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BKR Cijfers Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI)
Nieuw verstrekt krediet in € miljoenen op kwartaalbasis
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Noot: Aanpassingen in het Algemeen Reglement kunnen van invloed zijn op de
analyse en de vergelijkbaarheid tussen kwartalen.

Q3-2018

Uitstaand saldo consumptief krediet bij huishoudens in € miljoenen

Uitstaand saldo
consumptief krediet
huishoudens
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€ 15.791 miljoen
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Bron: DNB tabel 5.2.1:
Leningen van MFI’s aan de
private sector, naar sectoren,
oorspronkelijke looptijd en
instrument (niet gecorrigeerd voor securitisaties).

CBS
Vermogen Nederlandse huishoudens 2017: € 28.300,-

BKR
Betalingsachterstanden
Volgens de Kredietbarometer van BKR
had 6,2% van de mensen met een
BKR-registratie op 1 januari 2019 een
betalingsachterstand. Op 1 januari
2018 was dat nog 6,6%. Het aantal
mensen met een betalingsachterstand
daalde van 690.000 tot 670.00, terwijl
het aantal geregistreerden in het
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)
steeg van 10,4 mln. naar 10,8 mln.
De stijging van het aantal mensen
met een krediet wordt o.a. ingegeven
doordat sinds 2017 ook telefoonkredieten worden geregistreerd.

Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is gestegen met ruim € 6.000,tot € 28.300,- op 1 januari 2017, aldus het CBS. De vermogensstijging valt voornamelijk te verklaren door de waardestijging van woningen. Het totale vermogen van alle
Nederlandse huishoudens bedroeg in 2017 € 1.260 mld. Dit is het saldo van de totale
bezittingen € 2.083 mld. verminderd met de totale schulden € 823 mld. Belangrijke
vermogensbestanddelen zijn: de eigen woning (58,0% van de totale bezittingen) en
bank- en spaartegoeden
(14% van de totale bezittingen).
De schulden van huishoudens
waren op 1 januari 2017
opgebouwd uit: hypotheekschuld eigen woning (86,0%),
studieschuld (1,9%) en overige
schuld (12,1%). De totale
studieschuld steeg met
€ 1,6 mld. tot € 15,5 mld. op
1 januari 2017. Daarmee is de
totale studieschuld 60% hoger
dan in 2011. Bijna 1,1 miljoen
huishoudens kampen met een
studieschuld. De doorsnee
studieschuld is opgelopen
tot € 8.100,-.

CBS
Consumentenvertrouwen
februari op -2

CBS
Consumptie
december
+2,3% t.o.v.
december 2017
Volgens het CBS hebben
consumenten in december 2,3%
meer uitgegeven dan in dezelfde
maand een jaar eerder. Vooral aan
voeding (+3,2%) en duurzame
goederen (+2,9%) werd meer
uitgegeven dan een jaar eerder.
De CBS consumptieradar laat
zien dat de omstandigheden
voor consumptie in februari
iets minder gunstig zijn dan in
december. De omstandigheden
worden o.a. bepaald door de
verwachtingen van consumenten,
arbeidsmarktontwikkelingen en
vermogensontwikkelingen.

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen
in februari verder gedaald. Het saldo %
positieve en % negatieve antwoorden komt in
februari uit op -2 (januari +1). Daarmee is het
consumentenvertrouwen voor het eerst sinds
februari 2015 negatief.

-2
Consumentenvertrouwen
februari 2019

CBS:
Consumentenprijzen januari:
+2,6% (cpi); +2,6% (hicp)

+2,3%
Consumentenuitgaven
december 2018

De consumentenprijzen zijn in februari
gestegen met 2,6% ten opzichte van een jaar
eerder, aldus het CBS. In januari bedroeg
de stijging 2,2%. Het CBS berekent ook de
Europees geharmoniseerde prijsindex (hicp).
Op basis van de hicp kwam de inflatie in
Nederland in februari ook uit op 2,6% (2,0% in
januari). Daarmee is de inflatie in Nederland
hoger dan de inflatie in de eurozone, die in
februari 1,5% bedroeg.

+2,6%
Consumentenprijzen
januari 2019

CBS
BBP 2018 +2,5%
Volgens eerste berekeningen van het
CBS is het BBP in het 4e kwartaal
van 2018 met 0,5% gegroeid t.o.v.
het 3e kwartaal. Ten opzichte van het
4e kwartaal van 2017 bedroeg de groei
2,0%. Over heel 2018 nam het BBP
toe met 2,5%. Een belangrijke drijfveer
achter deze groei was de consumptie,
die in 2018 ook met 2,5% toenam.

CBS
Werkloosheid januari: 3,6%

+ 2,5%

Volgens het CBS bedroeg het aantal
werklozen in januari 329.000, oftewel
3,6% van de beroepsbevolking. Er is al
vier jaar op rij sprake van een daling van
de werkloosheid.

3,6%
Werkloosheid
januari 2019

BBP over heel 2018

CPB
Concept CEP 2019 (cCEP)
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DNB
Economische Ontwikkelingen
en vooruitzichten
Halfjaarlijkse raming december 2018
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Eurostat
Euroindicators
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Ipsos i.s.m. GfK - VFN Financieringsbarometer

152
De index
Consumentenfinanciering
is gestegen ten
opzichte van vorig
kwartaal (was 145)
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Grote aankoop gedaan in de
afgelopen 12 maanden.
Vaakst gedaan:

Verwacht grote aankoop te doen
in de komende 12 maanden.
Vaakst verwacht:

De index
Aankoopbereidheid is
licht gestegen ten opzichte
van vorig kwartaal (was 91)

39%

44%

Grotere vakantiereis

Grotere vakantiereis

39%

32%

Consumentenelektronica

Renovatie/verbouwing

In vrijwel elke categorie is vaker een grote uitgave
gedaan vergeleken met een jaar geleden.

