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Voorwoord
Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat jongeren en jongvolwassenen steeds
meer schulden hebben. De Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) wil vanuit het
oogpunt van preventie van (jeugd)criminaliteit, nagaan in hoeverre
problematische schulden bij jeugdigen en jongvolwassenen zich verhouden tot
criminaliteit bij deze leeftijdsgroepen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
heeft in het kader hiervan opdracht gegeven voor een onderzoek naar
schuldenproblematiek als risicofactor voor (de ontwikkeling van) crimineel
gedrag bij jeugdigen. Het onderzoek moet inzicht verschaffen in
schuldenproblematiek bij adolescenten en jongvolwassenen in relatie tot
crimineel gedrag. In dit eindrapport wordt verslag gegaan van dit onderzoek.
Voor het onderzoek zijn onder andere een aantal secundaire analyses verricht
op reeds bestaande studies naar criminaliteit onder adolescenten en
jongvolwassenen. Drs. Martine Blom, drs. Alexander More, dr. Gijs Weijters, en
dr. André van der Laan van het WODC hebben secundaire analyses verricht op
de data van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit en de Monitor
Nazorg Ex-gedetineerden. Hartelijk dank hiervoor. Verder willen we prof. dr.
René Veenstra en drs. Dennis Raven (Rijksuniversiteit Groningen) bedanken
voor hun bereidheid om mee te werken aan het onderzoek. Zij zijn zo
vriendelijk geweest om speciaal voor het onderzoek enkele analyses uit te
voeren op de data van het Trail-onderzoek. Daarnaast bedanken we prof. dr.
Wim Meeus (Universiteit Utrecht). Hij heeft data van het Wendingen in de
Levenslooponderzoek (WIL) beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Alhoewel
we de data uiteindelijk niet hebben gebruikt, zijn we prof. dr. Jan Gerris en dr.
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Ad Vermulst zeer erkentelijk dat zij direct bereid waren de gegevens van het
Nijmeegs Gezinsonderzoek ter beschikking te stellen voor het voorliggende
onderzoek.
Ten slotte bedanken we de voorzitter en leden van de begeleidingscommissie
(zie Bijlage 1). Gedurende het onderzoek hebben zij kritische en waardevolle
suggesties gedaan.
Amsterdam, juni 2011
Het onderzoeksteam
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Abstract
Introduction
Previous research showed that debts of adolescents and young adults have
increased over recent years. Some of the various direct causes of debts among
youth are playing poker, using mobile phones, and fraud with cash cards. The
judicial youth policy department (Directie Justitieel Jeugdbeleid) assumes that
young people with debts are at risk of criminal behaviour and that youngsters
with risk behaviours have a stronger tendency to borrow large amounts of
money.
The present study was conducted upon instructions from the Research and
Documentation Centre of the Ministry of Security and Justice (WODC) and
focused on the link between debts and criminal behaviour. The main research
questions were:
Are problematic debts associated with criminal behaviour in adolescents
and young adults?
Are problematic debts a result of one or more risk factors of crime?
Are problematic debts a risk factor for criminal behaviour or are they a
result of crime in adolescents and young adults?
We postulated the following hypotheses on the basis of theories that purport
to explain criminal behaviour. The hypothesis that connects to the first
research question is: problematic debts are linked to criminal behaviour in
adolescents and young adults. The second hypothesis is: debts and criminal
behaviour are related because of shared risk factors. For the third research
question two hypotheses were formulated on the basis of the literature: a) the
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presence of problematic debts is a risk factor of criminal behaviour and b)
criminal behaviour is a risk factor of having problematic debts, particularly in
persistent offenders.
Method
We conducted several studies to answer the research questions, including a
systematic review, a secondary analysis of a qualitative study and several
secondary analyses of quantitative studies. The secondary analysis of the
qualitative study concerned the investigation of interviews with homeless
young adults and practitioners who worked with this problematic group of
young people and teachers („Kredietcrisis onder risicojongeren‟, Stichting
Alexander/ Noorda en Co). All homeless young adults had problems with
debts. The interviews concentrated on the amount of debts, type of debts,
explanations for the development of debts and potential problems in
interventions and policy aimed at reducing debts among young adults.
The secondary analyses of the quantitative studies included four studies. The
first study was the Monitor self-reported juvenile crime („Monitor
zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit‟, WODC). In this study data was collected
on juvenile delinquency and debts of adolescents. Researchers of the WODC
investigated the link between financial problems and juvenile delinquency,
taking age, sex and ethnic background into account. The second study focused
on formerly detained adults. Researchers of the WODC investigated to what
extent debts are present in formerly detained young adults (18-24 years of age)
and compared these figures with those of adults (ages 24 and older). The third
study was the TRAILS-study (TRacking Adolescents‟ Individual Lives Survey), a
longitudinal study on the physical, psychological and social development of
almost 2900 Dutch children in North-Netherlands. Researchers from the
University of Groningen analyzed the data of the fourth measurement of
participants (ages 18-21) regarding financial problems and delinquency. Finally,
the fourth study was a secondary analysis of the USAD-data (Utrecht
longitudinal Study of Adolescent Development) that focused on longitudinal
links between financial problems and antisocial behaviour in adolescents and
young adults. We analyzed data from the first two waves.
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Conclusions
The present study revealed that having debts or financial problems is linked to
criminal behaviour. Adolescents and young adults who have more debts, show
relatively more criminal behaviour. We therefore accept the first hypothesis.
An important part of the present study was to investigate which possible
explanation exists for the link between problematic debts and criminal
behaviour. The second research question connects to this issue. The answer to
this research question is less clear cut. At this stage it is unclear whether or
not debts are a result of known risk factors of criminal behaviour, as studies
on debts and financial problems concentrated on risk factors related to
financial issues such as money management, while studies on crime generally
focus on risk factors in the domains of the individual, family, peers, school and
society. We should not rule out that shared risk factors for problematic debts
and criminal behaviour exist, but relevant research is scarce and findings are
contradictory. We therefore neither accept nor reject the second hypothesis.
The third research question relates to the direction of the effect: is having
debts a risk factor of criminal behaviour or is criminal behaviour a risk factor
for having debts? We formulated two hypotheses on the basis of relevant
theories: a) the presence of problematic debts is a risk factor of criminal
behaviour and b) criminal behaviour is a risk factor of having problematic
debts, particularly in persistent offenders. We found some evidence for both
hypotheses. It seems that criminal behaviour, particularly in adolescents, is a
risk factor for the development of debts. By the time these youngsters have
entered into young adulthood these have increased. Debts of criminal young
adults who have been detained increase the risk for recidivism. These debts
seem to hinder these young adults in desisting from crime. However, we
cannot draw firm conclusions with regard to the direction of the bidirectional
influence of debts and criminal behaviour because of the limitations of
previous research.
Problematic debts seem to be more prevalent in vulnerable populations, such
as homeless, (formerly) detained or addicted youth. We found some evidence
to suggest that having debts increases the risk of recidivism in (young) adults.
Therefore, intervention programs aimed at the prevention of re-offending
should focus on dealing with debts and financial problems of delinquent young
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people. Given that it is unclear which factors are responsible for the
development of debts among youth, future research should focus on potential
risk factors of debts and the mutual influence of debts and crime. This
knowledge is important for developing theoretically sound programs for
youngsters with debts.
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Samenvatting
Inleiding
Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat jongeren en jongvolwassenen steeds
meer schulden hebben. Er zijn veel verschillende directe oorzaken van
schulden die jongeren hebben. Zo kunnen jongeren in de schulden raken door
pokeren, de mobiele telefoon of door bankpasfraude. De Directie Justitieel
Jeugdbeleid (DJJ) vraagt zich af of jongeren met grote schulden gemakkelijker
in de verleiding komen om crimineel gedrag te plegen en of jongeren die een
roekeloze levensstijl hebben eerder geneigd zijn grote sommen geld te lenen,
c.q. zich in de schulden te steken.
Dit onderzoek is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en
richt zich op de relatie tussen schuldenproblematiek en (jeugd)criminaliteit. De
probleemstelling is als volgt geformuleerd:
Is er een verband tussen schuldenproblematiek en crimineel gedrag van
jeugdigen en jongvolwassenen?
Dient de schuldenproblematiek als uitvloeisel van één of meer risicofactoren voor crimineel gedrag te worden bezien, en zo ja, hoe en welke?
Vormen (grote) schulden een risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg
van criminaliteit van jeugdigen en jongvolwassenen?
Op basis van theorieën over crimineel gedrag zijn de volgende hypothesen
geformuleerd als antwoord op de probleemstelling. De hypothese die
betrekking heeft op de eerste vraag in de probleemstelling is:
schuldenproblematiek is gerelateerd aan crimineel gedrag bij jongeren. De
hypothese die betrekking heeft op de tweede vraag is als volgt geformuleerd:
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schuldenproblematiek en criminaliteit kunnen tegelijkertijd voorkomen,
doordat dezelfde risicofactoren leiden tot zowel crimineel gedrag als
schuldenproblematiek. Voor de derde vraag in de probleemstelling zijn op
basis van de literatuur twee hypothesen mogelijk. De eerste is: het hebben van
problematische schulden is een risicofactor voor criminaliteit. De tweede
hypothese is: criminaliteit is een risicofactor voor het hebben van
problematische schulden, met name als het gaat om persistent crimineel
gedrag.
Methode
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn diverse
deelonderzoeken verricht, te weten een literatuurstudie, een secundaire
analyse van een kwalitatief onderzoek en secundaire analyses van enkele
kwantitatieve studies naar delinquentie bij jongeren en jongvolwassenen. De
literatuurstudie is uitgevoerd als een systematische review, waarbij de
gehanteerde procedures en methoden systematisch zijn en gedetailleerd
worden beschreven. Zo zijn de zoekstrategie, gehanteerde zoektermen en
doorzochte databases met literatuur beschreven en zijn er criteria opgesteld
waaraan de gevonden literatuur moest voldoen om te worden opgenomen in de
literatuurstudie.
De secundaire analyse van het kwalitatieve, participatieve onderzoek
„Kredietcrisis onder risicojongeren’ van Stichting Alexander en Noorda en Co
betreft een onderzoek onder jongvolwassen risicojongeren met schulden. In
datzelfde onderzoek zijn ook professionals in schuldhulpverlening, in
jeugdhulpverlening en op scholen geïnterviewd. Alle jongeren hadden
(ernstige) problemen met schulden. De interviewvragen gingen in op
onderwerpen zoals de omvang van de schulden, aard van de schulden,
verklaring van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de problemen en
eventuele belemmeringen in interventies en overheidsbeleid.
De secundaire analyses van de kwantitatieve studies omvatten een viertal
studies. De eerste empirische studie is de Monitor zelfrapportage
jeugdcriminaliteit van het WODC. In deze monitor zijn vragen opgenomen over
het plegen van delinquent gedrag. Daarnaast is er een vragenlijst opgenomen
over schulden. Onderzoekers van het WODC hebben de relatie tussen
problemen met geld en (verschillende typen) van delinquent gedrag van 10 tot
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17-jarigen geanalyseerd. De tweede studie betreft de nazorgmonitor exgedetineerden van het WODC. De steekproef van deze monitor bestaat uit een
groep ex-gedetineerden vanaf 18 jaar. Onderzoekers van het WODC hebben een
secundaire analyse verricht waarbij zij schuldenproblematiek van de groep
jongvolwassenen (18-24 jaar) met volwassen (ouder dan 24 jaar) ex-gedetineerden hebben vergeleken. De derde studie is het TRAILS- onderzoek, een
langlopend onderzoek naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling
van bijna 2900 kinderen in Noord-Nederland. Voor dit onderzoek zijn de
gegevens van de vierde meting over financiële mee- en tegenvallers en
delinquent gedrag geanalyseerd. De leeftijd van de deelnemers hadden tijdens
deze meting een leeftijd van 18-21 jaar. Het vierde kwantitatieve onderzoek is
het WIL-onderzoek (Wendingen in de Levensloop). Van dit longitudinale onderzoek zijn de gegevens over financiële problemen van jongeren en jongvolwassenen van de eerste twee metingen onderzocht in relatie tot delinquent gedrag.
Conclusies
Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat er een verband is
tussen het hebben van schulden en crimineel gedrag. Zowel adolescenten als
jongvolwassenen die meer of hogere schulden hebben, vertonen gemiddeld
meer crimineel gedrag. De eerste vraag uit de probleemstelling kan dan ook
bevestigend worden beantwoord.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was om na te gaan welke mogelijke
verklaring er is voor het samen vóórkomen van schuldenproblematiek en
crimineel gedrag. De tweede vraag in de probleemstelling heeft hierop
betrekking. Deze vraag is moeilijker te beantwoorden. Op dit moment is het
nog onduidelijk of schuldenproblematiek voortvloeit uit bekende
risicofactoren voor crimineel gedrag. Het bleek namelijk dat onderzoek naar
risicofactoren voor het maken van schulden vaak gericht is op risicofactoren
die gerelateerd zijn aan financiële zaken zoals omgaan met geld, terwijl
onderzoek naar risicofactoren voor crimineel gedrag veelal gericht is op
risicofactoren in de domeinen individueel, gezin, vrienden, school en
maatschappij. Het hebben van schulden wordt daarbij vooralsnog niet als
afzonderlijke factor onderscheiden. Mogelijk zijn er overeenkomsten in
risicofactoren voor schulden en criminaliteit maar het onderzoek dat tot nu toe
is verricht is schaars en de uitkomsten van eerder onderzoek naar schulden bij
jongeren zijn tegenstrijdig. De hypothese waarin wordt gesteld dat
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schuldenproblematiek en criminaliteit tegelijkertijd kunnen voorkomen, omdat
dezelfde risicofactoren of een bepaalde levensstijl leiden tot zowel crimineel
gedrag als schuldenproblematiek, kunnen we daarom niet aannemen, maar ook
niet verwerpen.
In de derde vraag van de probleemstelling ging het om de richting van het
verband tussen schulden en criminaliteit: vormen (grote) schulden een
risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg van criminaliteit van
adolescenten en jongvolwassenen? Hiervoor waren twee hypothesen
geformuleerd: a) het hebben van problematische schulden is een risicofactor
voor criminaliteit en b) criminaliteit is een risicofactor voor het krijgen van
problematische schulden, met name als het gaat om persistent crimineel
gedrag. We vonden enige evidentie voor beide hypothesen. Het lijkt erop dat
crimineel gedrag, met name bij adolescenten die op jonge leeftijd beginnen
met het plegen van delicten, een risicofactor is voor het ontstaan van schulden.
Deze schulden lopen op tijdens de jongvolwassenheid en kunnen ervoor
zorgen dat de kans op herhaalde criminaliteit wordt vergroot. Problemen met
schulden bij jongeren die met justitie in aanraking komen, zorgen ervoor dat
het moeilijker is om te stoppen met een criminele carrière. In ieder geval
kunnen we op basis van dit onderzoek concluderen dat er een relatie is tussen
schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij adolescenten en
jongvolwassenen. Het is echter nu nog te vroeg om duidelijke conclusies
omtrent de aard van de wederzijdse beïnvloeding van schuldenproblematiek en
criminaliteit te trekken vanwege de beperkingen van het onderzoek dat tot nu
toe is verricht.
Schuldenproblematiek blijkt voornamelijk voor te komen bij kwetsbare
groepen, zoals dakloze jongeren, gedetineerden en (gok)verslaafden. Omdat exgedetineerden en jongeren met schulden die in een justitiële jeugdinrichting
verbleven een hoger risico hebben om te recidiveren is het van belang dat er in
resocialisatieprogramma‟s aandacht is voor de aanpak van eventuele schulden
en financiële problemen. Het is nog onvoldoende duidelijk welke risicofactoren
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van schulden. Deze kennis is van
belang voor het ontwerpen van theoretisch goed onderbouwde interventies ter
preventie van (het voortduren van) schuldenproblematiek. Nader onderzoek
naar risicofactoren voor schuldenproblematiek en de wederzijdse invloed van
schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij jongeren is daarom gewenst.
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1

Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek
Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat adolescenten en jongvolwassenen
steeds meer schulden hebben (o.a. Van Heijst and Verhagen 2009; Verhagen,
Van Heijst et al. 2010). Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat geld hebben en
uitgeven in 25 jaar steeds belangrijker is geworden voor jongeren (Nibud 2008;
Nibud 2009). Jongeren hebben meer geld te besteden, maar geven ook meer
geld uit. Uit een onderzoek naar ROC-leerlingen bleek dat ongeveer 27% een
schuld had (Van Bommel 2007). Jongvolwassenen hebben over het algemeen
vaker schulden dan adolescenten (12-18 jaar). Zo bleek uit een grootschalig
onderzoek onder scholieren dat ongeveer 10% van de groep van 12-18 jaar
schulden had (Claassen, Polman et al. 2008). Het gaat dan vaak om kleine
bedragen (Nibud 2011). Problemen ontstaan met name wanneer jongeren
zelfstandig gaan wonen. Jongeren zijn tot dan toe gewend om geld alleen aan
luxe artikelen te besteden en kunnen moeilijk inschatten hoe hoog de kosten
voor levensonderhoud zijn (Nibud 2011).
Met name risicojongeren en kwetsbare jongeren hebben vaak schulden.4
Geschat wordt dat ongeveer 3,4% van de jongeren tussen de 15 en 26 jaar
problematische schulden hebben. Het gaat dan om rond de 79.000
risicojongeren (Noorda, Pehlivan et al. 2009). Uit een recent onderzoek van

4

Risicojongeren zijn jongeren met twee of meer samenhangende problemen op verschillende
leefgebieden of een onevenredig grote kans daarop (Noorda & Pehlivan, 2009).
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Stichting Alexander en Noorda en Co blijkt dat ongeveer 91% van de 73
geïnterviewde risicojongeren schulden heeft of recent schulden heeft gehad. Bij
deze groep risicojongeren gaat het dan om bedrage tot maximaal 50.000,-: "Er
zijn jongeren met hoge schulden van 3.500,- tot boven de 10.000,- (58%), en
jongeren met beperkte schulden tot 3.500,- (23% procent) (…) In 26% van de
gevallen loopt de schuld op tot bedragen boven de 10.000,- met enkele
uitschieters tot 25.000,- of 50.000,-. " (Noorda, Pehlivan et al. 2009, p.6).
Er zijn veel verschillende directe oorzaken van schulden die jongeren hebben.
Zo kunnen jongeren in de schulden raken door pokeren (Spekman, Stevenson
et al. 2009), de mobiele telefoon (Billieux, Van der Linden et al. 2008) of door
bankrekeningfraude5. Voor risicojongeren blijken de belangrijkste schuldeisers:
de zorgverzekeraar (52%), de telefoonmaatschappij (45%) en de bank (34%) te
zijn (Noorda, Pehlivan et al. 2009). Uit onderzoek van Stichting Alexander en
Noorda en Co onder jongeren en professionals in schuldhulpverlening,
jeugdhulpverlening en op scholen blijkt dat er verschillende factoren aan te
wijzen zijn die verklaren hoe schulden bij jongeren kunnen ontstaan (Noorda
and Pehlivan 2009). Factoren binnen het gezin blijken een rol te spelen. Het
gaat dan om een gebrekkige financiële opvoeding, pedagogische verwaarlozing
en het opgroeien in (relatieve) armoede. Daarnaast kunnen ook factoren die
gerelateerd zijn aan de culturele achtergrond een rol spelen bij het ontstaan
van schulden. Zo kan het in sommige culturen voorkomen dat ouders van hun
kinderen verwachten dat zij al vanaf 17-18 jaar financiële steun geven.
Daarnaast kan het ook gaan om de jeugdcultuur en straatcultuur. Noorda en
collega's (2009) vonden dat met name professionals aangaven dat
maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarin geen rekening wordt
gehouden met risicojongeren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van
schulden. Internationaal onderzoek laat zien dat jongeren een voorkeur
hebben om iets op afbetaling te kopen, maar tegelijkertijd weinig kennis
hebben over kredieten (Lachance, Beaudoin et al. 2006).

5

In geval van bankrekeningfraude worden jongeren benaderd door criminelen om hun bankrekening
ter beschikking te stellen in ruil voor een vergoeding. Criminelen doen dit om illegaal verkregen
geld op een voor hun veilige manier weg te sluizen. Jongeren die aan deze vorm van fraude
meewerken lopen het risico op een taakstraf en het terugbetalen van het schadebedrag dat op de
rekening van de jongere heeft gestaan. Hierdoor kan er een schuld ontstaan. Zie o.a. www.politieamsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=9016.
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De Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) vraagt zich af of jongeren met grote
schulden gemakkelijker in de verleiding komen om crimineel gedrag te plegen
en of jongeren die toch al neigen tot een roekeloze levensstijl eerder geneigd
zijn grote sommen geld te lenen, c.q. zich in de schulden te steken. Uit recent
onderzoek blijkt dat professionals in de schuldhulpverlening, de
jeugdhulpverlening en op scholen deze signalen eveneens krijgen (Noorda and
Pehlivan 2009; Van Heijst, Verhagen et al. 2010). Steeds vaker vallen jongeren
op scholen uit doordat zij met grote schulden te kampen hebben. Jongeren die
eenmaal grote schulden hebben, komen in een situatie terecht waarin de
schulden en uitzichtloosheid van de situatie een grote impact hebben op de
keuzes die zij vervolgens maken. De schulden van jongeren kunnen een
belangrijke belemmering vormen voor participatie in de samenleving. Het zijn
met name jongeren met risicofactoren op verschillende gebieden die financiële
problemen hebben. Naar schatting 3 tot 4 % van alle jongeren behoort tot een
zogenoemde „risicogroep‟, waarbij de schulden tot grote problemen leiden
(Noorda and Pehlivan 2009; Van Heijst, Verhagen et al. 2010).
Er zijn verschillende situaties waarbij schuldenproblematiek en criminaliteit
direct aan elkaar gerelateerd zijn. Daarbij gaat het om jongeren die ongewild in
aanraking komen met criminaliteit en een schuld opbouwen door slachtoffer te
worden van bankpasfraude. Het kan ook gaan om een (gok)verslaving,
waardoor financiële problemen ontstaan die kunnen leiden tot
vermogenscriminaliteit (Turner, Preston et al. 2009). Een belangrijk probleem
vormen de zogenaamde informele schulden, ook wel 'straatschulden' genoemd.
Het gaat bij deze informele vorm van schulden om schulden die jongeren
onderling hebben en die voortkomen uit illegale praktijken. Voorbeelden zijn
fraudezaken, drugshandel, loverboy- en moneyboypraktijken6, diefstal, inbraak
en geweldpleging. Deze informele schulden kunnen jongeren niet via officiële
afbetalingsregelingen aflossen (Noorda, Pehlivan et al. 2009).
Hoewel er inmiddels onderzoek is gedaan naar de wijze waarop schulden
invloed hebben op huisvesting (Noorda and Pehlivan 2009), is er nog weinig
bekend over de precieze verhouding van schulden tot criminaliteit onder
jongeren. Tot op heden is er vooral sprake van lokale kennis bij hulpverleners,
6

