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1.  Methodologie

Hoe financieel gezond zijn de Belgische gezinnen? Om deze vraag te beantwoorden voerden we in 2022 een grootschalig 
onderzoek. Samen met onderzoeksbureau iVOX ondervroegen we in de periode van 9 tot en met 29 november 2022 een 
representatief panel van 4.000 Belgen. 

Voor dit onderzoek baseerden we ons op een wetenschappelijk onderbouwde methodologie die Deloitte in Nederland reeds 
had toegepast in samenwerking met zijn (academische) partners. Die vertaalden en verfijnden we samen met de Universiteit 
Gent naar de Belgische context. 

In dit hoofdstuk over onze methodologie zoomen we in op:
• De definitie van financiële gezondheid die de basis vormt van dit onderzoek
• Het conceptuele model onderliggend aan de financiële gezondheidsindex
• Het globale scoringsmodel, maar ook de verschillende onderliggende niveaus van financiële gezondheid

1.1 Wat is financiële gezondheid?
We kozen er in dit onderzoek voor om aan te sluiten bij de 
definitie van financiële gezondheid van het Think Forward 
Initiative1. Maar dan met een paar kleine aanpassingen om 
toepasbaar te zijn op de Belgische context2. Concreet definiëren 
we financiële gezondheid als de mate waarin een persoon of 
gezin in staat is en het gevoel van controle heeft om:  

1. op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende 
financiële verplichtingen en behoeften te voldoen; en  

2. de financiële zekerheid op te bouwen om zijn levensdoelen 
na te streven en op een comfortabele manier aan alle 
toekomstige verplichtingen en behoeften te voldoen. 

In eerste instantie meet dit onderzoek de financiële situatie 
van Belgische gezinnen. Als iemand zijn financiën met leden 
van zijn gezin deelt, wordt de financiële gezondheid namelijk 
niet alleen bepaald door de situatie van de persoon zelf, maar 
ook door die van het hele gezin. Maar er zijn ook elementen die 
alleen aan het individu raken, zoals persoonlijke financiële kennis 
en vaardigheden. In dat geval gebruiken we in dit rapport de 
term ‘Belgen’ en niet ‘gezinnen’. 

1.2 De kernelementen van financiële gezondheid 
De financiële gezondheid, en het verbeteren ervan, is een 
continu proces. Het gaat namelijk niet alleen over de mate 
waarin je je dagelijkse uitgaven beheerst en of je voldoende 
en regelmatig inkomsten genereert. Ook het opbouwen van 
vermogen en dat laten groeien om je financiële weerbaarheid 
te verhogen én het nastreven van korte- en langetermijndoelen 
maken deel uit van een goede financiële gezondheid. 

Daarom onderscheiden we zes domeinen die samen onze 
financiële gezondheid beïnvloeden: inkomen, uitgaven, 
sparen, schulden, plannen en vaardigheden. Het laatste 
domein heeft te maken met de houding van mensen ten 
opzichte van hun financiën en met hun financiële kennis. 

Figuur 1.1 toont per domein de indicatoren die samenhangen 
met financiële gezondheid. Financieel gezond zijn betekent dat al 
deze domeinen in evenwicht zijn op een hoog niveau. 

In die zin onderscheidt deze studie zich van andere vragenlijsten 
en statistieken. In plaats van te focussen op één domein (bijv. 
x% van de gezinnen spaart weinig tot niet of gebruikt spaargeld) 
definiëren we een holistische financiële gezondheidsscore. 
Zo’n score geeft een indicatie van de algemene financiële 
gezondheid, maar laat ook toe om gerichter inzicht te geven in 
individuele situaties en mogelijke verdere stappen. Het kan ook 
een communicatie-instrument worden, dat het bewustzijn over 
financiële gezondheid aanscherpt en mensen aanzet om hun 
gedrag te veranderen.
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1. Het ‘Think Forward Initiative’ is een internationaal initiatief van bedrijven en organisaties uit de financiële sector. Hun missie: mensen financieel sterker maken.  
 Meer weten? Je leest er alles over op https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/over-deloitte/articles/think-forward-initiative.html. 
2.  Deze definitie is gebaseerd op rapporten van het CFPB, 2015; FHN, 2017; Kempson et al., 2017; Vlaev en Elliott, 2013.



 Inkomen
• Er is voldoende inkomen: gezinnen beschikken over voldoende inkomen om aan dagelijkse en 

toekomstige verplichtingen te voldoen.
• Het inkomen is voorspelbaar: gezinnen zijn in staat om over (langere) tijd de grootte en de 

zekerheid van het inkomen te voorspellen.
• Controle over het inkomen: leden van het gezin hebben een gevoel van controle over het 

genereren van toekomstig inkomen.

Uitgaven
• Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: gezinnen zijn in staat om rond te komen met het 

inkomen en/of vermogen. 
• Rekeningen tijdig en volledig betalen: gezinnen zijn in staat om tijdig alle rekeningen te 

betalen, er zijn geen betalingsachterstanden. 
• Controle over uitgaven: leden van het gezin hebben een gevoel van controle over alle soorten 

uitgaven die ze doen.

Schulden
• Duurzame schuldenlast en tijdig schulden afbetalen: gezinnen hebben een schuldenlast die 

beheersbaar is en lossen hun schulden op tijd af.
• Kennis van en controle over de schuldverplichtingen: leden van het gezin hebben inzicht in 

de aard en omvang van de schulden en hebben er een gevoel van controle over.

