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BLANCO 

Raadsvragen   
van de raadsleden N.Rennenberg en C. Verbeek (OAE) over 
schuldenproblematiek onder jongeren 
 
 
Geacht College, 
Op zaterdag 8 oktober 2016 heeft het programma Kassa aandacht besteed aan de forse 
schuldenproblematiek die waar te nemen is bij een groeiend aantal jongeren. Het 
Ouderen Appèl Eindhoven heeft dit onderwerp nog eens nader bestudeerd en 
bemerkt tot het volgende: 
-  Er is een groeiende groep problematische schuldenaars onder de 18 jaar. 
-  De Jeugdhulpverlening aan deze groep jongeren stopt bij het bereiken van de 

18-jarige leeftijd. 
 
Hierdoor lopen jongeren onder de 18 jaar na het bereiken van deze leeftijd het risico via 
een glijdende schaal tot een langdurige armoedeval veroordeeld te zijn, hun schulden 
blijven groot of nemen toe, uitzicht op verbetering op korte termijn is er niet. De oorzaken 
van de groeiende schuldenlast onder de betrokken groepen jongeren en jong 
volwassenen 18-23 jaar zijn divers: 
-  Het ontbreekt de jongeren aan adequate financiële begeleiding, door 

 onvoldoende Jeugdhulpverlening. 
-  Ze zitten met een studieschuld nadat ze eerder zijn gestopt met hun opleiding. 
-  Ze hebben schulden bij hun Zorgverzekeraar.*) 
-  Ze hebben boetes voor bijvoorbeeld te laat betalen van rekeningen of 

 zwartrijden. 
-  Ze hebben geen startkwalificatie, maar door hun hoge schuldenlast kunnen ze 

 of hun studie niet afmaken of niet aan een nieuwe studie beginnen. 
=  Door onwetendheid missen ze sommige toeslagen zoals huur- en 

 zorgtoeslag.**) 
*) Alleen voor 18+ 
**)Alleen voor 18+ 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijke schulden opgebouwd waarvan wij de 
juridische grondslag betwijfelen, omdat wij denken dat jongeren onder de 18 jaar 
voor dure aankopen toestemming nodig hebben van hun ouders/verzorgers. Hierbij 
denken we aan het feit dat: 
 
- Minderjarigen, vaak zonder overleg of toestemming met hun ouders/verzorgers, 

dure telecomabonnementen afsluiten. 
- Minderjarigen, vaak zonder toestemming van hun ouders/verzorgers, dure  
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andere aankopen verrichten, zoals het aanschaffen van een scooter en 
dergelijke. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
1. Bent u op de hoogte van het groeiende probleem van de forse schuldenproblematiek 
onder jongeren en jong volwassenen in Eindhoven en hebt u een idee hoeveel inwoners 
van Eindhoven het hier betreft? 
 
2. Kunt u ons een overzicht geven van leeftijdscategorieën van jongeren met een forse 
schuldenproblematiek vanaf 12 jaar en de hoogte van deschuldenlast? 
 
3. Kunt u ons een overzicht geven van leeftijdscategorieën van jong volwassenen van 18 
tot 23 jaar met een forse schuldenlast en de hoogte van de schuldenlast? 
 
4. Welke middelen staan er nu tot uw beschikking om de betrokken jongeren tot18 jaar 
te begeleiden richting oplossing probleem schuldenlast? Hoeveel jongeren tot 18 jaar 
worden er nu concreet door u begeleid? 
 
5. Welke middelen staan er nu tot uw beschikking om de betrokken jong volwassenen 
tussen de 18 en 23 jaar te begeleiden richting oplossing probleem schuldenlast? 
Hoeveel jong volwassenen tussen 18 en 23 jaar worden er nu door u concreet begeleid? 
 
6. Welke maatregelen denkt u in de toekomst nog te gaan ontwikkelen om dit groeiende 
probleem succesvol aan te pakken? 
 
7. Deelt u onze mening dat bij sommige aankopen die jongeren doen de juridische 
grondslag ontbreekt en zo ja wat gaat u ondernemen om dit probleem in de toekomst 
succesvol te bestrijden? 
 
