
Leningen oversluiten
Oversluitonderzoek 2017

Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht 
maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve van het oversluiten van 
één of meer bestaande leningen (hierna: ’oversluitleningen’). Bij oversluitleningen gaat het om het 
samenvoegen van de saldi van een lening, creditcardschuld, roodstand en/of webwinkel krediet. Al deze 
leningen worden samengevoegd in één nieuwe lening. Het onderzoek, waarbij 18.515 aanvragen voor 
oversluitleningen uit de eerste acht maanden van 2016 en 2017 werden geanalyseerd, bracht een aantal 
opmerkelijke bevindingen naar boven. De meest opvallende zaken worden in dit rapport weergegeven.
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Geldshop maakt het waar

Zowel aantal aanvragen als gemiddelde leenbedrag daalt
Het oversluiten van bestaande leningen is in 2017 minder populair dan in 2016. Ten opzichte van de 
eerste acht maanden van 2016 is het aantal aanvragen voor een oversluitlening dit jaar gedaald met 
7,7%. Ook het gemiddelde gewenste leenbedrag vertoont een sterke daling. Nederlanders willen dit jaar 
gemiddeld 24.352 euro lenen om leningen samen te voegen. Dit is ruim 10% minder dan het gewenste 
leenbedrag in 2016 (27.214 euro). 

Piek aanvragen voor oversluitleningen in maart
Dit jaar zijn de meeste aanvragen voor oversluitleningen gedaan in de maand maart. Een opvallende 
piek, met name omdat het thema ‘oversluiten’ in maart van dit jaar veel media-aandacht genoot. Het 
nieuws betrof de boetes die banken rekenen bij het oversluiten van hypothecaire leningen. 

Mogelijk hebben consumenten met consumptief krediet dit 
nieuwsmoment aangepakt om zich te oriënteren rondom het 
oversluiten van persoonlijke leningen.  

Hoogste leenbedragen aan het begin van het jaar
Nederlanders willen ook dit jaar weer beduidend meer lenen voor een oversluiting in het voorjaar. Het 
hoogste gemiddelde leenbedrag werd in januari aangevraagd (26.001 euro), maar ook in maart werd 
een hoog leenbedrag gewenst (25.609 euro). 

Ontwikkeling aanvragen voor 
oversluitlening (2017)
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Provinciale verschillen
Op provinciaal niveau zijn er grote verschillen met betrekking tot het leenbedrag voor het oversluiten 
van leningen. Ook bestaan er grote provinciale verschillen in het aantal oversluitleningen dat wordt 
aangegaan.

Meeste aanvragen gedaan door Flevolanders
In de eerste acht maanden van 2017 werden de meeste aanvragen gedaan door Flevolanders. 

Laagste aantal
oversluitleningen

UtrechtFlevoland

Hoogste aantal
oversluitleningen

86%+ 21%-

Geldshop bekeek het aantal aanvragen per inwoner per provincie. 
De provinciale gemiddelden werden vervolgens vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. 

Hieruit blijkt dat Flevolanders, ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde, bijna twee keer zo vaak een 
lening aanvragen voor het oversluiten van bestaande 
leningen (186% t.o.v. het landelijk gemiddelde). 

Op een tweede en derde plek staan Zuid-Holland 
en Noord-Holland met 116% en respectievelijk 102%. 
In Utrecht (79% t.o.v. het landelijk gemiddelde), 
Friesland (80% t.o.v. het landelijk gemiddelde) 
en Zeeland (86% t.o.v. het landelijk gemiddelde), 
wensen mensen minder vaak te lenen voor het 
oversluiten van lopende leningen. 

Aantal aanvragen oversluitlening per
provincie, ten opzichte van landelijk 
gemiddelde (2017)

Flevoland 186,0 %

Zuid-Holland 115,8 %

Noord-Holland 101,8 %

Overijssel 98,3 %

Limburg 93,2 %

Gelderland 91,6 %

Groningen 90,4 %

Noord-Brabant 90,3 %

Drenthe 87,6 %

Zeeland 86,5 %

Friesland 79,7 %

Utrecht 79,0 %
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Hoogste leningaanvragen voor oversluiten in Flevoland

€ 22.500Het laagste gemiddelde
leenbedrag voor oversluiten

OverijsselFlevoland

Het hoogste gemiddelde
leenbedrag voor oversluiten € 26.420

Van alle provincies vragen mensen uit Flevoland 
gemiddeld het hoogste leenbedrag aan, namelijk 
26.420 euro. Ook Utrechters (25.838 euro) en 
Groningers (25.464 euro) vragen relatief veel aan 
voor het oversluiten van een of meerdere leningen. 
De laagste leenbedragen worden aangevraagd door 
Overijsselaars (22.500 euro), Gelderlanders (22.521 
euro) en Friezen (22.698 euro). 

