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Ongevraagd advies met betrekking tot tijdelijk overnemen van schulden van jongvolwassenen 

 

Geacht college, 

Inleiding 

De Participatieraad heeft uw brief van 28 februari 2019 betreffende het project vroegsignalering van 
schulden ontvangen. 
 
In uw brief informeert u ons hoe u de vroegsignalering van schulden wilt aanpakken. Een goed 
initiatief. Uw  aanpak zouden  wij graag aangevuld zien met de aanpak van een specifieke doelgroep, 
te weten de jongvolwassenen.( 18 -27 jaar). 
Uit onderzoek van het ministerie van economische zaken (Panteia,2015), blijkt dat jongvolwassenen 
vaak niet weten hoe zij om moeten gaan met hun financiële verantwoordelijkheid, waardoor ze te veel 
geld uitgeven. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen zelf financieel verantwoordelijk, maar weten hier 
niet altijd goed mee om te gaan. Naast schulden voor lesgeld en boeken ontstaan er schulden bij de 
zorgverzekeraar, DUO, belastingdienst, CJIB en telefoonproviders. De ontstane schuld loopt vaak snel 
op door  incassotrajecten en kan niet voor alle jong volwassenen worden opgelost. Vaak gaan 
schuldeisers niet akkoord met het percentage dat wordt aangeboden als afkoopvoorstel binnen de 
reguliere schuldhulpverlening, het voorstel wordt te laag gevonden. De schuldeiser verwacht dat in de 
toekomst een hoger inkomen zal worden gegeneerd. Dit staat een oplossing voor de  schuldenaren in 
de weg. Bij niet vroegtijdig ingrijpen worden de schulden alleen maar hoger en dit kan leiden tot stress 
en andere problemen zoals schoolverzuim en werkloosheid 
 
Advies en toelichting 
 
Om deze jongvolwassenen te helpen en perspectief te bieden is het van  belang dat de schulden zo 
snel mogelijk worden opgepakt. Een mogelijkheid om de schuldenproblematiek aan te pakken bij deze 
doelgroep is het tijdelijk overnemen van de schulden door de gemeente. Zo kan de jongvolwassene 
zonder stress van de schuld werken aan de toekomst. Dit kan door het instellen van een fonds. 
 
Voor deelname aan het fonds kunnen de volgende voorwaarden worden gesteld: 

 de jongvolwassene is tussen de 18 en 26 jaar 

 de schuldpositie is duidelijk 

 de schulden zijn niet op te lossen binnen de reguliere schuldhulpverlening 

 schulden kunnen binnen 3 jaar met uitloop naar 5 jaar worden opgelost 



 jongvolwassenen zijn gemotiveerd  om hun problemen op te lossen 

 jongvolwassenen maken afspraken met de gemeente over afbetaling 

 de jongvolwassene gaat in budgetbeheer  
 
Om uitsluiting van het fonds te voorkomen houdt de jongvolwassene zich aan de volgende afspraken: 
 

 geen nieuwe schulden maken 

 voldoet aan de maandelijkse aflossing 

 werken aan financiële vaardigheden  
 
Wij raden u aan om een pilot te starten met een groep gemotiveerde jongvolwassenen. Positieve 
ervaringen zijn onder andere opgedaan in de gemeente Utrecht en Amsterdam. Voorts blijven wij 
graag betrokken bij nadere plannen ten aanzien van vroegsignalering.  
 
 
Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Participatieraad 

 

W.G.J. Dommerholt-Visser   D.J. Kleinhesselink 

voorzitter     secretaris  
 

 