Sparen
• Op regelmatige basis sparen en voldoende liquide middelen voor de korte(re) termijn: 

gezinnen sparen op regelmatige basis en hebben voldoende direct beschikbare gelden. 
• Spaargelden en investeringen voor de lange(re) termijn: gezinnen sparen en/of investeren 

om lange(re)termijndoelen te realiseren. 
• Controle over vermogen: leden van het gezin hebben een gevoel van controle over het 

opbouwen en beheersen van vermogen.

Plannen
• Kortetermijnbudget en langetermijnplannen: gezinnen bepalen en monitoren een 

kortetermijnbudget en stellen langetermijnplannen op om levensdoelen te behalen. 
• Adequate verzekeringen: gezinnen sluiten verzekeringen af die toereikend zijn om belangrijke 

risico’s af te dekken. 
• Controle over planning: leden van het gezin hebben een gevoel van controle over het bereiken 

van hun levensdoelen door middel van een adequate planning.

Vaardigheden
• Controle over de financiële situatie: leden van het gezin hebben een gevoel van 

controle over hun financiële situatie en hebben het gevoel dat ze die kunnen beïnvloeden.
• Vaardigheden om met financiële problemen om te gaan: leden van het gezin hebben 

de nodige vaardigheden om met financiële moeilijkheden om te gaan. Zij kunnen financiële 
problemen oplossen als ze er de nodige moeite voor doen.

• Kennis van en inzicht in financiële zaken: leden van het gezin hebben het vermogen 
om financiële producten te begrijpen en weloverwogen financiële beslissingen te maken.
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Figuur 1.1 Indicatoren voor financiële gezondheid per domein



1.3.  Het conceptuele model onderliggend aan de 
financiële gezondheidsscore
We onderscheiden zes onderliggende domeinen die onze 
financiële gezondheidsscore beïnvloeden. Maar uit ons 
literatuuronderzoek kwamen nog andere persoonlijke factoren 
naar boven die een rol spelen bij onze financiële gezondheid: 
financiële gedragingen, persoonlijke kenmerken en de 
huishoudelijke en socio-economische omgeving. 

Het is het financieel gedrag dat we meten als het gaat over de 
domeinen inkomen, uitgaven, schulden, sparen en plannen. 
Spaart een gezin? Of leent het geld? Door de balans op te maken 
tussen al deze domeinen brengen we de financiële situatie van 

de Belgische gezinnen in kaart. Daarnaast meten we de invloed 
van persoonlijke financiële vaardigheden op het financieel 
gedrag en daardoor ook op de financiële gezondheid.

Andere persoonlijke kenmerken en de huishoudelijke en socio-
economische omgeving hebben geen invloed op de uiteindelijke 
financiële gezondheidsscore tussen 0 en 1003. Waarom we ze 
dan onderzoeken? Niet alleen verklaren en bepalen ze financieel 
gedrag, maar ze helpen ons ook om meer inzicht te krijgen in 
hoe we financieel gedrag kunnen verbeteren. 

Figuur 1.2 toont het conceptuele model dat aan de basis ligt van 
dit onderzoek:

Financiële gedragingen:  
Uit onderzoek4 blijkt dat financiële gedragingen een direct 
effect hebben op de financiële gezondheid. Daarmee 
bedoelen we het daadwerkelijke gedrag. Hoeveel spaart 
iemand? Of hoeveel geld leent die persoon? 

Financiële kennis en vaardigheden:  
Onder financiële vaardigheden verstaan we de mate waarin 
mensen in staat zijn om financiële producten te begrijpen en 
weloverwogen beslissingen te maken. Beschikken zij over de 
juiste kennis en kunde? Zijn ze financieel geletterd? Begrijpen 
ze alle risico’s? De literatuur leert ons dat er een relatie is 
tussen financiële geletterdheid enerzijds en financieel gedrag 
en dus ook financiële gezondheid anderzijds5.

Persoonlijke houding en kenmerken:  
Daarmee bedoelen we de persoonlijke eigenschappen 
van mensen die een effect hebben op hun financiële 
gezondheid en waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat 
ze samenhangen met financieel gedrag6. Denk maar aan 
impulsiviteit7 en tijdsoriëntatie8. 

Huishoudelijke en socio-economische omgeving:  
Het gezin waar iemand deel van uitmaakt en de socio-
economische omgeving hebben ook invloed op de financiële 
gezondheid. Denk hierbij aan de samenstelling van het gezin, 
levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld een nieuwe job) en het 
gezinsinkomen. 

Figuur 1.2: Conceptueel model financiële gezondheid

Het bovenstaande model vormde samen met de definitie van financiële gezondheid en academische literatuur9 het kompas voor de 
ontwikkeling van een uitgebreide vragenlijst.  
 
Een belangrijke opmerking: elk land heeft een eigen context. Daarom is de financiële omgeving van België niet zomaar vergelijkbaar 
met die van andere landen. Dit onderzoek ent zich specifiek op de Belgische markt.
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3. Je leest hier meer over in onderdeel 1.4 waarin we de scoringsmethodologie voor de globale financiële gezondheidsindex in detail bespreken. 
4.  O.a. Kempson et al., 2017; Comerton-Forde et al., 2020. 
5. O.a. Mitchell en Lusardi, 2015; Boisclair et al., 2017; Rooij et al., 2011. 
6. O.a. Ottaviani en Vandone, 2011; Clark et al., 2019. 
7. O.a. Ottaviani en Vandone, 2011. 
8.   O.a. Clark et al., 2019. 
9. O.a. Lusardi en Mitchell, 2011; Kempson et al., 2017; O.a. FHN, 2018 en 2020; Comerton-Forde et al., 2020; FCA, 2017 en 2021;  
 CBA en University of Melbourne, 2019. 
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1.4 De scoringsmethodologie voor de globale financiële 
gezondheidsindex 

Vragenlijst

Om de financiële gezondheid van de Belgische gezinnen in kaart 
te brengen, ondervroegen we een representatief panel van 
Belgen. Marktonderzoeksbureau iVOX zette de vragenlijst online 
uit via het online iVOX-panel. 4.000 respondenten vulden de 
vragenlijst volledig in. 