Moneyboys zijn jongens die met verleidingstechnieken meisjes inpalmen en hen uiteindelijk
gebruiken voor bijvoorbeeld het afsluiten van telefoonabonnementen op illegale wijze. Loverboys
zijn jongens die op dezelfde wijze meisjes op den duur gebruiken als prostituees. (Noorda &
Pehlivan, 2009)
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die in sommige situaties wel, maar in veel situaties ook niet gedocumenteerd
wordt. DJJ wil uit het oogpunt van preventiebeleid weten hoe de
schuldenproblematiek zich verhoudt tot criminaliteit en tot risicofactoren voor
criminaliteit bij jeugdigen en jongvolwassenen. Dit onderzoek richt zich op de
relatie tussen schuldenproblematiek en (jeugd)criminaliteit. Meer specifiek
wordt in dit onderzoek nagegaan 1) hoe de risicofactoren voor het hebben van
schulden zich verhouden tot bekende risicofactoren voor criminaliteit en 2) in
hoeverre schuldenproblematiek als risicofactor voor (jeugd)criminaliteit kan
worden beschouwd. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en enkele
secundaire analyses.
1.2 Probleemstelling
De probleemstelling is als volgt geformuleerd:
Is er een verband tussen schuldenproblematiek en crimineel gedrag van
adolescenten en jongvolwassenen?
Dient de schuldenproblematiek als uitvloeisel van één of meer
risicofactoren voor crimineel gedrag te worden bezien, en zo ja, hoe en
welke?
Vormen (grote) schulden een risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg
van criminaliteit van adolescenten en jongvolwassenen?
1.3 Theoretische achtergrond
In deze paragraaf gaan we na of en hoe de relatie tussen schuldenproblematiek
en criminaliteit bij jongeren verklaard kan worden. We bespreken in deze
paragraaf drie modellen, waaruit drie hypothesen voortvloeien. Het eerste
model is gebaseerd op de klassieke strain theorieën van bijvoorbeeld Merton
(1938) en Agnew (1985). Deze theorieën verklaren criminaliteit aan de hand
van strain of spanning. Merton (1938) ziet criminaliteit als een gevolg van het
niet op elkaar afgestemd zijn van wensen en behoeften van een individu
enerzijds en de mogelijkheden en verwachtingen om deze op een legitieme
manier te kunnen bevredigen anderzijds. Dit zou vooral gelden voor de
mensen die een lage sociaaleconomische status hebben. Zij hebben over het
algemeen minder toegang tot legale manieren (opleiding, geld) om hun doel te
verwezenlijken. De spanning tussen wensen en de mogelijkheden om deze te
vervullen zouden kunnen leiden tot crimineel gedrag. Zo kan het voor een
jongere heel lastig zijn om niet over een mobiele telefoon te beschikken. En als
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hij hierdoor vervolgens dreigt te vervreemden van zijn vrienden (omdat hij niet
goed bereikbaar is), wordt de verleiding om er illegaal aan te komen misschien
wel (te) groot (Nijboer 2001). Deze vooronderstellingen zijn ook toe te passen
op een mogelijk verband tussen problematische schulden en criminaliteit bij
jongeren en jongvolwassenen. Jongeren en jongvolwassenen worden
blootgesteld aan allerlei verwachtingen op het gebied van materiële zaken en
prestaties, terwijl zij vaak over minder middelen, zoals inkomen, beschikken
dan volwassenen. Met name adolescenten en jongvolwassenen met schulden
hebben zeer beperkte mogelijkheden om met name financiële of andere
materialistische doelen te bereiken en zouden daardoor in de verleiding
kunnen komen om delicten te plegen. Op basis van de straintheorie zou de
volgende hypothese kunnen worden geformuleerd: het hebben van schulden
leidt tot een verhoogd risico op criminaliteit.
Het tweede model is gebaseerd op de zelfcontroletheorie van Gottfredson en
Hirschi (1990). De zelfcontroletheorie verklaart criminaliteit aan de hand van
de onderliggende factor zelfcontrole. Jongeren met een lage mate van
zelfcontrole hebben een verhoogde kans op het vertonen van crimineel gedrag.
Volgens de theorie wordt zelfcontrole gevormd in de kindertijd. Volgens
Gottfredson en Hirschi (1990) is een inadequate opvoeding verantwoordelijk
voor een lage mate van zelfcontrole. Wanneer bij kinderen eenmaal een lage
mate van zelfcontrole is gevormd, blijft deze vrij stabiel gedurende de
levensloop. Weinig zelfcontrole kan niet alleen tot criminaliteit leiden, maar
gaat ook samen met andere aanverwante probleemgedragingen die
voornamelijk op de korte termijn zorgen voor behoeftebevrediging, zoals
druggebruik en roekeloos rijden (Weerman 2001). Uitgaande van deze theorie
zou criminaliteit en roekeloos en risicovol gedrag samen kunnen gaan met het
hebben van schulden. Dit idee sluit aan op de theorie van Jessor (1991) waarin
allerlei probleemgedragingen, zoals delinquentie, druggebruik, spijbelen en
schooluitval worden gezien als een risicovolle levensstijl die verklaard kan
worden door risico- en protectieve factoren in verschillende domeinen,
waaronder biologische factoren, omgevingsfactoren, en persoonlijkheid.
Wanneer het hebben van problematische schulden wordt opgevat als een vorm
van risicovol probleemgedrag of een kenmerk van een risicovolle levensstijl,
dan kan de volgende hypothese worden geformuleerd: het hebben van
problematische schulden en crimineel gedrag komt samen voor en kan worden
verklaard aan de hand van dezelfde risicofactoren. In tegenstelling tot de
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eerste hypothese is er wel een verband tussen schulden en criminaliteit, maar
is het niet zo dat schulden leiden tot criminaliteit.
De hierboven besproken theorieën zijn algemene theorieën (Paternoster, Dean
et al. 1997). Dit houdt in dat zij alleen verklaren waarom sommige jongeren of
(jong)volwassenen al dan niet of in meer of mindere mate delinquent gedrag
vertonen. Moffitt (1993) stelde echter een typologische theorie voor om
antisociaal gedrag of delinquent gedrag bij jongeren te verklaren. Het derde
model is hierop gebaseerd. Volgens Moffitt (1993) moet er niet alleen gelet
worden op de mate van crimineel gedrag, maar ook op het verloop of het
patroon van het criminele gedrag over de levensloop. Moffitt maakt
onderscheid in verschillende trajecten van antisociaal gedrag. De bekendste
trajecten zijn het 'adolescence-limited'-traject, ook wel late starterstraject
genoemd en het 'life-course persistent'-traject of vroege starterstraject. Bij
adolescence-limited offenders vindt criminaliteit alleen plaats tijdens de
adolescentie. Deze jongeren plegen voornamelijk in de periode tussen 12-18
jaar niet al te ernstige delicten. Wanneer deze jongeren volwassen worden,
stopt het delictgedrag. Het delictgedrag kan worden verklaard door de invloed
van vrienden. Verder hebben deze jongeren over het algemeen niet veel
problemen. In het gezin bestaan geen ernstige problemen en ook op school zijn
er weinig moeilijkheden met deze jongeren. Wanneer zij volwassen zijn,
hebben zij daarom voldoende vaardigheden en middelen om te participeren in
de samenleving.
Life-course persistent offenders starten al vroeg met het vertonen van
delictgedrag (voor het twaalfde levensjaar) en gaan hiermee door tot in de
volwassenheid. Het gaat hier om persistente daders. In tegenstelling tot de
adolescence-limited offenders hebben deze jongeren problemen op diverse
leefgebieden, met name neuropsychologische tekorten die zich bijvoorbeeld
uiten in niet goed kunnen lezen, schrijven, problemen oplossen en onthouden,
weinig zelfcontrole, impulsiviteit en moeite hebben met het vast houden van de
aandacht. De neuropsychologische tekorten verklaren het antisociale gedrag
van deze jongeren en de onderliggende trekken van deze jongeren en de
invloed van reacties vanuit de omgeving (negatieve interactiepatronen) kunnen
ervoor zorgen dat het antisociale gedrag stand houdt gedurende de levensloop.
In de (jong)volwassenheid leidt dit bij deze groep tot diverse problemen, zoals
problemen op het gebied van werk, gezin en financiën. Uitgaande van dit
model verwachten we dat crimineel gedrag dat al vroeg in de levensloop is
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ontstaan kan leiden tot problematische schulden tijdens de
(jong)volwassenheid.
Op basis van de hierboven beschreven bestaande theorieën kunnen we de
volgende hypothesen formuleren bij de probleemstelling. We verwachten dat
de vraag Is er een verband tussen schuldenproblematiek en crimineel gedrag
van adolescenten en jongvolwassenen? aan de hand van dit onderzoek
bevestigend zal worden beantwoord. Onze hypothese is dat het hebben van
schulden gerelateerd is aan crimineel gedrag bij jongeren. Op basis van het
tweede model dat gebaseerd is op ideeën van Gottfredson, Hirschi en Jessor
verwachten we dat de vraag uit de probleemstelling dient de
schuldenproblematiek als uitvloeisel van één of meer risicofactoren te worden
bezien, en zo ja, hoe en welke? ook bevestigd zou kunnen worden. De
hypothese is: schuldenproblematiek en criminaliteit kunnen tegelijkertijd
voorkomen, doordat dezelfde risicofactoren leiden tot zowel crimineel gedrag
als schuldenproblematiek. De laatste vraag uit de probleemstelling is: vormen
(grote) schulden een risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg van
criminaliteit van adolescenten en jongvolwassenen? Hier zijn twee mogelijke
hypothesen van toepassing. Op basis van het eerste model (Agnew en Meron)
verwachten we het volgende: het hebben van problematische schulden is een
risicofactor voor criminaliteit. Op basis van het derde model (Moffitt) kan
echter de volgende hypothese worden geformuleerd: criminaliteit is een
risicofactor voor het hebben van problematische schulden, met name als het
gaat om persistent crimineel gedrag.
Samengevat zijn er verschillende hypothesen mogelijk die als antwoord op de
probleemstelling kunnen dienen:
Schuldenproblematiek is gerelateerd aan crimineel gedrag bij jongeren.
Schuldenproblematiek en criminaliteit kunnen tegelijkertijd voorkomen,
doordat dezelfde risicofactoren leiden tot zowel crimineel gedrag als
schuldenproblematiek.
Het hebben van problematische schulden is een risicofactor voor
criminaliteit.
Criminaliteit is een risicofactor voor het hebben van problematische
schulden, met name als het gaat om persistent crimineel gedrag.
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1.4 Onderzoeksvragen
Uit de probleemstelling en theorievorming zijn de volgende meer specifieke
onderzoeksvragen voortgevloeid. De vragen zijn onderverdeeld in vier clusters
van vragen, namelijk risicofactoren voor schuldenproblematiek, risicofactoren
voor jeugdcriminaliteit, de relatie tussen risicofactoren voor
schuldenproblematiek en jeugdcriminaliteit en maatregelen.
A: Risicofactoren schuldenproblematiek
1.

Wat is de definitie van schuldenproblematiek of problematische schulden 7
in de literatuur en zoals die door jongeren en professionals wordt
gegeven?

2.

Wat is er bekend over de risicofactoren voor schuldenproblematiek?

3.

Maakt men in de literatuur over de schuldenproblematiek onderscheid
tussen adolescenten en jongvolwassenen?

4.

Wat zijn de verschillen tussen adolescenten en jongvolwassenen met
betrekking tot schuldenproblematiek?

5.

Is het nodig binnen deze leeftijdsgroepen een onderscheid te maken naar
typen jongeren die gevoelig zijn voor schulden en hoe passen de
risicofactoren voor schuldenproblematiek binnen die groepen?

B: Risicofactoren (jeugd)criminaliteit?
6.

Wat zijn de risicofactoren voor jeugdcriminaliteit binnen de vier te
onderscheiden niveaus: individueel-, gezins-, groeps- en maatschappelijk
niveau?

7.

Wat zijn daarin de verschillen tussen adolescenten en jongvolwassenen?

C: Relatie risicofactoren schuldenproblematiek en jeugdcriminaliteit
8.

Welke relatie bestaat er tussen de risicofactoren voor
schuldenproblematiek en jeugdcriminaliteit? Met andere woorden: zijn
schulden een uitvloeisel van één van de bekende risicofactoren voor
criminaliteit? Zo ja, welke en hoe?

9.

Op welke wijze vormen schulden een onderdeel van criminaliteit?

10. Vormen schulden een risicofactor voor criminaliteit of zijn zij eerder een
gevolg van criminaliteit van adolescenten en jongvolwassenen?