Provinciale leenbedragen voor oversluit-
leningen ten opzichte van landelijk
gemiddelde (2017, in euro’s)

Flevoland € 26.420

Utrecht € 25.838

Groningen € 25.464

Zuid-Holland € 25.348

Zeeland € 25.063

Noord-Holland € 25.037

Drenthe € 24.705

Noord-Brabant € 23.410

Limburg € 22.764

Friesland € 22.698

Gelderland € 22.521

Overijssel € 22.500
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Leenbedrag Friesland fors gedaald
Waar Friezen in de eerste acht maanden van 2016 gemiddeld nog 36.540 euro leenden, is dit bedrag 
in dezelfde periode van dit jaar 22.698 euro. Een forse daling van ruim 37%. De onderzoekscijfers laten 
zien dat dit vooral te maken heeft met het slinken van de groep leners die (bovengemiddeld) hoge 
leenbedragen aanvraagt. Deze groep bestaat vooral uit mensen tussen de 51 en 64 jaar oud.

Sterkste stijging leenbedrag in Drenthe
In vijf provincies steeg het gemiddelde leenbedrag licht. De sterkste stijging is te zien in Drenthe, waar 
men gemiddeld 9,5% meer leent dan vorig jaar. Ook het aantal leningaanvragen voor oversluiten is licht 
gestegen in Drenthe (3,2%). De grootste daling in het leenbedrag is te zien in Friesland, waar men 37,9% 
minder leent dan vorig jaar. Het aantal aanvragen is het sterkst gedaald in Zeeland, waar men 26% 
minder aanvragen deed in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

Leengedrag 2016 versus 2017: een overzicht van alle provincies

2016 2017 verschil in
leenbedrag

verschil  in aantal 
aanvragen

Drenthe € 22.572 € 24.705 + 9,5 % + 3,2 %

Flevoland € 25.846 € 26.420 + 2,2 % - 8,6 %

Friesland € 36.540 € 22.698 - 37,9 % - 8,4 %

Gelderland €24.165 € 22.521 - 6,8 % - 11,2 %

Groningen € 25.155 € 25.464 + 1,2 % - 2,5 %

Limburg € 24.779 € 22.764 - 8,1 % -13,5 %

Noord-Brabant € 28.444 € 23.410 - 17,7 % - 9,9%

Noord-Holland € 30.944 € 25.037 - 19,1 % - 1,7 %

Overijssel € 24.624 € 22.500 - 8,6 % + 13,6 %

Utrecht € 25.526 € 25.838 + 1,2 % - 9,4 %

Zeeland € 23.850 € 25.063 + 5,1 % - 26,0 %

Zuid-Holland € 26.589 € 25.348 - 4,7 % - 10,9 %
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50-plussers hebben grootste aandeel in oversluitlening-aanvragen
Per leeftijdscategorie zijn er grote verschillen 
zichtbaar in het leengedrag voor oversluitleningen. 

De meeste oversluitleningen worden aangevraagd 
door mensen tussen de 51 en 64 jaar; 39,4% van de 
aanvragen komt uit deze leeftijdsgroep. Ook in 2016, 
2015 en 2014 werd het grootste gedeelte van de 
oversluitleningen aangevraagd door 50-plussers. Ook 
het hoogste leenbedrag in 2017 wordt aangevraagd 
door mensen in deze leeftijdsgroep (27.180 euro). 

18 - 30 jr

gem. € 12.034

kleinste aandeel
oversluitleningen

gem. € 27.180

grootste aandeel
oversluitleningen

39,4% 6,4%

51 - 64 jr

Jongvolwassenen hebben laagste aandeel in oversluitleningen
Oversluitleningen worden dit jaar het minst 
aangegaan door mensen van 18 tot 30 jaar oud (6,4% 
van de oversluitleningen). Ook in 2016 (4,2%) en 2015 
(2,7%) had deze leeftijdsgroep het laagste aandeel in 
het aantal oversluitleningen. Het leenbedrag bij deze 
groep jongvolwassenen bedraagt dit jaar gemiddeld 
12.034 euro. Dit is het laagste gemiddelde leenbedrag 
van alle leeftijdsgroepen.

18 - 30 jr

gem. € 12.034

kleinste aandeel
oversluitleningen

gem. € 27.180

grootste aandeel
oversluitleningen

39,4% 6,4%

51 - 64 jr

Aandeel oversluitleningen per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie 2016 2017

18 - 30 4,2 % 6,4 %

31 - 40 17,6 % 17,9 %

41 - 50 28,8 % 29,6 %

51 - 64 41,4 % 39,4 %

65 + 8 % 6,7 %
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Het samenvoegen van een of meer lopende leningen (oversluiten) 
Voor veel mensen met lopende leningen (persoonlijke lening of doorlopend krediet, roodstand, 
creditcardschuld en of webwinkel krediet), is het in veel gevallen handig om de lopende leningen over te 
sluiten tot één lening met één maandbedrag. Op deze manier kan veel geld bespaard worden. Daarnaast 
biedt het oversluiten van leningen ook andere voordelen. Zo is het handiger om overzicht te houden op 
inkomsten en uitgaven. Op deze manier wordt het voor de lener makkelijker om de financiële situatie 
in te schatten. Meer informatie en rekenvoorbeelden zijn te vinden op de onderzoekspagina lening 
oversluiten van Geldshop.
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