In totaal bestond de vragenlijst uit 53 vragen, waarvan 27 
over financiële gedragingen (onderverdeeld in de domeinen 
‘inkomen’, ‘uitgaven’, ‘sparen’, ‘schulden’, en ‘plannen’), 9 over 
financiële ‘vaardigheden’ en persoonlijke kenmerken en 17 over 
de huishoudelijke en socio-economische omgeving. De volledige 
vragenlijst raadplegen? Je vindt ze als bijlage van dit rapport. 

Van vragenlijst naar financiële gezondheidsindex

De vragenlijst vormt de basis voor de verdere opbouw 
en berekening van een financiële gezondheidsindex per 
respondent. Voor dit Belgisch onderzoek hebben we 
de wetenschappelijk onderbouwde methodologie en 
onderliggende scoringsmethodiek die Deloitte Nederlands 
reeds ontwikkeld heeft met zijn (academische) partners 
overgenomen. De verdere paragrafen schetsen hoe deze 
methodologie initieel opgebouwd is. 

Enkel waar relevant is de methodologie in samenspraak met de 
Universiteit Gent verfijnd naar de Belgische context. 

Scoringsmethodologie

De data uit de vragenlijst werd in twee stappen geanalyseerd. 

In eerste instantie werd er op basis van de resultaten een 
scoringsmethodologie ontwikkeld om financiële gezondheid 
meetbaar te maken. 

Vervolgens werd deze scoringsmethodologie toegepast op de 
data om de financiële gezondheid van België in kaart te brengen 
en onder te verdelen in vier gezondheidsniveaus.

Statistische technieken

Voor de ontwikkeling van de scoringsmethodologie werden er 
meerdere statistische technieken toegepast. 

Ten eerste werd er een maatstaf voor financiële gezondheid 
bepaald (de afhankelijke variabele) door een factoranalyse uit te 
voeren op indicatoren voor financiële gezondheid, nu en in de 
toekomst.

Vervolgens werd een regressie op financiële gezondheid 
toegepast op de financiële gedragingen, financiële vaardigheden 
en persoonlijke kenmerken. Daarbij werden de verklarende 
variabelen zodanig verkleind dat de resterende vragen financiële 

gezondheid zo goed mogelijk kunnen voorspellen. Daarvoor 
werd de zogenaamde ‘lassotechniek’, gebruikt waarbij de 
voorwaarde werd opgelegd dat in ieder geval twee vragen uit elk 
van de zes domeinen aan bod kwamen. 

Dit resulteerde in vijftien vragen10 over zowel de zes domeinen 
als aanvullende factoren die samen de beste voorspellende 
waarde hebben om financiële gezondheid te meten.

Regressiemodel

Het regressiemodel op basis van de vijftien vragen vormt het 
fundament voor de scoringsmethodiek die iedere respondent 
een financiële gezondheidsscore geeft tussen 0 en 100. Met 
andere woorden: deze score bepaalt het algemene financiële 
gezondheidsniveau van iedere respondent. Daarnaast laat het 
regressiemodel toe om een subscore per financieel domein te 
berekenen. 

Vervolgens werden bandbreedtes vastgesteld voor de 
subscores van elk van de zes domeinen. Die bandbreedtes 
geven voor elk domein aan bij welke waarden mensen zich 
in een financieel gezonde situatie bevinden. Voor de bepaling 
van de bandbreedtes baseerden we ons op theoretische en 
expertinzichten die we kalibreerden om ze laten aansluiten op 
betrouwbare en accurate statistieken over de financiële toestand 
van de Belgen op het moment van de vragenlijstafname. 

Daarna werden ook bandbreedtes bepaald voor het 
algemene gezondheidsniveau. Die geven aan bij welke 
waarden de respondenten zich in een bepaald financieel 
gezondheidsniveau bevinden11. Deze stelden we op door de 
bandbreedtes van de subscores te aggregeren op basis van een 
voorwaardelijke verwachtingsaanpak. 

Om de wetenschappelijke basis te garanderen, deed Deloitte 
Nederland voor de ontwikkeling en validatie van deze 
methodologie een beroep op het Nibud, ING en academici van 
de Universiteit Leiden. Bij de vertaling naar de Belgische markt 
bewaakten we in samenwerking met de Universiteit Gent de 
wetenschappelijke integriteit van de methodologie. 

1.5 De vier financiële gezondheidsniveaus
Zoals eerder beschreven komt financiële gezondheid neer op 
een goede balans tussen meerdere financiële aspecten. Om 
de complexiteit van deze balans te kunnen duiden en schalen, 
bepaalden we vier niveaus van financiële gezondheid. Bij elk van 
de vier gezondheidsniveaus horen bepaalde kenmerken. 

Het overzicht op de volgende pagina is gebaseerd op 
theoretische en expertinzichten en toont het financiële gedrag 
en de attitude over financiën per gezondheidsniveau. 
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10. Deze 15 vragen kan je raadplegen in de ‘vragenlijst’ bijlage van dit rapport.   
11. Je leest hier meer over in onderdeel 1.5 waarin we de verschillende niveaus in detail bekijken. 
 