7

In de schuldhulpverlening en bij het ministerie van SZW hanteert men de definitie
probleemschulden of problematische schulden, aangezien niet alle schulden een probleem vormen.
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11. Kan er iets gezegd worden over typen jongeren bij wie schulden tot
criminaliteit kunnen leiden?
12. Hoe manifesteren de gevonden verbanden tussen schulden en criminaliteit
zich bij jeugdige ex-gedetineerden?
13. Hoe manifesteren zich de gevonden verbanden tussen schulden en
criminaliteit zich bij jeugdige verslaafden?
D: Maatregelen
14. In welke mate is omgaan met geld als (verplichte) leerstof in het onderwijs
opgenomen en, wanneer gebrek aan kennis over financiën een rol speelt bij
het ontstaan van schuldenproblematiek, is een dergelijke
onderwijsmaatregel dan zinvol?
15. Wanneer schulden kunnen leiden tot criminaliteit, welke andere
maatregelen zijn zinvol om in te zetten voor het voorkomen van schulden
die tot criminaliteit leiden?
1.5 Afbakening van het onderzoek en definities
In dit onderzoek hebben we ons gericht op schulden in relatie tot criminaliteit.
De term schulden is voor dit onderzoek vrij breed opgevat. We definiëren
schulden als het hebben van een schuld, een lening of een financieel probleem.
Het gaat dus in dit onderzoek om zowel problematische als niet
problematische schulden en financiële problemen. Ook richten we ons niet
uitsluitend op formele schulden, een lening of schuld bij ouders of vrienden
beschouwen we in dit onderzoek ook als schuld. In dit rapport wordt
criminaliteit beschouwd als gedragingen die verboden zijn volgens het
strafrecht. We richten ons met name op misdrijven zoals vernieling, diefstal en
vormen van geweld. Studies die zich uitsluitend richten op
probleemgedragingen zoals zwartrijden, vuurwerk afsteken, weglopen of
spijbelen en niet op het plegen van een misdrijf, zijn uitgesloten van het
literatuuronderzoek.
In dit onderzoek zijn we nagegaan wat risicofactoren zijn voor het hebben van
schulden en voor crimineel gedrag. Met de term risicofactoren gaat het om
factoren die het risico op het hebben van schulden c.q. crimineel gedrag
verhogen, waarbij de aanwezigheid van de risicofactor vooraf gegaan is aan het
hebben van schulden c.q. het criminele gedrag. We hebben in het
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literatuuroverzicht echter ook studies opgenomen die alleen de samenhang
tussen bepaalde factoren en schulden of crimineel gedrag hebben onderzocht.
In dat geval is er strikt genomen sprake van samenhangende factoren waarbij
over de richting van het verband niets kan worden geconcludeerd. In dat geval
is het bijvoorbeeld niet duidelijk of de gevonden factor leidt tot het hebben van
schulden of dat deze factor een gevolg is van het hebben van schulden. In het
rapport zullen we steeds aangeven of het gaat om een risicofactor of om de
samenhang tussen de factor en schulden of criminaliteit.
Tot slot richten we ons in dit onderzoek op jongeren. Met jongeren bedoelen
we adolescenten en jongvolwassenen. Adolescenten zijn jongeren in de leeftijd
van 12 tot 18 jaar. Met jongvolwassenen gaat het in dit onderzoek om de
leeftijdgroep van 18 tot 24 jaar.
1.6 Leeswijzer
Dit rapport heeft de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de methoden
van de literatuurstudie, de kwalitatieve studie en de secundaire analyses van de
kwantitatieve studies besproken en worden de resultaten weergegeven in
termen van aantallen gevonden studies. In dit hoofdstuk worden voor de
empirische studies zowel de steekproef als de analyses beschreven. In
hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van de
gevonden resultaten in de literatuurstudie en secundaire analyses. Tot slot
worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies gegeven en zullen we de
beperkingen van het onderzoek bespreken. Daarnaast geven we aanbevelingen
voor beleid, praktijk en verder onderzoek.
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2

Methode

Dit onderzoek brengt in kaart hoe schuldenproblematiek zich verhoudt tot
criminaliteit bij adolescenten en jongvolwassenen. Voor het beantwoorden van
de onderzoeksvragen zijn diverse deelstudies verricht, te weten:
een literatuurstudie,
een secundaire analyse van de data uit het kwalitatieve onderzoek
Kredietcrisis onder risicojongeren, dat onlangs is verricht door Stichting
Alexander en Noorda en Co (2009),
secundaire analyses van enkele kwantitatieve studies naar delinquentie bij
jongeren en jongvolwassenen.
De verschillende methoden vulden elkaar aan. De literatuurstudie richtte zich
op manuscripten. De secundaire analyse was gericht op de transcripties van
interviews met jongeren en professionals. Door de combinatie van methoden
kon kennis uit manuscripten worden aangevuld met inzicht in interpretaties en
betekenissen zoals die door jongeren uit de doelgroep en professionals die met
hen werken worden gegeven.
Omdat er in de literatuur weinig studies voorhanden waren naar de relatie
tussen schuldenproblematiek en crimineel gedrag zijn de secundaire analyses
van de kwantitatieve studies verricht. Met deze verschillende onderdelen
konden verschillende onderzoeksvragen worden beantwoord. Een overzicht
van de deelstudies en de onderzoeksvragen die met deze deelstudies zijn
beantwoord, wordt gegeven in Tabel 1. De werkwijze van deze onderdelen zal
in de volgende paragrafen worden beschreven.
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Tabel 1 Overzicht van deelstudies en onderzoeksvragen
Type onderzoek

Deelstudie

Onderzoeksvragen

Systematische

Literatuurstudie

Alle onderzoeksvragen

Kredietcrisis onder risicojongeren

Vraag 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12,

review
Secundaire analyse
kwalitatieve studie

13, 14 en 15

Secundaire analyses

Monitor Zelfgerapporteerde

kwantitatieve

Jeugdcriminaliteit (WODC)

Vraag 10

studies
Monitor Nazorg Ex-gedetineerden

Vraag 12

(WODC)
TRAILS (RUG)

Vraag 10

WIL (UU)

Vraag 10

2.1 Literatuurstudie
De literatuurstudie is uitgevoerd als een systematische review, waarbij de
gehanteerde procedures en methoden systematisch zijn en gedetailleerd zijn
beschreven. Hierdoor wordt de kans op onvolledigheden en/of een vertekening
bij de integratie van de beschikbare kennis tot een minimum beperkt (Lipsey
and Wilson 2001). Een systematische review is vergelijkbaar met een standaard
empirisch onderzoek, aangezien vooraf een procedure voor het verzamelen
van data en inclusiecriteria met betrekking tot de proefpersonen worden
opgesteld, een duidelijk omschreven zoekprocedure wordt gehanteerd bij het
zoeken van manuscripten en vooraf criteria worden vastgesteld waaraan
manuscripten dienen te voldoen (Lipsey and Wilson 2001). Onder
manuscripten verstaan we enerzijds artikelen, boeken en wetenschappelijke
publicaties en anderzijds lokale kennis op het niveau van lokale overheden,
zoals gepresenteerd in beleidsnotities.
Op basis van de gegevens in de gevonden kwantitatieve studies zou een metaanalyse kunnen worden verricht. Dit houdt in dat een gemiddelde studieuitkomst zou kunnen worden berekend. Deze techniek kan worden toegepast
voor het beantwoorden van vraag 2 (oorzaken van schuldenproblematiek) en
vraag 10 (schulden als predictor van jeugdcriminaliteit).
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De vragen onder B (risicofactoren voor jeugdcriminaliteit) zijn reeds in eerdere
literatuurstudies onderzocht en beantwoorden we daarom aan de hand van de
bevindingen uit eerdere studies, met name meta-analyses en systematic
reviews (o.a., Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Lipsey and Derzon 1998;
Hawkins, Herrenkohl et al. 2000; Loeber, Slot et al. 2001; Blokland and
Nieuwbeerta 2005; Sampson and Laub 2005; Stams, Brugman et al. 2006;
Loeber, Slot et al. 2008; Hoeve, Dubas et al. 2009; Loeber, Burke et al. 2009;
Hoeve, Stams et al. 2011; Loeber, Van der Laan et al. in preparation).
Voor de literatuurstudie hebben wij zoekacties uitgevoerd voor a) het vinden
van internationale wetenschappelijke literatuur en b) voor het vinden van
Nederlandse literatuur en praktijkonderzoek. De studies die zijn geanalyseerd
en samengevat, zijn geselecteerd aan de hand van een aantal criteria. Omdat
uit de eerste zoekacties naar literatuur bleek dat er zeer weinig onderzoek naar
het verband tussen het hebben van schulden en delinquentie bij jongeren en
jongvolwassenen is te vinden, is besloten om de inclusiecriteria te verruimen
en ook studies naar aan schulden verwante onderwerpen op te nemen in de
literatuurstudie. Het gaat dan om het inkomen of de financiële bronnen van
jongeren en jongvolwassenen, armoede in het gezin en de sociaal economische
status van jongeren en jongvolwassenen. We hebben de onderstaande
inclusiecriteria gehanteerd:
1)

Het manuscript dient informatie te geven over schulden of financiële
problemen van jongeren, zoals informatie over:
a)

de definitie van schuldenproblematiek of problematische schulden of

b)

risicofactoren of oorzaken van schuldenproblematiek of
problematische schulden of

c)

de relatie tussen schuldenproblematiek en criminaliteit

of:
2)

Het manuscript dient informatie te geven over de relatie tussen aan
schulden aanverwante variabelen, zoals inkomen of andere financiële
bronnen van jongeren, armoede of sociaal economische status, in relatie
tot criminaliteit.
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Daarnaast gelden de volgende criteria:
3)

De informatie in het manuscript dient betrekking te hebben op jongeren
en/of jongvolwassenen.

4)

Het onderzoek dient te zijn uitgevoerd in een Westers land.

Indien er voldoende studies zouden worden gevonden waarmee de vragen over
risicofactoren voor schuldenproblematiek (onderzoeksvraag 2) en over
schulden als predictor van criminaliteit (onderzoeksvraag 10) zouden kunnen
worden beantwoord, dan zou een meta-analyse worden verricht. Hiervoor werd
een vierde inclusiecriterium geformuleerd:
5)

Het manuscript dient de resultaten van een bivariate analyse te
rapporteren van een empirisch onderzoek naar de onder 1b en 1c
genoemde onderwerpen.

Bij het zoeken naar internationale wetenschappelijke literatuur hebben we de
volgende databases geraadpleegd: Academic Search Premier, PsycInfo, Eric,
Sociological Abstracts en Criminal Justice Abstracts, Business Search Premier
en Econ Lit. We hebben hierbij gebruik gemaakt van zoektermen die betrekking
hebben op schulden, criminaliteit en de leeftijdsgroep (jeugd en
jongvolwassenheid). De zoektermen zijn weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2 Zoektermen voor het zoeken naar internationale wetenschappelijke literatuur
schulden

aanverwante

criminaliteit

leeftijdsgroep

termen
Debt*

Poverty

Offen*

Adolescen*

Credit

Money

Crim*

Youth

Loan

Income

Delinquen*

Juvenile*

Borrow*

Economic

Financial*

Young*

1

Noot. *Met de asterisk worden varianten op het woord gezocht, bijv. in het geval van debt* wordt er
naar debt en debts gezocht. Er is ook gezocht op indebtness en over-indebtness.
1
Gerelateerde termen zijn: financial problems, financial knowledge, financial education, financial
resources.