Ten opzichte van vorig
kwartaal stijgt de index
Financieringsbereidheid
licht (was 159)

14%

Men verwacht het vaakst een krediet
te gaan afsluiten voor een auto,
motor, boot en/of caravan en voor
een renovatie en/of verbouwing.

94
163

16%

38%
verwacht een positieve ontwikkeling
van de algemene economische
situatie in Nederland in de
komende 12 maanden.

21%
vindt het nu een gunstig moment
om grotere aankopen te doen.

44%
verwacht dat de rente
om te lenen binnenkort
gaat stijgen.

10%
van de Nederlanders
zegt regelmatig
rood te staan.

Eerste percentage is gedaald en
tweede percentage is ook gedaald
ten opzichte van Q3 2018.
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Financieringsbarometer Q4 2018

Vierde kwartaal 2018: Consumentenfinancieringsindex gestegen
De consumentenfinancieringsindex in het vierde kwartaal van 2018 is gestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit
de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2018, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos i.s.m. GfK.
De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen te financieren in vergelijking met
gefinancierde aankopen in de afgelopen twaalf maanden.
Dit kwartaal komt de barometer uit op 152 punten. Consumenten verwachten dus meer aankopen te financieren dan in
de afgelopen 12 maanden. De barometer is opgebouwd uit twee indices: Aankoopbereidheid en Financieringsbereidheid.

Ministerie van Financiën
Agenda financiële sector

Ministerie van Financiën
PSD2 in werking getreden
Op 19 februari is de Europese richtlijn
Payment Services Directive 2 (PSD2) in
Nederland in werking getreden. PSD2 had
aanvankelijk op 13 januari 2018 moeten
zijn omgezet in nationale wetten, maar de
invoering liep in Nederland vertraging op.
Op basis van deze nieuwe betaalrichtlijn
is het voor bedrijven mogelijk om met
toestemming van de rekeninghouder inzage
te krijgen in de betaalgegevens van de
rekening. Banken zijn in dat geval verplicht
om bedrijven die (innovatieve) betaaldiensten
aanbieden toegang te verlenen tot de
rekeninggegevens.
De Nederlandsche Bank (DNB) en de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben
aangekondigd samen te gaan werken in
het houden van toezicht op de naleving van
PSD2. Beide toezichthouders hebben hiertoe
op 21 februari een samenwerkingsprotocol
ondertekend.

Op 17 december heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer
geïnformeerd over de Agenda financiële sector. In de Kamerbrief gaat de
Minister in op hoe de sector er voor staat en kondigt hij nieuwe
maatregelen aan.
Maatregelen ten aanzien van de consumptiefkredietmarkt:
a.“ontwikkelen van een alternatief voor de huidige kredietwaarschuwing;
b. aanpakken van flitskredieten door een reclameverbod of andere
juridische mogelijkheden tot consumentenbescherming;
c. bezien van de noodzaak van aanvullende stappen voor
verzendhuiskredieten in het voorjaar van 2019; en
d. bezien of aanvullende bevoegdheden van de AFM nodig zijn ten
aanzien bij doorlopende goederenkredieten.”
Maatregelen ten aanzien van het beloningsbeleid:
– “Invoeren van een wettelijke verplichting tot het aanhouden van o.a.
aandelen in het vaste beloningsdeel.
– Invoeren van een wettelijke verplichting om rekenschap te geven van en
verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot
de maatschappelijke functie.
– Onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden om een wettelijke
verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van
bankbestuurders ingeval van staatssteun in te voeren; voorlichting
hierover vragen aan de Raad van State.
– Invoeren van een aanscherping van de mogelijkheid tot het afwijken
van het bonusplafond voor niet-CAO personeel.”
Eerder reageerde de VFN op consultatie Beloningsmaatregelen financiële
sector en nam zij deel aan de rondetafelbijeenkomst die hierop betrekking
had. Daarnaast is de VFN met het Ministerie van Financiën in gesprek
over een alternatief voor de kredietwaarschuwingszin.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Kamerbrief Aanpak misstanden buitengerechtelijke
incassomarkt
Op 8 februari heeft Minister voor Rechtsbescherming Dekker de brief Aanpak misstanden
buitengerechtelijke incassomarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief kondigt de Minister aan
dat er een incassoregister komt voor incassowerkzaamheden van incassobureaus en opkopers van
vorderingen die betrekking hebben op natuurlijke personen. Hiertoe zal naar verwachting in de zomer
van dit jaar een wetsvoorstel worden geconsulteerd. De nieuwe wet zou dan medio 2021 in werking
moeten treden. Verder geeft de Minister aan dat de maximale incassokosten gehandhaafd blijven en
dat het niet voor de hand ligt het minimumbedrag van € 40,- naar beneden bij te stellen. Daarnaast
komt er wetgeving om ongewenste cumulatie van kosten tegen te gaan. De Minister acht het te vroeg
om zich uit te spreken over de mogelijkheid voor een schuldenaar om door incassobureaus opgekochte
vorderingen terug te kopen. Omdat de aangekondigde wetgeving tijd vergt, kijkt het Kabinet ook naar
maatregelen die op korte termijn zijn te realiseren. In het najaar van 2018 nam de VFN deel aan
verschillende bijeenkomsten met het Ministerie van J en V en de sector over wat een goed werkende
en integere buitengerechtelijke incassomarkt is en over de uitvoering van het Regeerakkoord ten
aanzien van het functioneren van de markt. De VFN zal ook bij het vervolgtraject betrokken blijven.
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