 



Financieel gezond 
(74-100)

Financieel toereikend
(59-74)

Financieel kwetsbaar
(43-59)

Financieel ongezond 
(0-43)

Scoor je tussen 74 en 100? 
Dan ben je financieel gezond. 
Gezinnen met deze scores 
houden meestal meer dan 
voldoende geld over op het einde 
van de maand, of hebben een 
grote spaarbuffer. Je maakt je 
geen zorgen over het afbetalen 
van je schulden. Meer nog: je 
gebruikt het maandelijks 
overblijvende geld om te sparen 
en weloverwogen investering-
skeuzes te maken. Bovendien stel 
je financiële plannen op voor 
zowel de kortere als de langere 
termijn, zoals voor je pensioen. 

Scoort je gezin tussen 59 en 74? 
Dan beschouwen we jouw 
situatie als financieel toereikend. 
Dat wil zeggen dat jouw gezin 
maandelijks minder uitgeeft dan 
wat er binnenkomt. Je hebt de 
ruimte om een spaarbuffer op te 
bouwen voor onverwachte 
uitgaven. Jouw gezin beschikt 
over de nodige financiële kennis 
en maakt financiële plannen voor 
de toekomst. 

Heeft jouw gezin een score 
tussen 43 en 59? Dan bevind je je 
in een financieel kwetsbare 
situatie. Concreet wil dat zeggen 
dat jouw gezin maandelijks 
meestal ongeveer evenveel 
uitgeeft als wat er binnenkomt. Je 
hebt het regelmatig moeilijk om 
al je rekeningen te betalen en 
hebt een beperkte spaarbuffer. Je 
maakt je zorgen over het 
afbetalen van je schulden en 
voelt je (soms) machteloos als je 
aan je financiële situatie denkt. 

Scoor je tussen 0 en 43? Dan is 
jouw situatie financieel ongezond. 
Gezinnen met deze scores 
kunnen niet rondkomen van hun 
inkomen. Het is voor jouw gezin 
altijd moeilijk om alle rekeningen 
te betalen of je hebt betaling-
sachterstanden. Jouw gezin kan 
niet of slechts beperkt sparen. Je 
bent onzeker over het tijdig 
afbetalen van je schulden en leeft 
van dag tot dag. 

Figuur 1.3: Het financiële gedrag van de gezinnen per financieel gezondheidsniveau

Zoals je ziet, heeft het niveau ‘financieel ongezond’ een relatief 
grote bandbreedte. Dat komt doordat er een minimum 
aan basisvereisten is om in de daaropvolgende financiële 
gezondheidsniveaus terecht te komen.  

Gezondheidsschaal

In dit rapport spreken we over financieel gezonde gezinnen, 
financieel toereikende gezinnen, financieel kwetsbare 
gezinnen en financieel ongezonde gezinnen. Daarmee 
verwijzen we naar de gezondheidsschaal die we ontwikkelden 
voor dit onderzoek. 

We spreken expliciet over een schaal omdat financiële 
gezondheid een dynamisch concept is dat zich ontwikkelt 
door de tijd heen en zo over de schaal kan bewegen. Financiële 
gezondheid is dus geen onveranderlijk gegeven, maar een 
reflectie over de situatie waarin iemand zich op dat moment 
bevindt. Want het is niet omdat een Belgisch gezin op dit 
moment financieel ongezond is, dat het dat ook voor altijd is.  

Zo kunnen externe factoren zoals een ingrijpende 
levensgebeurtenis een gezin financieel kwetsbaar of financieel 
ongezond maken. Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook. 
Een gezin dat nu financieel ongezond is kan al met kleine 
aanpassingen zijn financiële situatie verbeteren. 

Maar het is wel moeilijker voor financieel ongezonde gezinnen 
dan voor redelijk financieel gezonde gezinnen om hun situatie 
te verbeteren en naar een hoger financieel gezondheidsniveau 
te klimmen. Want het is natuurlijk gemakkelijker om te besparen 
op luxeproducten dan op levensnoodzakelijke dingen en vaste 
kosten.  

Bovendien is het belangrijk om te beseffen dat de 
gezondheidsniveaus een overkoepelende score 
representeren. Wil je een goede financiële gezondheid hebben? 

Dan is het belangrijk dat álle onderliggende domeinen (inkomen, 
uitgaven, sparen, schulden, plannen en vaardigheden) in balans 
zijn. 

Ter illustratie: een beperkt inkomen betekent niet automatisch 
dat een gezin niet financieel gezond is. Het gaat erom hoe 
dat gezin zijn inkomen balanceert met andere financiële 
gezondheidsaspecten, zoals uitgaven. 
 
1.6 Score per domein
Naast een overkoepelende score voor financiële gezondheid 
bepaalden we met ons scoringsmodel ook een score per 
onderliggend domein van financiële gezondheid. Deze 
subscores geven de Belgen bruikbare inzichten om hun 
financiële gezondheid op te krikken. 

Immers, het feit dat iemand in het geheel een bepaald 
gezondheidsniveau heeft, wil niet zeggen dat hij ook op 
elk domein dezelfde financiële situatie laat zien. Zo is het 
bijvoorbeeld voor iemand die financieel ongezond is, waardevol 
om te weten welke de voornaamste oorzaken zijn om meer 
gericht advies en actie te kunnen nemen.

Interpretatie van de subscores 

De subscores geven de mate aan waarin een gezin ‘financieel 
gezond’ scoort voor een bepaald onderliggend domein. Deze 
scores zijn gebaseerd op de resultaten van de onderliggende 
vragen per domein.  