Om er zeker van te zijn dat wij in het bezit waren van de meest recente reviews
en meta-analyses naar risicofactoren voor delinquent gedrag is een zoekactie
verricht met de termen: „Risk factor‟, „Correlat*‟, en „Cause‟ in combinatie met
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„Offend*‟, „Crim*‟ en „Delinquent*‟. Dit heeft niet geresulteerd in studies die we
nog niet kenden.
In het tweede deel van het literatuuronderzoek waarin zoekacties werden
verricht voor het vinden van Nederlandse literatuur en praktijkonderzoek werd
gezocht naar twee soorten informatie: empirische studies enerzijds en
andersoortige studies, zoals een literatuurstudie, een gevalsbeschrijving of een
analyse van beleidsmakers of professionals anderzijds. Voor de nietempirische studies werd in databestanden als PiCarta gezocht, maar er werd
ook gebruik gemaakt van Google. Op deze wijze kon veel beleidsliteratuur en
ongepubliceerde literatuur worden gevonden. We maakten gebruik van
vergelijkbare zoektermen, zowel Nederlandse als Engelse. Het gaat om de
volgende termen en varianten ervan: schulden, financiële problemen,
risicofactoren, debts, financial problems, financial knowledge, risk factors.
Deze werden gecombineerd met jeugd, jongeren, adolescenten, jongvolwassen,
youth, young, adolescents en delinquentie, criminaliteit, crime, delinquency,
offences.
Na deze zoekacties te hebben afgerond, hebben we verder naar literatuur
gezocht aan de hand van de sneeuwbalmethode. Dit houdt in dat de
referentielijsten van de gevonden artikelen zijn doorgenomen op mogelijke
relevante nieuwe artikelen die we niet door middel van de bovenbeschreven
zoekacties hadden gevonden. Er werden te weinig studies gevonden die gericht
waren op risicofactoren voor schuldenproblematiek (onderzoeksvraag 2) en
naar schulden als predictor van criminaliteit (onderzoeksvraag 10) om een
meta-analyse te kunnen verrichten. Er werd weliswaar een aantal studies
gevonden, maar de kenmerken van deze studies waren al te zeer uiteenlopend
om de resultaten in een meta-analyse te kunnen combineren. Bij het
beantwoorden van onderzoeksvragen 2 en 10 zal daarom, net als bij de overige
onderzoeksvragen, een beschrijving van de bevindingen worden gegeven.
Omdat er relatief weinig studies werden gevonden zijn in enkele gevallen ook
studies naar volwassenen opgenomen. De zoekacties hebben in totaal 75
rapporten en artikelen opgeleverd waarin een empirisch onderzoek of
literatuurstudie is beschreven. Een overzicht van de gevonden studies en
bijbehorende studiekenmerken en –uitkomsten is te vinden in de tabel in
Bijlage 2.
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2.2 Secundaire analyses kwalitatieve studie
Bestaande dataset
Het tweede onderdeel van het huidige onderzoek bestond uit een secundaire
analyse van de onderzoeksdata, gegenereerd uit het kwalitatieve, participatieve
onderzoek „Kredietcrisis onder risicojongeren’ (Noorda, Pehlivan et al. 2009). Dit
is een onderzoek onder 66 risicojongeren met schulden. In datzelfde
onderzoek zijn ook 31 professionals in schuldhulpverlening, in
jeugdhulpverlening en op scholen geïnterviewd. De dataset bestaat uit
interviews met jongvolwassenen (op twee na waren de jongeren ouder dan 18).
In de respondentgroep van jongeren was 49% allochtoon. Vrijwel geen van de
jongeren beschikte over een startkwalificatie, 55% van de jongeren kwam uit
een laaggeschoold milieu. Alle jongeren hadden (ernstige) problemen met
schulden.
De interviewvragen gingen in op de volgende onderwerpen: omvang van de
schulden, aard van de schulden, huisvestingsnood, verklaring van het ontstaan
en de verdere ontwikkeling van de problemen, belemmeringen in interventies
en overheidsbeleid, mogelijkheden voor een betere aanpak in werkmethodische
en beleidsmatige zin.
Secundaire analyse
Doordat het interviews met open vragen waren, hebben de respondenten een
uitgebreid verhaal over de totstandkoming van schulden kunnen vertellen, en
over de wijze waarop de schulden invloed hadden op hun leven. In de
oorspronkelijke analyse werd vooral gezocht naar de wijze waarop de schulden
invloed hadden op huisvestingsvraagstukken (dakloosheid). Jongeren en
professionals hebben echter ook veel gezegd over criminaliteit en schulden die
in het informele circuit worden aangegaan. Voor dit onderzoek naar
criminaliteit en schulden onder jongeren werden de gegevens daarom aan een
nieuwe analyse onderworpen.
De onderzoekvragen uit de opdracht zijn vertaald in vragen die zich richten op
de dataset. Dit betekende voor elke onderzoeksvraag dat de vraag vanuit het
perspectief van jongeren en professionals is onderzocht. Een vraag als: „Welke
maatregelen zijn zinvol?‟ is dus vertaald naar „Welke maatregelen vinden
jongeren en professionals zinvol?‟. De gegevens zijn aan de hand van nieuwe
onderzoeksvragen geanalyseerd, omdat hierdoor inzicht kon worden verkregen
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in de wijze waarop schulden vanuit het perspectief van jongeren en
professionals samenhangen met andere risicofactoren en criminaliteit.
Analyse
Kwalitatief onderzoek wordt vooral gebruikt om het perspectief van de
doelgroep te leren kennen, vanuit hun eigen referentiekader en dus zonder al
te veel beïnvloeding van buitenaf. Bij kwalitatief onderzoek worden methoden
ingezet die ruimte laten voor de respondent om zijn mening, inzichten, en
ervaringen op een zo open en uitgebreid mogelijke manier te delen. In dit
onderzoek werden de respondenten geïnterviewd, waardoor de dataset bestaat
uit open antwoorden op de interviewvragen.
Allereerst zijn de interviews met jongeren met het programma Maxqda
geanalyseerd aan de hand van de onderzoeksvragen. Vervolgens zijn de
interviews met professionals geanalyseerd. Aan de hand van de codering
ontstond een codeboom waarin alle relevante antwoorden in categorieën
werden ondergebracht. Bij de codering is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de
formuleringen in de interviews te blijven.
2.3 Secundaire analyses kwantitatieve studies
Kwantitatieve studies van het WODC
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is naast het
literatuuronderzoek en de kwalitatieve studie gebruik gemaakt van
bevindingen uit twee empirische studies die zijn uitgevoerd door het WODC.
De eerste empirische studie is de Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit
van het WODC (zie o.a., Van der Laan and Blom 2006). In de loop van 2010 zijn
3.030 jongeren schriftelijk ondervraagd. In deze monitor zijn vragen
opgenomen over het plegen van delinquent gedrag. In het onderzoek zijn 31
delicttypen onderscheiden en is een delinquentieschaal gemaakt, met jongeren
die niet delinquent zijn, jongeren die licht delinquent zijn en jongeren die
zwaar delinquent zijn. Daarnaast is er een vragenlijst opgenomen over
schulden. Onderzoekers van het WODC hebben de relatie tussen financiële
problemen en (verschillende typen) van delinquent gedrag van 10 tot 17-jarigen
geanalyseerd. Daarnaast hebben zij onderscheid gemaakt naar de aard van het
delict, de ernst van het delinquent gedrag en naar leeftijd, sekse en
herkomstgroep. Uit de analyses bleek dat er een relatie is tussen het hebben
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van problemen met geld en delinquentie (geweld, vermogen of vernieling). Dit
geldt met name voor de oudere jongeren uit de groep en voor jongens. Het
onderzoek en de resultaten zijn beschreven in een factsheet die is opgenomen
in Bijlage 3.
De tweede studie betreft de Monitor Nazorg Ex-gedetineerden van het WODC
(Weijters and More 2010). De steekproef van deze monitor bestaat uit een
groep ex-gedetineerden vanaf 18 jaar. Onderzoekers van het WODC hebben een
secundaire analyse verricht waarbij zij schuldenproblematiek van de groep
jongvolwassenen (18-24 jaar) met volwassen (ouder dan 24 jaar) exgedetineerden hebben vergeleken. Het bleek dat bijna de helft van de 18- en
19-jarigen schulden heeft. Het aandeel van de groep deelnemers dat schulden
heeft wordt groter naarmate de jongvolwassen ex-gedetineerden ouder zijn en
stijgt tot driekwart van de 23-jarigen. Het onderzoek en de resultaten zijn
beschreven in een factsheet die is opgenomen in Bijlage 4.
Longitudinale studies naar (jeugd)criminaliteit in Nederland
Om zoveel mogelijk uitkomsten van onderzoek naar schuldenproblematiek en
criminaliteit te verzamelen, is nagegaan of er ook gegevens over schulden
beschikbaar zijn in recente of nog lopende onderzoeken naar criminaliteit bij
adolescenten en jongvolwassenen. Indien dit het geval is dan zou een correlatie
tussen de mate van schulden en delinquentie berekend kunnen worden (zie
Tabel 3 voor een overzicht van onderzoekers die zijn benaderd). Een
onderzoeker van het TRAILS-onderzoek heeft speciaal voor dit onderzoek
analyses verricht. Daarnaast hebben we gegevens over schulden en delinquent
gedrag van het WIL-onderzoek ontvangen waarmee we zelf analyses hebben
uitgevoerd. De methode van deze twee studies zullen we hieronder bespreken.
Voor een gedetailleerdere beschrijving van de uitkomsten van de analyses
verwijzen we naar Bijlage 5.
TRAILS
Het TRAILS- onderzoek (TRacking Adolescents‟ Individual Lives Survey; zie o.a.
Veenstra, Huitsing et al. 2010) is een langlopend onderzoek naar de
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van bijna 2900 kinderen in
Noord-Nederland. Het onderzoek is in 2000 gestart met een
bevolkingssteekproef van 2230 kinderen tussen de 10-12 jaar. Minstens één
keer per twee jaar worden metingen verricht tot het kind de leeftijd van 24
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heeft bereikt. Tijdens de vierde meting is in de jongerenvragenlijst gevraagd
naar financiële mee- en tegenvallers (> €5000). De gegevens van deze meting
zijn geanalyseerd. De leeftijd van de deelnemers aan TRAILS hadden tijdens
deze meting een leeftijd van 18-21 jaar.
Bij 1584 respondenten van deze groep is de Composite International
Diagnostic Interview (CIDI) afgenomen. Dit interview wordt gebruikt om
psychische stoornissen te classificeren volgens de DSM-IV (classificatie voor
psychiatrische stoornissen). De respondenten zijn vervolgens op basis van hun
CIDI-diagnose geselecteerd om deel te nemen aan het Life Stress Interview (LSI).
Alle jongeren met een diagnose over het afgelopen jaar kwamen in aanmerking
voor de diagnosegroep van het LSI. Van de jongeren met een
levensloopdiagnose of zonder diagnose is één op de twee geselecteerd voor de
controlegroep. Het LSI is in totaal bij 957 jongeren afgenomen. De groep met
een diagnose in het laatste jaar bleek oververtegenwoordigd te zijn (61% in de
LSI, 45% in de CIDI), en de groep zonder diagnose ondervertegenwoordigd (25%
in LSI, 38% in CIDI). Voor de analyses zijn de gegevens teruggewogen naar de
groep respondenten waarbij de CIDI is afgenomen, zodat de resultaten
representatief zijn voor jongeren uit Noord-Nederland.
In het Life Stress Interview (stressvolle gebeurtenissen in de afgelopen 3 jaar) is
gevraagd of de deelnemer ”grote financiële problemen” heeft meegemaakt,
wanneer dit plaatsvond, hoeveel stress de deelnemer daarvan heeft
ondervonden en de mate waarin de respondent zelf een aandeel had in de
problemen (de afhankelijkheid). Ook is aan de ouders gevraagd of hun kind
financiële moeilijkheden heeft. Deze vraag is in totaal door 1656 ouders
beantwoord. Daarnaast is de Antisocial Behavior Questionnaire (ABSQ)
afgenomen bij jongeren. Deze vragenlijst vraagt naar ernstig antisociaal gedrag
en bevat vragen als “heb je ooit een wapen gebruikt?” of “ben je ooit in contact
met de politie geweest?” (zie bijv. Van der Laan, Veenstra et al. 2010).
Met deze gegevens is nagegaan hoeveel financiële moeilijkheden werden
gerapporteerd door de jongvolwassene en de ouder. Daarnaast is onderzocht
of jongeren met financiële moeilijkheden verschilden in hun score op
antisociaal gedrag van jongeren zonder financiële problemen. Tot slot is
nagegaan of antisociaal gedrag gerelateerd was aan de hoeveelheid stress (niet,
mild, matig, behoorlijk) die de deelnemer heeft ervaren door de financiële
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moeilijkheden en de afhankelijkheid (de mate waarin de jongere zelf een
aandeel had bij de problemen) samenhangt met de mate van antisociaal
gedrag. Het bleek dat het hebben van financiële moeilijkheden gerelateerd is
aan antisociaal gedrag. Vooral jongeren die een groter aandeel hadden in het
ontstaan van hun financiële problemen, hadden een hoger risico op antisociaal
gedrag.
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Tabel 3 Nederlandse longitudinale studies naar delinquent gedrag bij adolescenten en ongvolwassenen
Studie

contactpersoon

Studiekenmerken

Data over schulden?