8. Welke maatregelen gaat u nemen om de onwetendheid bij de doelgroep weg 
te nemen? 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
 
1.  Bent u op de hoogte van het groeiende probleem van de forse 

schuldenproblematiek onder jongeren en jong volwassenen in Eindhoven en 
hebt u een idee hoeveel inwoners van Eindhoven het hier betreft? 
 

We weten dat er jongeren zijn met schulden en ook forse schulden, maar hebben 
hieromtrent geen data in onze systemen. Ook bij Stichting WIJeindhoven vindt 
hieromtrent geen registratie plaats.  
 
2.  Kunt u ons een overzicht geven van leeftijdscategorieën van jongeren met 

een forse schuldenproblematiek vanaf 12 jaar en de hoogte van de 
schuldenlast? 
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Ook hieromtrent zijn geen data beschikbaar. Omtrent een problematiek van forse 
schulden van jongeren onder de 18 ontvangen we ook geen signalen die aanleiding 
geven tot nader onderzoek. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet voor zal komen.  
 
3.  Kunt u ons een overzicht geven van leeftijdscategorieën van jong volwassenen 

van 18 tot 23 jaar met een forse schuldenlast en de hoogte van de 
schuldenlast? 

 
We hebben drie jongeren in de leeftijd 18 tot 23 in een schuldtraject met schulden die 
variëren van € 4.000,- tot € 11.000,-. Daarnaast lopen er in deze categorie nog 5 
aanvragen.  
 
4.  Welke middelen staan er nu tot uw beschikking om de betrokken jongeren tot 

18 jaar te begeleiden richting oplossing probleem schuldenlast? Hoeveel 
jongeren tot 18 jaar worden er nu concreet door u begeleid? 

 
Als gemeente hebben we geen jongeren tot 18 jaar in de begeleiding als het gaat om 
schulden. Het kan wel zijn dat er in die categorie begeleiding plaatsvindt door andere 
instanties en/of  Stichting WIJeindhoven maar daar hebben we geen data van. Indien we 
dergelijke gevallen tegen komen dan kijken we op de eerste plaats naar ondersteuning 
en begeleiding van Stichting WIJeindhoven en zij kunnen zonodig specialistische hulp uit 
de tweede lijn inzetten.  
 
5.  Welke middelen staan er nu tot uw beschikking om de betrokken jong 

volwassenen tussen de 18 en 23 jaar te begeleiden richting oplossing probleem 
schuldenlast? Hoeveel jong volwassenen tussen 18 en 23 jaar worden er nu 
door u concreet begeleid? 

 
Hier geldt hetzelfde als het antwoord onder 4.  
 
6.  Welke maatregelen denkt u in de toekomst nog te gaan ontwikkelen om dit 

groeiend probleem succesvol aan te pakken? 
 
We werken langs de lijn van Stichting WIJeindhoven en de inzet van instrumenten uit de 
tweede lijn zowel met inzet om schulden aan te pakken als mogelijkheden tot werk en 
scholing. Daar zijn niet nieuwe te ontwikkelen maatregelen voor nodig anders dan 
datgene wat al loopt of in ontwikkeling is zoals: meer mogelijkheden budgetbeheer, 
samenwerking partners, meer maatwerk en mogelijkheden schuldsanering, voorkomen 
wanbetaling zorgverzekering. Die gelden voor iedereen met schulden en kunnen ook bij 
jongeren toegepast worden.  
 
7. Deelt u onze mening dat bij sommige aankopen die jongeren doen de juridische 

grondslag ontbreekt en zo ja wat gaat u ondernemen om dit probleem in de 
toekomst succesvol te bestrijden? 

 
Jongeren onder de 18 zijn handelingsonbekwaam en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Wij zien hierin geen taak van de gemeente om hier 
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in alle gevallen op toe te zien. Wel kan het in voorkomende gevallen bij een 
schuldregeling een rol spelen als het gaat om de validiteit van een schuld. Daarnaast 
gaan we meer inzetten op preventie en daar zo veel als mogelijk is het onderwijs bij 
betrekken. Meer bewustzijn en voorlichting over het aangaan van verplichtingen en het 
maken van schulden, i.c. het voorkomen daar van.  
 
8.  Welke maatregelen gaat u nemen om de onwetendheid bij de doelgroep weg 

te nemen? 
 
Zie ons antwoord op vraag 7.  
 
 
 