De subscores moet je als volgt interpreteren: 
• Groen: het gezin toont bij het merendeel van de vragen over 

dat domein een goede financiële gezondheid.
• Oranje: het gezin toont bij het merendeel van de vragen over 

dat domein een matige financiële gezondheid. 
• Rood: het gezin toont bij het merendeel van de vragen over 

dat domein geen goede financiële gezondheid. 
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Een voorbeeld ter illustratie: een gezin heeft een algemene 
financiële gezondheidsscore die overeenstemt met het niveau 
‘financieel toereikend’. Kijken we naar de onderliggende 
domeinen, dan blijkt dat het gezin groen scoort voor de 
domeinen ‘uitgaven’, ‘schulden’, ‘inkomen’, ‘plannen’ en 
‘vaardigheden’. Maar bij het domein ‘sparen’ staan ze in het rood 
(zie figuur 1.4). Uitkomst? Om de financiële gezondheid op te 
krikken, kan het gezin stappen zetten in het domein ‘sparen’. 

Figuur 1.4: Financieel gezondheidsniveau en de onderliggende subscores per domein. De 

totaalscore is ‘financieel toereikend’, maar de score voor het domein ‘sparen’ is rood. 
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3. Vragenlijst

A. Inkomen
De volgende vragen gaan over het inkomen van uw gezin. 
We bedoelen daarmee bijvoorbeeld het inkomen uit werk, 
uitkering (pensioen/werkloosheid/ziekte/...) of verhuur van 
een woning.

*V001: Wat is meestal de financiële situatie van uw gezin? 
Mijn gezin:
A. Maakt of heeft schulden
B. Gebruikt een deel van het spaargeld om rond te komen
C. Komt precies rond
D. Houdt een beetje geld over
E. Houdt veel geld over

V002: In de afgelopen 12 maanden, in welke mate had u 
het gevoel dat uw inkomen voldeed om rond te komen?
A. Zeer moeilijk
B. Moeilijk
C. Niet moeilijk en niet makkelijk
D. Makkelijk
E. Zeer makkelijk

*V003: Denk aan het inkomen dat u in eerdere jaren had. 
Was het inkomen voor uw gezin de afgelopen 12 maanden 
veel lager of hoger, of ongeveer hetzelfde?
A. Veel lager
B. Lager
C. Ongeveer hetzelfde
D. Hoger
E. Veel hoger
F. Ik weet het niet

V004: Hoe goed kunt u het inkomen van uw gezin voor 
de komende tijd voorspellen? Kies het antwoord dat het 
beste bij uw situatie past.
A. Ik kan het inkomen voor de komende 3 jaar of meer 

voorspellen
B. Ik kan het inkomen voor de komende 12 maanden 

voorspellen
C. Ik kan het inkomen voor de komende 6 maanden 

voorspellen
D. Ik kan het inkomen voor de komende 3 maanden 

voorspellen
E. Ik kan het inkomen niet goed voorspellen

B. Uitgaven
De volgende vragen gaan over de uitgaven van uw gezin, 
zoals uitgaven aan huur/hypotheek, elektriciteit, water, 
boodschappen, vakantie en kleding.

*V005: De totale uitgaven van mijn gezin waren de 
afgelopen 12 maanden:
A. Veel lager dan het inkomen
B. Iets lager dan het inkomen
C. Ongeveer even hoog als het inkomen
D. Iets hoger dan het inkomen
E. Veel hoger dan het inkomen
F. Ik weet het niet

V006: Hoe moeilijk of makkelijk was het de afgelopen 
12 maanden voor uw gezin om de noodzakelijke kosten 
voor levensonderhoud te betalen, zoals woonlasten, 
boodschappen en kleding?
A. Zeer moeilijk
B. Moeilijk
C. Niet moeilijk en niet gemakkelijk
D. Makkelijk
E. Zeer makkelijk

*V007: Ik kan alle rekeningen van mijn gezin:
A. Zonder problemen betalen
B. Allemaal betalen, maar het is af en toe lastig
C. Allemaal betalen, maar het is altijd lastig
D. Niet altijd betalen, waardoor ik bij sommige rekeningen een 

achterstand heb
E. Regelmatig niet betalen, waardoor ik bij veel rekeningen 

een achterstand heb

V008: Veel kosten zijn het afgelopen jaar gestegen, zoals 
de kosten voor gas en voor boodschappen. Ik heb hier het 
afgelopen jaar:
A. Heel veel last van gehad
B. Last van gehad
C. Veel last van gehad
D. Een beetje last van gehad
E. Geen last van gehad

V009: Sommige mensen hebben door de stijgende kosten 
hun gedrag aangepast. Zij kopen bijvoorbeeld minder of 
verbruiken minder energie. Heeft u uw gedrag aangepast?
A. Ja
B. Nee

De vijftien vragen die de basis vormen van het regressiemodel, en vervolgens het fundament vormen voor de 
scoringsmethodiek zijn aangegeven met een asterisk (*) 
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V010: Welke stijging van kosten heeft de afgelopen 12 
maanden de meeste invloed gehad op uw financiële 
situatie?
A. Benzineprijzen
B. Dagelijkse boodschappen
C. Kosten van gas/water/elektriciteit
D. Huurprijzen
E. Anders, namelijk: <Open tekstveld>
F. De stijging van kosten heeft geen invloed gehad op mijn 

financiële situatie

C. Sparen
De volgende vragen gaan over het spaargeld en 
spaargedrag van uw gezin. Onder spaargeld vallen ook 
beleggingen (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, etc.) 
en extra sparen voor uw pensioen.