Mogelijkheden om het
verband tussen schulden en
criminaliteit te analyseren

RADAR

Prof. dr. H. Koot

Nee

-

Nijmeegs
Gezinsonderzoek

Prof. dr. J. Gerris

Longitudinaal onderzoek naar
adolescenten (zowel naar antisociaal
gedrag als slachtofferschap), lopend
onderzoek
Nationaal onderzoek in de algemene
bevolking bij gezinnen met een kind
van 9-17 jaar, 3 meetmomenten in
1990, 1995 en 2000, onderzoek is
afgesloten

Ja, één vraag over het
hebben van schulden in
het gezin en op wie dit
betrekking had (meting
2 en 3)

TRAILS

Prof. dr. R. Veenstra

Longitudinaal onderzoek naar
lichamelijke en geestelijke gezondheid
bij 2900 kinderen in Noord-Nederland
op weg naar de volwassenheid, lopend
onderzoek

Ja, één vraag over
schulden van de jongere
aan ouders en een vraag
aan de jongere zelf

Slechts in één geval wordt
aangegeven dat de jongere uit
het gezin schulden heeft.
Hierdoor is het niet mogelijk
om een correlatie te
berekenen.
Analyses zijn door een
onderzoeker van TRAILS
verricht (frequentie van
schulden en delinquentie en
een correlatie).

WIL

Prof. dr. W. Meeus

Studie naar kenmerken die relevant
worden geacht voor de psychosociale
ontwikkeling van adolescenten,
metingen in 1991, 1994 en 1997,
onderzoek is afgesloten

Ja, één vraag aan de
jongere of deze
financiële problemen of
grote schulden heeft
gehad (meting 1, 2 en 3)

Wij hebben de data m.b.t.
schulden en criminaliteit
ontvangen en hiermee is het
mogelijk om het verband te
analyseren.

HBSC

Prof. dr. W.
Vollebergh

Landelijk scholieren onderzoek
(internationaal) naar gezondheid en
welzijn van scholieren, meerdere
metingen, lopend onderzoek

Nee

-
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WIL
Het WIL-onderzoeksproject (Wendingen In de Levensloop, Meeus and 'T Hart
1993) is een longitudinaal grootschalig onderzoek naar een reeks kenmerken
waarvan verwacht wordt dat ze van belang zijn voor de psychosociale
ontwikkeling van adolescenten. Er zijn data verzameld in 1991 (T1), 1994 (T2)
en 1997 (T3). In 1991 lag de leeftijd van de ondervraagde jongeren tussen de
12-24 jaar. Deze groep bestond uit 3393 Nederlandse jongeren. In 1994 zijn
hiervan 2301 jongeren tussen de 15 en 27 jaar overgebleven en in 1997 waren
er nog 1781 over. De selectiviteit van deze uitval is onderzocht. Het blijkt dat
de kans op uitval toeneemt met de leeftijd en groter is voor meisjes dan voor
jongens. Gerapporteerd geweld heeft een positief effect op deelname en
vandalisme een negatief effect. Omdat selectieve uitval minimaal bleek te zijn
verwachten we niet dat dit de resultaten zal beïnvloeden (Luijpers 2000). Voor
het onderzoek naar schuldenproblematiek en criminaliteit zijn de gegevens
over schulden en delinquent gedrag tijdens de eerste twee metingen
geanalyseerd.
Bij de vragen naar ingrijpende gebeurtenissen, de zogeheten “life events”, is
onder andere gevraagd of de jongere in de afgelopen periode grote financiële
problemen en/of schulden heeft gehad. Er kon gekozen worden uit de
antwoordcategorieën: “niet meegemaakt”, “wel meegemaakt, niet als ingrijpend
ervaren”, “wel meegemaakt, wel als ingrijpend ervaren” en “geen opgave”. Ook
zijn de gegevens gebruikt van een door Luijpers (2000) samengestelde
delinquentieschaal. Deze bestaat uit 21 items die vragen naar overtredingen of
misdrijven gepleegd in het afgelopen jaar. Voorbeelden van deze items zijn
“heb je het afgelopen jaar zwart gereden in de trein”, “heb je het afgelopen jaar
iemand zo zwaar verwond dat hij medische hulp nodig had” of “heb je het
afgelopen jaar van je werk gestolen”?
Voor het huidige onderzoek is nagegaan of financiële problemen samenhangen
met delinquentie op T1 en T2. We zijn nagegaan of er verschillen waren in deze
verbanden tussen de leeftijdsgroep van 12-17 jaar en 18-24 jaar door te
toetsen of er een interactie-effect is van financiële problemen en leeftijd op
delinquent gedrag. Als eerste onderzochten we het verband tussen schulden en
criminaliteit op T1 door te toetsen of jongeren met schulden, al dan niet
ingrijpend, verschilden van jongeren zonder schulden. Omdat op basis hiervan
geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de vraag of
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schulden een risicofactor zijn voor delinquentie (of schulden vooraf zijn
gegaan aan delinquentie) onderzochten we ten tweede of financiële problemen
tijdens meetmoment T1 gerelateerd waren aan delinquentie tijdens T2. Bij
deze analyse controleerden we voor het delinquente gedrag gemeten op T1.
Omdat uit het onderzoek van Moffitt en collega's (2002) bleek dat persistent
crimineel gedrag een risicofactor was voor schulden tijdens de
jongvolwassenheid (26 jaar), is tot slot nagegaan of delinquentie tijdens T1
gerelateerd was aan het hebben van financiële problemen tijdens T2. Daarnaast
onderzochten we of de relatie tussen het hebben van financiële problemen en
delinquent gedrag verschilde tussen adolescenten en jongvolwassenen. Uit de
analyses bleek dat financiële problemen gerelateerd waren aan delinquentie.
Op basis van de longitudinale analyses lijkt het erop dat met name criminaliteit
het risico verhoogt op het hebben van toekomstige schulden in plaats van dat
schulden een risicofactor vormen voor later crimineel gedrag.
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3

Beantwoording van de onderzoeksvragen

Hieronder worden op basis van de gevonden resultaten van de literatuurstudie,
de secundaire analyse van de kwalitatieve studie, de resultaten uit de
factsheets en de secundaire analyses van de Nederlandse longitudinale studies
antwoorden gegeven op de onderzoeksvragen.
3.1 Risicofactoren voor schuldenproblematiek
1.

Wat is de definitie van schuldenproblematiek of problematische schulden 8
in de literatuur en zoals die door jongeren en professionals wordt
gegeven?

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er verschillende definities bestaan. Betti
en collega‟s (2007) hebben schuldenproblematiek in diverse Europese landen
onderzocht. Zij beschrijven drie modellen aan de hand waarvan
schuldenproblematiek kan worden gedefinieerd. Een objectief kwantitatief
model definieert schuldenproblematiek als een onmogelijkheid om schulden af
te lossen als een bepaald niveau van schulden bereikt is (bepaald door inkomen
en bezittingen). Zo worden in Engeland problematische schulden omschreven
met de term over-indebtedness: de huidige inkomsten zijn niet genoeg om de
aflossingen te dekken zonder te snijden in noodzakelijke uitgaven (Williams
and Sansom 2007). Ook in Nederland stelt men dat er sprake is van
schuldenproblematiek wanneer het bedrag dat een huishouden maandelijks
kwijt is aan het aflossen van schulden hoger is dan het bedrag dat maandelijks
overblijft van het inkomen. Het gaat hierbij om het inkomen na betaling van

8

In de schuldhulpverlening en bij het ministerie van SZW hanteert men de definitie
probleemschulden of problematische schulden, aangezien niet alle schulden een probleem vormen.
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het levensonderhoud en vaste lasten (Van Ommeren, De Ruig et al. 2009). Een
subjectief model stelt dat schuldenproblematiek wordt bepaald door de
beleving van mensen die ervaren dat door hun schulden hun levensstandaard
in gevaar wordt gebracht. In het geval van een administratief model is er sprake
van schuldenproblematiek indien de schulden niet worden afgelost en deze
officieel worden geregistreerd of via een rechtszaak worden afgehandeld,
bijvoorbeeld bij een faillissementaanvraag (Betti, Dourmashkin et al. 2007).
Er worden verschillende typen schuldsituaties onderscheiden, namelijk de
situatie dat de vaste lasten te hoog zijn voor het inkomen, het onvoldoende
aanpassen van inkomen of uitgaven wanneer één van beide verandert, meer
uitgeven dan het inkomen toelaat, een koopverslaving of drugsverslaving.
Laatstgenoemde situatie wordt ook wel gedragsschuld genoemd, die dan niet
alleen ontstaat door drugs- of koopverslaving, maar ook door
alcoholverslaving. Verder worden ook fraudeschulden onderscheiden, meestal
ontstaan door fraude met uitkeringen (De Cock, Hak et al. 2009).
Uit de secundaire analyse van de kwalitatieve studie komt naar voren dat
jongeren uit de respondentgroep met name vertellen dat zij in de schulden zijn
gekomen door rood staan, niet betalen van de zorgverzekeringspremie,
onterecht ontvangen studiefinanciering, telefoonabonnementen en schulden
door niet betaalde boetes. Vanaf het moment dat een jongere 18 wordt kunnen
schulden in een korte tijd hoog oplopen. In eerste instantie ziet een jongere dit
nog niet als problematisch (schulden hebben wordt normaal gevonden),
waardoor het schuldbedrag snel hoger kan worden. Professionals maken het
onderscheid tussen formele schulden en informele schulden. Formele schulden
worden bij officiële instanties gemaakt. Informele schulden maakt een jongere
op straat. Hieronder vallen bijvoorbeeld schulden door bankpasfraude,
telefoonabonnementen op naam van de jongere, auto‟s op naam van de
jongere, loverboy (of -girl) activiteiten, privéschulden bij vrienden. De
combinatie van formele en informele schulden maakt het moeilijk om via de
officiële weg de schulden af te lossen (zie ook, Noorda and Pehlivan 2009).
Samengevat blijken er diverse omschrijvingen van schuldenproblematiek naast
elkaar te bestaan, waarvan sommige objectief en andere subjectief meetbaar
zijn. Het is opvallend dat in het onderzoek naar voren komt dat er naast
formele schulden waarvan uitgegaan wordt in de schuldhulpverlening, ook
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sprake kan zijn van andere vormen van schulden zoals informele schulden en
fraudeschulden. In de meeste gevonden studies wordt geen onderscheid
gemaakt tussen verschillende typen schulden, maar richten de studies zich
meer algemeen op schulden of financiële problemen zoals gerapporteerd door
de jongere zelf of door een ouder. Enkele studies richten zich op kopen op
krediet en creditcardschulden (Davies and Lea 1995; Roberts and Jones 2001;
Lyons 2004; Lachance, Beaudoin et al. 2006; Norvilitis, Merwin et al. 2006; Robb
and Sharpe 2009; Wang and Xiao 2009; Dwyer, McCloud et al. 2011).
2.

Wat is er bekend over de risicofactoren voor schuldenproblematiek?

