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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z08115
Vragen van de leden Van der Molen, Kuik en Peters (allen CDA) aan de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Schuldhulpverlening
lastig voor studenten met schulden» (ingezonden 18 april 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het aantal jongeren dat een
beroep doet op schuldhulpverlening de afgelopen jaren sterk is gestegen tot
ruim 10.000 jongeren in 2018?1
Vraag 2
Klopt deze berichtgeving en kunt u in aantallen en procenten aangeven
hoeveel jongeren een beroep doen op schuldhulpverlening gedurende de
afgelopen 10 jaar?
Vraag 3
In hoeverre heeft u een beeld van de maatregelen die lokaal genomen
worden door gemeenten en instellingen om schulden bij jongeren tegen te
gaan? Kunt u een overzicht geven van de maatregelen die genomen worden
en hoe succesvol die zijn?
Vraag 4
Kunt u aangeven in welke steden waar een mbo-, hbo- of wo-instelling
gevestigd is studenten al geholpen worden door schuldhulpverleners zonder
dat ze hun studie verplicht moeten stoppen?
Vraag 5
Bent u bereid om met gemeenten in gesprek te gaan waar studenten nog wel
verplicht moeten stoppen met hun opleiding omdat ze, volgens schuldhulpverleners, beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt?
Vraag 6
Kunt u zich herinneren dat, tijdens de begrotingsbehandeling, is gepleit voor
het plaatsen van een banner op de website van DUO met de tekst «geld
lenen kost geld», maar dat dit pleidooi bij u toen geen gehoor vond?
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https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/schuldhulpverlening-lastig-voor-studenten-met-schulden
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Vraag 7
Bent u bereid dit standpunt te herzien nu ook de branchevereniging voor
schuldhulpverleners en sociale kredietbanken (NVVK) pleit voor een banner
op de website van DUO?
Vraag 8
Kunt u per instelling inzichtelijk maken hoeveel studenten met schulden
moesten stoppen met hun studie doordat ze hun collegegeld niet op tijd
betaald hadden?
Vraag 9
Steunt u het voorstel om Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het collegegeld
voortaan rechtstreeks aan de instelling te laten uitbetalen, zodat jongeren dit
geld niet aan andere zaken kunnen uitgeven en het maken van schulden
hierdoor kan worden verminderd? Zo ja, wanneer gaat u deze maatregel
uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 10
Welke andere maatregelen gaat u nemen om een verdere toename van
schulden bij studerende jongeren te voorkomen en tegen te gaan?
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