V011: Stel dat uw gezin de belangrijkste bron van 
inkomsten verliest. Hoe lang denkt u dan rond te kunnen 
komen zonder geld te lenen of te verhuizen?
A. Meer dan 1 jaar
B. 6 - 12 Maanden
C. 3 - 5 Maanden
D. 1 - 2 Maanden
E. 1 week - 1 maand
F. Minder dan 1 week

*V012: Hoe zeker bent u dat de grotere uitgaven die uw 
gezin wil doen (zoals een vakantie, schilderwerk aan 
uw huis of een auto) haalbaar zijn in de komende 12 
maanden?
A. Zeer zeker
B. Zeker
C. Enigszins zeker
D. Onzeker
E. Zeer onzeker
F. Ik weet dat grotere uitgaven niet haalbaar zijn

*V013: Als mijn gezin morgen een uitgave zou moeten 
doen die gelijk is aan het maandinkomen van mijn gezin, 
dan zou ik:
A. Het geld makkelijk bij elkaar kunnen krijgen
B. Het geld bij elkaar kunnen krijgen, maar iets moeten 

veranderen, zoals minder uitgeven
C. Iets moeten doen om het geld bij elkaar te krijgen, zoals 

iets verkopen of extra werken. Ik hoef geen geld te lenen
D. Moeten lenen, bijvoorbeeld via een persoonlijke lening of 

bij familie/vrienden. Dit geld zou ik moeten terugbetalen
E. Het geld waarschijnlijk niet bij elkaar krijgen

*V014: Welke uitspraak omschrijft uw spaargedrag het 
best?
A. Ik spaar elke maand een vast bedrag
B. Ik spaar elke maand, maar het bedrag verschilt
C. Ik probeer geld te sparen, maar dat lukt me niet elke 

maand
D. Ik kan alleen sparen als ik een financiële meevaller heb
E. Ik spaar niet

V015: Hoeveel spaart uw gezin gemiddeld per maand? 
Onder spaargeld vallen ook beleggingen (aandelen, 
obligaties, beleggingsfondsen, etc.) en extra sparen voor 
uw pensioen.
A. Minder dan €100
B. Tussen de €100 en €499
C. Tussen de €500 en €999
D. Meer dan €1000
E. Ik spaar niet
F. Ik weet het niet

V016: Hoe verwacht u dat het inkomen van uw gezin 
eruitziet op uw pensioendatum?
A. Ik heb er vertrouwen in dat mijn maandelijkse inkomen 

voldoende zal zijn
B. Ik weet dat mijn maandelijkse inkomen onvoldoende zal 

zijn maar ik doe daar niets aan
C. Ik weet dat mijn maandelijkse inkomen onvoldoende zal 

zijn en doe daar iets aan, bijvoorbeeld door bij te sparen 
en/of te beleggen. 

D. Ik ben er niet mee bezig en weet niet of mijn pensioen 
voldoende zal zijn

E. Ik wil het graag weten maar ik vind het lastig om hier achter 
te komen

F. Niet van toepassing: ik ben al met pensioen

V017: Als uw gezin voor een langere periode geld 
overhoudt, investeert u dit dan?
A. Ja, ik investeer en ben hier bewust mee bezig
B. Ja, ik investeer maar kijk er verder niet actief naar om
C. Nee, ik weet dat het kan maar ik doe het niet
D. Nee, ik weet niet hoe dat moet
E. Nee, ik heb geen geld over om te investeren

D. Schulden
De volgende vragen gaan over de schulden die uw 
gezin heeft. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld een 
persoonlijke lening, geld dat u van andere mensen heeft 
geleend en openstaande rekeningen. Hypotheken zien 
we als een andere vorm van schuld. U krijgt daar aparte 
vragen over.

V018: In welke mate gaat u akkoord met onderstaande 
stelling?
Ik weet precies hoe de schulden van mijn gezin eruitzien 
(het totale bedrag, de vervaldatum en de kosten). Reken 
uw eventuele hypotheek niet mee.
A. Helemaal mee oneens
B. Enigszins mee oneens
C. Niet mee eens, niet mee oneens
D. Enigszins mee eens
E. Helemaal mee eens
F. Mijn gezin heeft geen schulden

*V019: Hoeveel zorgen maakt u zich over de schulden van 
uw gezin? Reken uw eventuele hypotheek niet mee.
A. Ik maak me geen zorgen
B. Ik maak me een beetje zorgen
C. Ik maak me zorgen
D. Ik maak me veel zorgen
E. Mijn gezin heeft geen schulden
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*V020: Hoe lang denkt u dat u ongeveer nodig heeft om de 
schulden van uw gezin af te betalen, zonder uw levensstijl 
te veranderen? Reken uw eventuele hypotheek niet mee.
A. Mijn gezin heeft geen schulden
B. 0 tot 1 jaar
C. 1 tot 5 jaar
D. 6 tot 10 jaar
E. 11 tot 20 jaar
F. Meer dan 20 jaar
G. Ik zal de schulden van mijn gezin nooit afbetalen
H. Ik weet het niet

*V021: Hoe zeker bent u dat u de hypotheekschuld van 
uw gezin op tijd zal aflossen, zonder uw levensstijl te 
veranderen?
A. Zeer zeker
B. Zeker
C. Enigszins zeker
D. Onzeker
E. Zeer onzeker
F. Ik ben van plan mijn hypotheek aan het einde van de 

looptijd af te lossen door een nieuwe lening af te sluiten
G. Mijn gezin heeft geen hypotheek

E. Plannen
Denkt u na over de besteding van uw geld? Maakt u 
plannen, ook voor de toekomst? Daar gaan de volgende 
vragen over.