Uit de literatuur komen enkele risicofactoren voor schuldenproblematiek bij
jongeren naar voren. We zullen hierbij een indeling maken naar de vier te
onderscheiden niveaus: individueel-, gezins-, groeps- en maatschappelijk
niveau. Van de gevonden literatuur richten de meeste studies zich op het
individuele niveau. De kwalitatieve analyse duidt op mogelijke risicofactoren
op maatschappelijk niveau. We vonden daarnaast een aantal studies naar
factoren die specifiek gericht zijn op het omgaan met geld en die niet direct
zijn in te delen in de vier bovengenoemde niveaus. Daarom beschouwen we
deze factoren als een aparte categorie.
Individuele risicofactoren
Op individueel niveau zijn uiteenlopende verbanden met schulden of financiële
problemen gevonden. Moeilijkheden bij het omgaan met stressvolle ervaringen
wordt in de literatuur vaak als risicofactor voor het hebben van schulden
gevonden. Het uitgeven van geld wordt gebruikt als vermindering van spanning
(anxiety) op de korte termijn, hoewel deze spanning op de lange termijn vooral
toeneemt door dit koopgedrag (Davies and Lea 1995; Robb and Sharpe 2009).
Wat ook wordt gevonden is dat het niet kunnen uitstellen van een beloning
(delay of gratification) gerelateerd is aan het hebben van schulden (Norvilitis,
Merwin et al. 2006). Daarnaast nemen studenten met een lening over het
algemeen meer risico‟s (Oosterbeek and van den Broek 2009). Gezondheid
blijkt ook gerelateerd te zijn aan het hebben van schulden. Zo werd gevonden
dat roken en alcoholgebruik en lichamelijke, sociale en psychische gezondheid
samenhangt met de hoogte van schulden van studenten (Jessop, Herberts et al.
2005). Uit dit onderzoek bleek dat psychische gezondheid samenhing met
minder schulden. Ross en collega‟s (2006) vonden echter dat psychische
problemen samenhingen met minder schulden. De leeftijd van jongeren was in
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Nederlands onderzoek gerelateerd aan schulden (Oosterbeek and van den
Broek 2009; Van Heijst and Verhagen 2009). Naarmate jongeren ouder worden
lopen schulden op. Zo hebben veel oudere studenten hogere schulden dan
studenten die net aan hun universitaire studie beginnen (Johnes 1994; Davies
and Lea 1995; Norvilitis, Merwin et al. 2006; Nelissen, Van de Ven et al. 2011).
Oudere studenten hebben echter ook een langere periode de gelegenheid gehad
om hun schulden te laten oplopen dan jongeren, waardoor het voor de hand
ligt dat leeftijd een voorspeller is voor het hebben van schulden (Norvilitis,
Merwin et al. 2006).
Wij vonden enkele studies waarbij geen significant verband werd gevonden
tussen een mogelijke individuele risicofactor en schulden. Impulsiviteit bij
jongeren in relatie tot het hebben van schulden of financiële problemen is
onderzocht, maar blijkt geen significante risicofactor voor het hebben van
schulden te zijn (Wang and Xiao 2009). Ook werd geen verband tussen
sensatiezucht en schulden gevonden (Norvilitis, Merwin et al. 2006).
Als het gaat om schoolprestaties of leren dan blijkt er óf geen samenhang
gevonden te worden óf een positief verband te worden gevonden. Het
opleidingsniveau van de jongere speelt blijkt namelijk een rol te spelen bij
leengedrag (hoe hoger het niveau, hoe vaker men geld leent) en de
studierichting: studenten in een studierichting waarbij men verwacht dat het
salaris relatief laag zal zijn lenen meer (Johnes 1994; Van Heijst and Verhagen
2009). Bovendien studeren Nederlandse studenten die geld lenen meer dan
studenten die niet lenen (Oosterbeek and van den Broek 2009). Zhang en Kemp
(2009) vonden dat schulden niet waren gerelateerd aan motivatie voor leren en
schoolprestaties.
Ten slotte bestaan er veel factoren waarbij het vooralsnog onduidelijk is of
deze samenhangen met het hebben van schulden doordat in de literatuur
tegenstrijdige resultaten worden gevonden. Het geslacht is volgens sommige
onderzoekers wel een risicofactor (Johnes 1994; Davies and Lea 1995; Lyons
2004; Oosterbeek and van den Broek 2009; Van Heijst and Verhagen 2009) en
volgens andere onderzoekers niet (Norvilitis, Merwin et al. 2006; Robb and
Sharpe 2009). Daar komt nog bij dat tegenstrijdige resultaten naar voren
komen uit studies waarin een verband tussen geslacht en schulden wordt
gerapporteerd. Zo laat Lyons (2004) zien dat mannen meer risico lopen op het
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hebben van schulden, terwijl in het onderzoek van Davies en Lea (1995) juist
wordt gevonden dat vrouwen meer risico lopen op het hebben van schulden.
Ook onderzoek naar het eigen inkomen levert tegenstrijdige resultaten op.
Volgens Nelissen en collega‟s (2011) is een hoger eigen inkomen van jongeren
een risicofactor voor het hebben van schulden, terwijl anderen geen verband
hebben gevonden (Davies and Lea 1995). In een ander onderzoek wordt
gevonden dat een laag inkomen gerelateerd is aan problemen met het
terugbetalen van een lening (Schwartz and Finnie 2002). De eigen
inkomensverwachting zorgt ook voor tegenstrijdige onderzoeksresultaten.
Volgens Davies en Lea (Davies and Lea 1995) kan een hoge
inkomensverwachting gezien worden als risicofactor, maar Lyons (2004) en
Norvilitus en collega‟s (2006) hebben hier geen onderbouwing voor gevonden.
Voor jongeren geldt werkloosheid niet als risicofactor, maar voor volwassenen
is dit wel gevonden (Getter 2003). Sommige wetenschappers beschouwen een
externe locus of control als risicofactor, het gaat dan om onderzoek naar
volwassenen (Livingstone and Lunt 1992; Tokunaga 1993), terwijl er in
onderzoek naar adolescenten of jongvolwassenen geen bewijs voor is
gevonden (Davies and Lea 1995; Jessop, Herberts et al. 2005; Norvilitis, Merwin
et al. 2006). Een externe locus of control betekent dat jongeren geneigd zijn om
de oorzaak van problemen buiten zichzelf te zoeken.
De jongeren in de respondentgroep van het kwalitatieve onderzoek (secundaire
analyses) noemen een combinatie van individuele factoren die er voor zorgden
dat ze in de problemen kwamen door schulden. Hierin zijn verschillende typen
oorzaken te onderscheiden. Een aantal jongeren signaleert een onvermogen om
met geldzaken om te gaan en consequenties te overzien. Hiervoor zoeken
jongeren de oorzaak bij zichzelf. Vervolgens refereren jongeren aan de
behoefte aan spullen om zich goed te voelen en aan de beperkingen die zij
ervaren om zelf in die behoefte te voorzien. Vervolgens draagt de (in de ogen
van jongeren onoverzichtelijke-) inspanning die het vraagt om uit de schulden
te komen er toe bij dat zij in de schulden blijven.
De professionals die deelnamen aan het kwalitatieve onderzoek (secundaire
analyses) geven aan dat veel van de jongeren zelf niet het vermogen hebben om
hun financiën te beheren; ze zijn bijvoorbeeld laaggeletterd. Dit maakt dat zij
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via de formele wegen al snel een schuld kunnen opbouwen bij bijvoorbeeld de
zorgverzekering.
Factoren op gezinsniveau
Het bleek dat weinig studies zich richtten op gezinsfactoren als verklaring voor
het hebben van schulden van jongeren. De gevonden studies richtten zich op
het gezinsinkomen, het opleidingsniveau van ouders, financiële ondersteuning
en het aanleren van financiële vaardigheden door ouders. Het opleidingsniveau
van ouders bleek samen te hangen met (creditcard) schulden in een
Nederlandse studie onder scholieren (Noorda 2008). Dit blijkt ook uit
buitenlands onderzoek (Johnes 1994). Het inkomen van ouders blijkt
daarentegen in buitenlands onderzoek (Robb and Sharpe 2009; Wang and Xiao
2009) niet samen te hangen met het hebben van schulden en in Nederlands
onderzoek wel; Nederlandse studenten die lenen hebben ouders die gemiddeld
een hoger inkomen hebben (Oosterbeek and van den Broek 2009). Verder
bleken creditcardschulden bij studenten samen te hangen met weinig
financiële ondersteuning door ouders (Lyons 2004). Ook hadden studenten
minder creditcardschulden wanneer ouders betrokken waren bij het verkrijgen
van een creditcard (Palmer, Pinto et al. 2001). De overtuiging dat ouders te hulp
schieten wanneer een jongere een schuld niet kan afbetalen is gerelateerd aan
minder schulden (Norvilitis and MacLean 2010). Daarnaast hebben studenten
minder creditcardschulden wanneer zij via hun ouders financiële vaardigheden
hebben verkregen (Norvilitis and MacLean 2010). Deze studenten stellen
materiële behoeften vaker uit en doen minder vaak impulsieve
creditcardaankopen.
Wanneer het beeld dat professionals die deelnamen aan het kwalitatieve
onderzoek (secundaire analyses) schetsen wordt samengevat, bestaat de
doelgroep uit jongens en meisjes van wie de ouders vaak ook in de financiële
problemen zitten. Van huis uit hebben zij vaak niet meegekregen hoe ze hun
eigen financiën moeten beheren.
Factoren op het niveau van vrienden
Het onderzoek naar factoren die te maken hebben met de invloed van
leeftijdsgenoten en vrienden richtte zich voornamelijk op status en groepsdruk
als risicofactor voor het hebben van schulden. Voor veel jongeren is hun status
binnen de groep zeer belangrijk en het verkrijgen en herstellen van de
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gewenste status hangt samen met het hebben van schulden (Nelissen, Van de
Ven et al. 2011). Livingstone en Lunt (1992) deden onderzoek naar volwassenen
en noemen het gebruik van geld om vriendschappen (af) te kopen of te
onderhouden een risicofactor voor het ontstaan van schulden. Het hebben van
een klein sociaal netwerk wordt ook gezien als risicofactor (Wang and Xiao
2009). Volgens Nelissen en collega‟s (2011) lopen jongeren die weinig andere
mogelijkheden tot hun beschikking hebben om hun gewenste status in stand te
houden, zoals een aantrekkelijk uiterlijk of goede studieresultaten, een
verhoogd risico op het maken van schulden. Dwyer en collega‟s (2011) stellen
dat het kunnen aangaan van schulden om een bepaalde status te verwerven
vooral voor jongeren uit armere milieus in eerste instantie een positieve
uitwerking heeft op hun gevoel van eigenwaarde. Pas op latere leeftijd wordt
de negatieve impact van het hebben van schulden duidelijk. Dwyer en collega‟s
(2011) vonden namelijk dat het hebben van creditcardschulden bij 18-27jaringen samenhing met een groter gevoel van controle en eigenwaarde, terwijl
bij de oudste groep 28-34 jaar het hebben van schulden samenhing met minder
eigenwaarde en minder het gevoel hebben controle over de situatie te hebben.
Ook in Nederlands onderzoek wordt evidentie gevonden voor de rol van
groepsdruk, cultuur en status. Groepsdruk en status lijken een rol te spelen bij
het ontstaan van schulden. Status speelt ook een rol rond jeugd(criminele)
bendes. De status van een bendelid wordt verhoogd door materiële zaken, die
jongeren in de buurt nooit op legale wijze zouden kunnen verkrijgen
(Vogelvang 2005). Jongeren die een risico lopen op financiële problemen
zouden de gevaren van ongezond financieel gedrag niet als reëel zien en de
invloed van leeftijdsgenoten te veel laten meetellen (Van Heijst and Verhagen
2009).
De professionals die deelnamen aan het kwalitatieve onderzoek (secundaire
analyses) noemen ook dat de jongeren behoefte aan status hebben. Die status
wordt niet verkregen door wat je doet, maar door wat je hebt. Jongeren willen
snel geld. Veel van de jongeren hebben inmiddels ervaren dat dit voor hen (al
dan niet door vooroordelen) niet of nauwelijks verkrijgbaar is. Ze gaan
vervolgens op zoek naar manieren om hier wel aan te komen. Langs formele,
dan wel langs informele kanalen.
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Uit de interviews met jongeren die meededen aan het kwalitatieve onderzoek
blijkt dat schulden een onderdeel zijn van de cultuur van de groep waar zij
deel van uitmaken. Vrienden van de respondentgroep hebben ook schulden.
Schulden worden als normaal gezien.
“Ik bespreek het gewoon met vrienden. Zij hebben het ook. Het is heel normaal.”
(Meisje, 21 jaar)
“Ze hebben allemaal dezelfde problemen. Je bent met hen opgegroeid en hebt
met hen ook de schulden gemaakt.” (Jongen, 22 jaar)
“Je gaat ook om met andere jongeren met schulden. Je leert niet van elkaar. Je
zit in een cirkel, waar je niet uitkomt.” (Jongen, 22 jaar)
Factoren op maatschappelijk niveau
In de literatuur is er weinig aandacht voor maatschappelijke factoren voor het
hebben van schulden. O‟Loughlin en Szigin (2006) deden onderzoek onder
Britse en Ierse studenten en vonden dat kenmerken van de samenleving van
belang kunnen zijn voor het ontstaan van schulden bij jongeren. Uit hun
onderzoek bleek dat Ierse studenten meer schulden hadden dan Britse
studenten, terwijl Ierse studenten lagere studiekosten hebben dan Britse
studenten. De onderzoekers verklaren het verschil in de hoogte van schulden
aan de hand van de context van de Ierse studenten die opgroeien in een
omgeving die sterker georiënteerd is op kredieten.
De professionals uit het kwalitatieve onderzoek wijzen verschillende factoren
op maatschappelijk niveau aan, die zij als oorzaak zien voor schulden onder
jongeren. Zo geven zij aan dat de maatschappij de verwachting heeft dat
jongeren vanaf 18 jaar zelfredzaam zijn en zich financieel staande kunnen
houden. Professionals bekritiseren deze verwachting omdat zij signaleren dat,
tenminste een deel van de jongeren niet aan deze verwachting kan voldoen.
Veel professionals wijten de toegenomen schulden aan een cultuur waarin het
gemakkelijk is om schulden te maken en de ruime mogelijkheden die bedrijven
hebben om leningen te verstrekken. Vooral jongeren die het moeilijk vinden
om te overzien welke gevolgen het aangaan van een lening heeft, komen
hierdoor in de problemen. Een aantal professionals noemt verder nog dat de
maatschappij het voor jongeren met een niet-Nederlandse culturele
achtergrond niet gemakkelijk maakt om stageplaatsen en werkplekken te
vinden. Hierdoor hebben deze jongeren weinig vertrouwen in een gewone

