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Dwars door het recht met HJS
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben.

Jongeren en schulden
Tekst: Ambar Kishun
Steeds meer jongeren krijgen te maken met schulden. De vraag is hoe komen de jongeren
aan schulden en wat zijn de gevolgen van deze schulden. In dit artikel worden deze vragen
beantwoord.

Oorzaken

Uit onderzoek van het Nibud
is gebleken dat houding en
vaardigheden een grote rol
spelen bij het ontstaan van financiële problemen. Schulden
kunnen door allerlei oorzaken
ontstaan, zoals de aanschaf
van een smartphone of (merk)
kleding (https://www.nibud.
nl/beroepsmatig/jongeren-enschulden).

Gevolgen

Ook voor jongeren geldt dat
het hebben van schulden veel
stress met zich meebrengt.
Dit kan resulteren in toename
van absentie op school, het
verslechteren van de schoolprestaties, onvermogen om
studiekosten te betalen en
stoppen met de studie. Indirect leidt dit tot toename van
jeugdwerkloosheid, ook in
Amsterdam Oost. Zie het adviesrapport dat is uitgebracht
door de commissie advies
van de jongerenorganisatie

Asri: http://asri.nl/publicaties/
publicatie-adviesrapportjeugdwerkloosheid-in-oost/.

Incassobureaus

Gebleken is dat de werkwijze van bepaalde incassobureaus ook een rol speelt bij
het vergroten van schulden.
De helft van de jongeren
tussen de 18 en 27 jaar heeft
te maken met schulden. Een
voorbeeld uit de praktijk van
een 23-jarige ex-studente
toont dit aan. Zij diende na het
verlaten van de school te veel
genoten studiefinanciering en
kosten van de OV-chipkaart
terug te betalen. Geen inkomen en geen zorgkosten kunnen betalen waren reden
voor het feit dat haar schuld,
mede in verband met bijkomende kosten van het
incassobureau, opliep tot
wel e 3000,- (https://nos.nl/
artikel/2198495-jongeren-inproblemen-door-schulden-zeraken-in-paniek.html).

Bureau Krediet
Registratie

Schulden kunnen ook leiden
tot een negatieve registratie
bij het Bureau Krediet Registratie Het BKR registreert
allerlei soorten krediet: leningen, de kredietlimiet op je
betaalrekening (‘rood staan’),
creditcards, leasecontracten,
postorderkrediet, koop op afbetaling, gsm-abonnementen
en schuldregelingen. Als je
een krediet op tijd afbetaalt
is de registratie positief. Meer
informatie, ook over een
negatieve registratie, lees je
op de site van het BKR (www.
bkr.nl).

Aanpak en hulp in Oost

Er bestaan verschillende
organisaties die hulp bieden
aan jongeren met schulden.
In Amsterdam Oost zijn dat
bijvoorbeeld de volgende:
Dynamo (Oost) biedt als
organisatie jongeren tussen
de 18 en 27 jaar gratis dienst-

verlening aan via de afdeling
Jongerenschuldhulpverlening.
Dynamo biedt trainingen aan,
helpt afbetalingsregelingen te
treffen of bij het ordenen van
de administratie (http://www.
dynamojongeren.nl/club-info/
advies/geld/schulden/).
Civic (Oost) werkt op vergelijkbare wijze voor bewoners en
dus ook voor jongeren uit de
Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Voor meer
informatie over Civic en hulp
die deze organisatie aangaande schuldenproblematiek
biedt, zie de website https://
civicamsterdam.nl/geldproblemen/.
Niet alleen dienen jongeren
met schulden open te staan
voor hulp, maar ook ouders
kunnen hierbij een handje helpen door hen al in een vroeg
stadium vaardigheden bij te
brengen, zoals het ordenen
van hun (financiële) administratie. Ook het bespreekbaar

maken van het nut – en de
noodzaak van het aanschaffen, soms zelfs op krediet, van
bepaalde luxe, niet noodzakelijke goederen en/of diensten
kan het ontstaan van geldproblemen op jongere – en indirect ook latere leeftijd helpen
voorkomen. De website van
Nibud verstrekt belangrijke en
bruikbare informatie (https://
www.nibud.nl/beroepsmatig/
preventie-jongeren-en-aanpak/).

Het Juridisch Spreekuur

Bent u of kent u iemand, meer
specifiek een jongere, die
schulden heeft en hulp kan
gebruiken? Aarzel dan niet
om contact op te nemen met
HJS of langs te komen bij de
BOOT-locatie in Amsterdam
Oost. Er kan dan altijd gekeken worden wat HJS voor u
kan betekenen, of men zal zorgen voor een goede doorverwijzing naar een instantie die
verder hulp kan bieden. #

BOOT-Oost/HJS:
Sumatrastraat 314,
1095 HV Amsterdam
telefoon nr.: 020 - 665 80 15
inloopspreekuren: di. & do. van 13:00 t/m 17:00 uur
algemeen telefoon nr. HJS: 06 - 111 800 58
telefonisch bereikbaar van ma. t/m do. van 09:00-17:00 uur
website: www.hva.nl/hjs
e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva-hjs