V022: Over welke periode maakt u meestal financiële 
plannen voor uw gezin?
U kunt meerdere antwoorden selecteren.
A. Ik maak geen financiële plannen
B. De komende weken
C. De komende paar maanden
D. Het komende jaar
E. De komende paar jaren
F. De komende 5 tot 10 jaar
G. Langer dan de komende 10 jaar

V023: Hoe vaak maakt u een overzicht van uw inkomsten 
en uitgaven?
A. Elk jaar
B. Elke maand
C. Elke week
D. Ik heb een overzicht dat ik steeds aanpas als er iets 

verandert
E. Ik heb weleens een overzicht gemaakt maar houd dit niet 

structureel bij
F. Nooit

*V024: Hoe zeker bent u dat u goede financiële plannen 
hebt gemaakt voor uw pensioen?
A. Zeer zeker
B. Zeker
C. Enigszins zeker
D. Onzeker
E. Zeer onzeker
F. Ik heb geen plannen gemaakt voor mijn pensioen

V025: Hoe zeker bent u dat uw verzekeringen eventuele 
grote schades (zoals brand, inbraak of een overstroming) 
voldoende dekken?
A. Zeer zeker
B. Zeker
C. Enigszins zeker
D. Onzeker
E. Zeer onzeker
F. Ik weet dat ik niet voldoende dekking heb

V026: Stel dat er een heftige gebeurtenis in uw leven 
plaatsvindt, zoals een echtscheiding, het overlijden van 
een gezinslid of arbeidsongeschiktheid als zelfstandige. 
U heeft daardoor bijvoorbeeld plotseling veel minder 
inkomsten of hogere uitgaven. Hoe zeker bent u dat uw 
gezin dan nog kan rondkomen, dankzij bijvoorbeeld een 
verzekering of spaargeld?
A. Zeer zeker
B. Zeker
C. Enigszins zeker
D. Onzeker
E. Zeer onzeker
F. Ik weet dat ik niet voldoende inkomsten heb

V027: Hoe zeker bent u dat uw gezin de financiële doelen 
voor de toekomst kan bereiken? Denk aan doelen zoals 
het kopen van een huis of met vervroegd pensioen gaan.
A. Zeer zeker
B. Zeker
C. Enigszins zeker
D. Onzeker
E. Zeer onzeker
F. Ik weet dat ik mijn financiële doelen niet kan bereiken

F. Financiële kennis en vaardigheden

V028: Hoe goed denkt u dat uw kennis van, en inzicht in, 
financiële zaken is? 
Geef een cijfer van 1 tot 10.

V029: Stel dat u €100 op uw spaarrekening heeft staan 
tegen een rente van 1% per jaar en de inflatie 2% per jaar 
bedraagt. Hoeveel zou u na een jaar kunnen kopen met 
het geld op uw spaarrekening?
A. Meer dan vandaag
B. Precies evenveel als vandaag
C. Minder dan vandaag
D. Weet ik niet
E. Deze vraag wil ik niet beantwoorden

V030: Stel dat u €100 op uw spaarrekening heeft staan en 
de rente 2% per jaar is. Hoeveel denkt u dat u na 5 jaar op 
de rekening zou hebben staan als u tussendoor geen geld 
opneemt?
A. Meer dan €102
B. Precies €102
C. Minder dan €102
D. Weet ik niet
E. Deze vraag wil ik niet beantwoorden
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*V031: Denkt u dat de volgende uitspraak waar of 
niet waar is? Het kopen van aandelen van één bedrijf 
levert doorgaans een veiliger rendement op dan een 
aandelenfonds.
A. Waar
B. Niet waar
C. Weet ik niet
D. Deze vraag wil ik niet beantwoorden

V032: Als ik meer te weten wil komen over hoe mijn 
toekomstige financiële situatie er uit zal zien dan weet ik 
waar deze informatie kan gevonden worden.
A. Waar
B. Niet waar
C. Weet ik niet
D. Deze vraag wil ik niet beantwoorden

G. Houding en karakter 
Nu volgen er een aantal algemene stellingen. Geef aan in 
hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen

*V033_1: Ik kan de meeste financiële problemen oplossen 
al sik er de nodige moeite voor doe.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_2: Ik zou liever bezuinigen dan te moeten lenen voor 
alledaagse uitgaven.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_3: Ik houd rekening met dingen die ik over een tijdje 
moet betalen.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_4: Het voelt beter om geld uit te geven dan om te 
sparen.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_5: Ik ben alleen bezig met wat ik nu moet betalen. 
De rest zie ik later wel.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_6: Ik leen liever geld om dingen meteen te kopen 
dan dat ik ervoor spaar.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_7: Ik heb het gevoel dat ik weinig controle heb over 
mijn financiële situatie.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens 

V033_8: Het lukt mij niet goed om mijn financiële zaken te 
regelen.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V033_9: Ik geef liever mijn geld uit dan dat ik het bewaar 
voor onverwachte uitgaven.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

*V033_10: Als ik aan mijn financiële situatie denk, dan 
voel ik mij machteloos.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

*V033_11: Door mijn financiële situatie leef ik van dag tot 
dag
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens
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V033_12: Ik blijf kalm als ik voor financiële moeilijkheden 
kom te staan. Ik vertrouw op mijn eigen vaardigheden om 
grip op mijn financiën te krijgen.
A. Helemaal mee oneens 
B. Mee oneens 
C. Niet mee eens, niet mee oneens 
D. Mee eens 
E. Helemaal mee eens

V034: Stel dat we een euro opgooien. Of het kop of munt 
is, bepaalt hoeveel geld u krijgt. Voor welk spel zou u 
kiezen? Het spel waarin ik:
A. Zowel bij kop als munt €28 krijg
B. €24 Krijg bij kop en €36 krijg bij munt
C. €16 Krijg bij kop en €52 krijg bij munt
D. €12 Krijg bij kop en €60 krijg bij munt
E. €2 Krijg bij kop en €70 krijg bij munt

V035: Stel dat u mag kiezen tussen 1000 euro nu of een 
bedrag over een jaar. Hoeveel moet dat bedrag dan 
minimaal zijn?
<Open tekstveld>

V036: Stel dat u mag kiezen tussen 1000 euro nu of 
een bedrag over 10 jaar. Hoeveel moet dat bedrag dan 
minimaal zijn?
<Open tekstveld>

H. Achtergrondkenmerken
Tot slot willen we u nog een paar vragen over uzelf stellen. 
Ze gaan over u persoonlijk, behalve als in de vraag duidelijk 
staat dat het over uw gezin gaat.

