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 Onderzoek wees uit: Zes op de 10 huishoudens is financieel kwetsbaar of ongezond. 

 

Het jaar 2022 is vanuit het onderzoek gebleken een roerig jaar te zijn geweest met ingrijpende eco-

nomische en maatschappelijke gebeurtenissen die impact hadden op de financiële gezondheid van 

vele Nederlanders. De gevolgen zijn groot voor 6 van de 10 huishoudens en zijn in het onderzoeks-

resultaat van Deloitte in samenwerking met het Nibud en Universiteit Leiden terug te zien. 

We kunnen spreken van een sterke stijging ten opzichte van het jaar 2021 toen leverde een soortge-

lijk onderzoek als resultaat dat 5 van de 10 huishoudens in een financiële kwetsbare en ongezonde 

situatie terecht waren gekomen  

 

Onzekerheid neemt toe: 

De onzekerheid over de financiën neemt toe. Uit het onderzoek van 2022 blijkt dat 1 op de 4 huis-

houdens grote zorgen hebben om grotere uitgaven te kunnen doen tegen 1 op de 6 in 2021. 

Ook heeft het onderzoek vast kunnen stellen dat onder de jongeren (18 tot 25 jaar) bovengemiddeld 

financieel kwetsbaard is geraakt. Dat heeft ook te maken met het gegeven, dat jongeren meer dan 

gemiddeld gefocust zijn op de korte termijn. 

 

Hoe kunnen gemeenten hun dienstverlening voor burgers beter inzetten: 

Veel gemeenten maken al gebruik van de website www.BerekenUwReacht.nl, maar er zijn ook nog 

een groot aantal gemeenten die deze website niet als instrument voor haar inwoners heeft ingericht. 

Deze website biedt de burger volop gelegenheid om zelf na te gaan waar hij/zij aanspraak op kan 

maken gelet op het inkomstenplaatje. De website geeft duidelijk inzichten, na het invullen van de 

gegevens, ziet men de toeslagen en gemeentelijke regelingen waar de burger aanspraak op kan ma-

ken. Vraag ze aan als blijkt dat u daar recht op heeft. 

 

In 2024 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) meer mensen onder de armoedegrens: 

De verwachtingen zijn, op basis van de huidige ontwikkelingen en het wegvallen van tijdelijke 

steunmaatregelen dat het aantal mensen in armoede in 2024 van 815.000 mensen gaat stijgen naar 

bijna 1 miljoen mensen. Hieronder gaan waarschijnlijk 230.00 kinderen te maken krijgen met op-

groeien in een omgeving waar armoede hun dag beheerst. 

Ondanks de stijgende lonen en koopkrachtverbetering ingezet in 2023 zal dit de stijging van huis-

houdens die met armoede worden geconfronteerd. 

De tijdelijke maatregelen die thans het Kabinet heeft genomen te weten: de energietoeslag en de 

verhoging van de zorgtoeslag zijn tijdelijke maatregelen en zoals dit er nu voor staat zullen deze in 

2024 of worden afgebouwd, of in een ander jasje worden gegoten of misschien wel komen te ver-

vallen. Wie weet, maar zeker is dat de armoede in aantal qua huishoudens zal gaan toenemen. Q 

 

Voor BUS zaak om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen: 

Als provinciale belangenbehartigingsorganisatie kan BUS niet anders dan alert te blijven op wat de 

toekomst de samenleving gaat brengen. Wij spreken de hoop uit dat de Regering tijdig gaat inzien 

dat het anders moet en dat moet worden voorkomen dat grote groepen burgers hard worden geraakt 

ten gevolge van de sterk stijgende prijzen van boodschappen, de zorgpremie, de landelijke en ge-

meentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Allemaal onderdelen waar de Regering wat aan 

kan doen en in te zetten om verlaging van BTW en van belastingen. BUS zal dan ook haar stem 

doen laten gelden op die plekken waar deze behoren te landen. Zoals in de politiek en bij belangen-

organisaties in het land. 
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