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Steeds meer jongeren in de Westelijke Mijnstreek hebben donkerrode cijfers op hun 
bankrekening. Om hen en anderen te helpen, overhandigden de Kredietbank Limburg in 
Geleen en Burgerkracht in Sittard gedeputeerde Robert Housmans gisteren een manifest 
over hoe om te gaan met schulden. 
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Torenhoge schulden, boetes en rentes. In Nederland heeft een op de vijf jongeren 
problematische schulden, waarbij de overheid – CAK, CJIB, Belastingdienst – vaak hun 
grootste schuldeiser is, zo stelt de documentaire De Schuldmachine. 
Voordat deze werd uitgezonden op NPO, was er eind 2019 een voorpremière in Sittard. Zo’n 
tweehonderd schuldhulpverleners, bestuurders, beleidsmakers en burgers uit met name 
deze regio waren erbij aanwezig. Niet voor niets vond de voorvertoning hier plaats, zegt 
Benoit Hameleers, leidinggevende van Burgerkracht in Sittard, een organisatie die de 
zelfredzaamheid van mensen vergroot. 
„Ten opzichte van de rest van Limburg zie je dat mensen vooral in de Westelijke, maar ook 
Oostelijke Mijnstreek kampen met donkerrode cijfers op hun bankrekening. Dit is terug te 
herleiden naar de enorme werkeloosheid die er na de mijnsluiting ontstond. Armoede wordt 
hier nog steeds van generatie op generatie overgedragen, waardoor jongeren vaak al vroeg 
financiële problemen hebben.” 
Ook Anouk Harle, beleidsmedewerker Armoede en Schulden in Sittard-Geleen, ziet een 
grote toename van jongeren met schulden. „En dan met name onder de 24 jaar. Daarom 
hebben wij een jongerenloket, dat samenwerkt met onder meer het onderwijs om jongeren 
op alle leefgebieden te ondersteunen.” 
 
 



Bijbaantjes 

Sinds de coronacrisis hebben jongeren het extra zwaar, weet Ruud van den Tillaar, directeur 
van Kredietbank Limburg in Geleen. „Doordat zij bijvoorbeeld hun bijbaantjes in de horeca 
verliezen, kunnen ze hun ziektekostenverzekering, belastingen of huur niet meer betalen. Als 
je eenmaal in de schulden zit, kan het heel snel gaan. Een schuld van 500 euro kan binnen 
no time 2500 euro worden door onder meer incassokosten, proceskosten en rentes.” 
Na het zien van de documentaire keken Hameleers en Van den Tillaar naar hoe zij mensen 
met schulden, en dan met name jongeren, konden helpen. Meer dan vijftig Limburgse 
ervaringsdeskundigen, professionals en betrokken burgers sloten zich bij hen aan. Hier rolde 
het manifest Wie is schuldig? uit, dat gisteren in een talkshow op YouTube werd 
gepresenteerd aan gedeputeerde Robert Housmans. 
Een toegankelijk document, met concrete voorstellen als: maak de hulpprocedures minder 
ingewikkeld. Als alleenstaande moeder in de bijstand heb je bijvoorbeeld recht op meer dan 
twintig aanvullingen op het inkomen, legt Van den Tillaar uit. „Niet alleen moet je die weten te 
vinden, je moet ook een uitmuntende boekhouder zijn om dat te kunnen overzien. De kans 
dat je fouten maakt is groot en dan kan het als fraude worden bestempeld.” 

Onderwijsprogramma’s 

Naast directe actie pleit het manifest ook voor een preventieve aanpak, zoals 
onderwijsprogramma’s over financiële vaardigheden. Die laatste gaan er komen in 
Kindcentrum Sittard, vertelt Hameleers. „Bovenbouwleerlingen krijgen volgend jaar lessen in 
hoe ze moeten omgaan met geld. We willen ervoor gaan zorgen dat dit op meer scholen in 
Limburg komt.” 
Housmans zegde in de talkshow toe dat de provincie hiervoor geld zal vrijmaken. „Dit is 
precies hoe we te werk moeten gaan”, reageert Hameleers. „We moeten niet wachten tot het 
grote geheel is opgelost, maar met kleine stukjes beginnen en dit steeds verder uitbreiden. 
Alleen zo komen we in beweging.” 
De talkshow is terug te zien op het YouTube-kanaal van Burgerkracht Limburg. 

 