V037: Wat is uw geslacht?
A. Man
B. Vrouw
C. Anders

V038: Wat is uw leeftijd?
<Open tekstveld>

V039: Hoeveel bedroeg uw gemiddeld netto 
maandinkomen (in EUR) in het afgelopen jaar?
Gelieve in dit bedrag loon, bonussen, vergoedingen 
voor overwerk, inkomsten van een bijberoep of andere 
noemenswaardige inkomsten mee in rekening te nemen.
A. Minder dan € 500
B. Tussen € 500 en € 999
C. Tussen € 1000 en €1.499
D. Tussen € 1.500 en € 1.999
E. Tussen € 2.000 en € 2.499
F. Tussen € 2.500 en € 2.999
G. Tussen € 3.000 en € 3.499
H. Tussen € 3.500 en € 3.999
I. Meer dan €4.000
J. Weet ik niet/wil ik niet zeggen

V040: Wie regelt binnen uw gezin de financiën van het 
gezin?
A. Ikzelf
B. Mijn partner
C. Mijn partner en ik samen
D. Iemand anders

V041: Welke situatie geldt op dit moment voor u?
A. Ik heb betaald werk
B. Ik heb alleen een uitkering
C. Ik heb betaald werk en een uitkering
D. Ik heb geen betaald werk en geen uitkering
E. Ik studeer en heb betaald werk
F. Ik studeer zonder betaald werk
G. Ik heb alleen pensioen
H. Ik heb betaald werk en pensioen

V042: Wat is op dit moment uw belangrijkste bron van 
inkomsten?
A. Werk in loondienst
B. Werk als zelfstandige
C. Pensioen
D. Uitkering
E. Anders, namelijk: <Open tekstveld>

V043: Welke situatie geldt op dit moment voor uw 
partner? Dit is iemand met wie u een gezin vormt. Mijn 
partner:
A. Heeft betaald werk
B. Heeft alleen een uitkering
C. Heeft betaald werk en een uitkering
D. Heeft geen betaald werk en geen uitkering
E. Studeert en heeft betaald werk
F. Studeert zonder betaald werk
G. Heeft alleen pensioen
H. Heeft betaald werk en pensioen
I. Ik heb geen partner met wie ik een gezin vorm

V044: Hoeveel mensen in uw gezin zijn afhankelijk van het 
totale inkomen (uzelf meegerekend)?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
F. 6 of meer
G. Geen

V045: Wat is op dit moment uw situatie?
A. Alleenstaand
B. Gehuwd of geregistreerd partnerschap
C. Gescheiden
D. Weduwe of weduwnaar
E. Samenwonend
F. Zeg ik liever niet
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V046: Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?
A. Basisschool
B. BSO
C. TSO
D. ASO
E. Bachelor
F. Universiteit, doctoraalopleiding, master
G. Anders, namelijk: <Open tekstveld>

V047: Is er de afgelopen 12 maanden iets veranderd in uw 
woonsituatie? Ik ben:
Meerdere antwoorden mogelijk
A. Op mezelf gaan wonen (vanuit mijn ouderlijk huis)
B. Gaan samenwonen
C. Weer bij mijn ouder(s) gaan wonen
D. Verhuisd
E. Anders, namelijk: <Open tekstveld>
F. Er is niets veranderd in mijn woonsituatie
G. Zeg ik liever niet

V048: Is er de afgelopen 12 maanden iets veranderd in uw 
persoonlijke situatie?
Meerdere antwoorden mogelijk
A. Overlijden vader/moeder
B. Komst van een kind
C. Begonnen met fulltime studeren
D. Ziekte/arbeidsongeschiktheid
E. Getrouwd of geregistreerd partnerschap
F. Relatie beëindigd
G. Overlijden partner
H. Begonnen met parttime studeren
I. Anders, namelijk: <Open tekstveld>
J. Er is niets veranderd in mijn persoonlijke situatie
K. Zeg ik liever niet

V049: er de afgelopen 12 maanden iets veranderd in uw 
werksituatie?
Meerdere antwoorden mogelijk
A. Faillissement eigen bedrijf
B. Nieuwe baan
C. Minder uren gaan werken
D. Start eigen bedrijf
E. Meer uren gaan werken
F. (Gedeeltelijk) werkloos geworden
G. Salarisverhoging
H. Salarisverlaging
I. Anders, namelijk: <Open tekstveld>
J. Ik heb geen gebeurtenissen meegemaakt
K. Zeg ik liever niet

V050: In wat voor soort woning woont u?
A. Eigen woning
B. Sociale huurwoning
C. Particuliere huurwoning
D. Anders, namelijk: <Open tekstveld>
E. Weet ik niet

V051: Hoe vaak had uw familie financiële problemen toen 
u opgroeide?
A. Altijd
B. Regelmatig
C. Soms
D. Zelden
E. Nooit
F. Weet ik niet

V052: Op welke manier bent u bezig met uw financiële 
gezondheid? Welke zijn de eventuele stappen die u 
onderneemt om uw financiële weerbaarheid verder te 
versterken en uw financiële doelen te realiseren?
<Open tekstveld>
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