structureel kwetsbaar, niet alleen bij een forse prijsstijging, maar ook bij andere 
economische crises en schokken binnen het huishouden. Een structurele beleidsaanpak ligt daarom voor de hand

Ongerichte maatregelen – zoals het tijdelijk verlagen van 
accijnzen, btw en brandstof- en energiebelastingen – zijn 
niet e�ectief en doelmatig om betaalbaarheidsproblemen 
te bestrijden. De meeste huishoudens kunnen de hogere 
prijzen immers betalen, en voor kwetsbare huishoudens 
zijn deze verlagingen vaak niet voldoende

Kansrijke oplossingen kunnen gezocht worden in 
het verhogen van het besteedbaar inkomen van 
lage inkomens, bijvoorbeeld door het verhogen 
van de bijstand en andere uitkeringen, het 
verhogen van het we�elijk minimumloon of het 
verzilverbaar maken van de he�ngskortingen

aantal huishoudens met betaalbaarheidsproblemen per inkomensgroep, x 1000

al in problemen

als % van de hele inkomensgroep

Deze stresstest 
gee� een indicatie 

van de mogelijke 
kortetermijn-
gevolgen van 

stijgende prijzen, 
maar gee� geen 

exacte prognoses

85% kan 
de hogere 
prijzen 
betalen

huishoudens 
kunnen ook 
hun gedrag 
aanpassen, door 
bijvoorbeeld de 
thermostaat 
lager te ze�en 
en onderhoud 
uit te stellen, 
maar dit is niet 
altijd mogelijk

500.000 huishoudens hadden al 
moeite hun vaste lasten te 
betalen bij de prijzen van begin 
2021. Zij krijgen het moeilijker ...

... Bij hogere prijzen van 
energie, brandstof en 
voedsel komen daar 
170.000 huishoudens bij ...

... In een donker scenario stijgen 
de prijzen nog verder en kunnen 
nog eens 500.000 huishoudens 
problemen krijgen ...

... In totaal gaat het dan 
om bijna 1,2 miljoen 
huishoudens; 15% van 
alle huishoudens

+ + =

0 100 200 300 400 500

1,5x modaal en hoger

1x-1,5x modaal

120% minimum-modaal

tot 120% van het sociaal minimum 250 60

190 85

160

280

45
15

10 12

30

35

84%

24%

6%

1%

Om het verschil 
te overbruggen 
kunnen zij hun 
spaargeld 
inze�en

Gemiddeld komen de huishoudens 75 euro per maand tekort, wat kan oplopen tot 130 euro in het donkere scenario. 
Maar er zijn grote verschillen, ruim 100.000 huishoudens hebben een tekort van 500 euro per maand of meer

In het donkere scenario 
houden 350.000 huishoudens 

het 0 tot 3 maanden vol ...

kenmerken van de totale groep met betaalbaarheidsproblemen

... 200.000 
huishoudens houden het 
3 tot 12 maanden vol ...

.... 650.000 huishoudens
houden het een jaar 
of langer vol

in problemen bij hogere prijzen in problemen bij donker scenario

39% 
is werkend

61% is 
alleenstaand

18% hee� 
kinderen

63% hee� 
een auto

69% is 
huurder

27% is 
gepensioneerd
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