42

loopbaan. Alternatieve vormen om geld te verkrijgen worden daardoor
aantrekkelijk.
Factoren specifiek gericht op omgaan met geld
Financieel management is gerelateerd aan het hebben van schulden (Grable and
Joo 2006). Het gaat dan om gedrag zoals bewustwording van de hoogte van het
salaris dat men verdient, uitzoeken waar de laagste rente kan worden
verkregen bij het afsluiten van een lening of een wekelijks of maandelijks
uitgavenplan maken. Daarnaast blijkt weinig financiële kennis (Norvilitis,
Merwin et al. 2006; Wang and Xiao 2009), of juist veel financiële kennis (Robb
and Sharpe 2009; Norvilitis and MacLean 2010) gerelateerd te zijn aan het
hebben van schulden. Over de vraag of jongeren voldoende kennis hebben van
geldzaken wordt ook in de Nederlandse literatuur verschillend gedacht. Van
Bommel (2007) beschouwt een gebrek aan vaardigheden om met geld om te
gaan als een belangrijke persoonlijke factor met betrekking tot het ontstaan
van schulden. Onder kennis kan ook verstaan worden dat jongeren zo nodig de
weg naar instanties weten te vinden. De houding tegenover het hebben van
schulden lijkt ook van belang. Schulden of geld lenen nuttig vinden hangt
samen met de hoogte van schulden, maar angst voor schulden hangt
daarentegen niet samen met minder schulden (Haultain, Kemp et al. 2010).
Nederlandse studenten die geld lenen, hebben vaak minder aversie tegenover
schulden en dat geldt ook voor hun ouders (Oosterbeek and van den Broek
2009).
Uit alle gevonden studies naar het gebruik van creditcards blijkt dat het
gebruik van een creditcard (Roberts and Jones 2001; Norvilitis, Merwin et al.
2006; Robb and Sharpe 2009), zeker als iemand meerdere creditcards tot zijn
beschikking heeft (Davies and Lea 1995; Lyons 2004; Norvilitis, Merwin et al.
2006), of als het creditcards betreft die niet door een bank maar door een
warenhuis of een andere instantie zijn verstrekt (Lyons 2004), de kans op het
hebben van schulden vergroot. Opvallend is dat dwangmatig koopgedrag (het
kopen om het kopen) niet altijd als risicofactor wordt gevonden. Wang en Xiao
(2009) en Joireman en collega‟s (2010) concluderen op basis van hun
onderzoek dat dit wel een risicofactor voor schulden is, terwijl Norvilitis en
collega‟s (2006) geen verband vinden tussen dwangmatig koopgedrag en
schuldenproblematiek. Tot slot wordt gevonden dat financiële zorgen en stress
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samenhangen met het hebben van schulden (Jessop, Herberts et al. 2005;
Grable and Joo 2006; Morra, Regehr et al. 2008).
Samengevat blijkt dat diverse factoren mogelijk een risicofactor zijn voor het
ontstaan van schuldenproblematiek bij jongeren. Eerdere studies hebben zich
voornamelijk gericht op individuele factoren. We vonden relatief weinig studies
naar gezinsfactoren of maatschappelijke factoren. Het blijkt dat leeftijd,
moeilijkheden bij het omgaan met stressvolle ervaringen en het
opleidingsniveau samenhangen met het hebben van schulden. Veel studies
naar individuele factoren, zoals geslacht, impulsiviteit, en externe locus of
control, vinden tegenstrijdige resultaten. Als het gaat om gezinsfactoren, dan
wordt gevonden dat het opleidingsniveau van ouders en financiële
ondersteuning van ouders een risicofactor voor schulden van jongeren zijn en
het inkomen van ouders niet. Risicofactoren in het vriendendomein hebben
vooral betrekking op het verwerven van status in een groep. Jongeren die veel
belang hechten aan status en weinig middelen hebben om status te verwerven
via uiterlijk of scholing hebben een verhoogd risico op het hebben van
schulden. Maatschappelijke factoren die professionals in het kwalitatieve
onderzoek aanwijzen zijn de maatschappelijk veronderstelde financiële
zelfredzaamheid van jongeren, het gemak waarmee leningen kunnen worden
verkregen en de slechte toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor jongeren
met een niet-Nederlandse achtergrond. Andere risicofactoren die werden
gevonden zijn budgetteren, weinig of juist veel financiële kennis, het gebruik
van meerdere creditcards en het gebruik van creditcards van warenhuizen of
andere instanties anders dan een bank. In de literatuur worden veel factoren
genoemd die een rol spelen bij schuldenproblematiek, maar het is niet
duidelijk of dat risicofactoren zijn, aangezien veel van de gevonden studies
namelijk cross-sectioneel9 van aard zijn. Bovendien gaan schulden vaak samen
met andere problemen. Noorda en Pehlivan (2009) vermelden dat bij
risicojongeren schulden (en huisvestingsnood) gepaard gaan met andere
problemen, zoals moeilijkheden op school, spanningen thuis, werkloosheid en
middelengebruik. Jongeren noemen zelf vooral individuele risicofactoren, zoals

9

In cross-sectioneel onderzoek zijn factoren en de mate van schulden op hetzelfde tijdstip gemeten.
Hierdoor kan niet worden nagegaan of de onderzochte factoren vooraf zijn gegaan aan het ontstaan
van de schuld of dat zij pas na de schuld zijn ontstaan. In longitudinaal onderzoek zijn er meerdere
meetmomenten waardoor kan worden nagegaan wat de richting is van de relatie, bijvoorbeeld of
slecht financieel management vooraf is gegaan aan het ontstaan van een schuld of dat een gevolg is
van de schuld.
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het onvermogen om financiën te regelen en een grote behoefte aan spullen.
Professionals geven aan dat een combinatie van gezinsfactoren (ouders hebben
zelf ook moeite met het beheren van hun financiën), vriendfactoren (het
verwerven van status), maatschappelijke en individuele factoren (laaggeschoold
zijn) een rol speelt bij het ontstaan van schulden.
3.

Maakt men in de literatuur over de schuldenproblematiek onderscheid
tussen adolescenten en jongvolwassenen?

De internationale literatuur maakt een duidelijk onderscheid tussen jongeren
onder en boven de 18 jaar. In de meeste landen is 18 jaar de leeftijdsgrens
waarop een jongere als financieel zelfstandig wordt gezien en zodoende rood
kan staan, een creditcard kan aanschaffen of zaken op krediet mag
aanschaffen (telefoonabonnement, scooter, kleding, vakantie). Verder is het
Westerse schoolsysteem erop gericht dat jongeren vanaf hun 18 e naar een
college, hogeschool of universiteit toe gaan. Hiervoor gaan veel jongeren
zelfstandig wonen. Ze zijn dan op zichzelf aangewezen en staan sterk onder
invloed van leeftijdgenoten (Davies and Lea 1995; Wang and Xiao 2009). De
overgrote meerderheid van internationale studies naar schulden richt zich op
jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Een enkel onderzoek richt zich op
adolescenten. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse onderzoek door
Nelissen en collega‟s (2011).
In de Nederlandstalige literatuur over schuldenproblematiek wordt
onderscheid gemaakt naar leeftijdsgroep, maar de gehanteerde
leeftijdsgrenzen verschillen, waardoor het onderscheid tussen jeugd en
jongvolwassenen niet altijd gemaakt kan worden. Sommige studies maken wel
onderscheid tussen adolescenten (18-) en jongvolwassenen (18+). Van Heijst en
Verhagen (2009) constateren bijvoorbeeld dat ROC-leerlingen van 16 en 17 jaar
vaker geld tekort komen en dat dan bij hun ouders lenen. Vanaf 18 jaar wordt
minder bij de ouders geleend en vaker bij financiële instellingen, waar zij vaak
rood staan. Een lesprogramma van het Nibud voor jongeren in de
jeugdhulpverlening is gericht op jongeren vanaf 16 jaar. In een kwalitatief
onderzoek naar zwerfjongeren waarbij hulporganisaties worden geïnterviewd
wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren beneden de 18 jaar en tussen 18
en 25 jaar (Changoer, Hartman Kok et al. 2009). In een andere studie werden
weer andere leeftijdsgroepen onderscheiden. Zo bleek in een analyse van
consumentenvorderingen van Intrum Justitia dat een zeer gering deel van de
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vorderingen betrekking had op jongeren onder de 15 jaar. Jongeren tussen 15
en 35 jaar waren oververtegenwoordigd in het aantal vorderingen (JehoelGijsbers 2005).
4.

Wat zijn de verschillen tussen adolescenten en jongvolwassenen met
betrekking tot schuldenproblematiek

Zoals ook al ter sprake is gekomen bij de vorige vraag is het juridisch niet
mogelijk om als jeugdige op een formele manier schulden te maken. Ouders
blijven financieel aansprakelijk voor hun kinderen tot hun 18 e verjaardag. Dit
sluit niet uit dat jeugdigen wel bij anderen (ouders, vrienden) kunnen lenen.
Ook het straatcircuit let niet op deze leeftijdsgrens. Zo kunnen jeugdigen op
informele manieren in de schulden raken, bijvoorbeeld met gokken of
drugsgebruik (Magoon, Gupta et al. 2007; Gwadz, Gostnell et al. 2009; Nelissen,
Van de Ven et al. 2011). Daarnaast wordt de schuldenproblematiek groter
vanaf 18 jaar. Jongeren lenen dan niet meer bij hun ouders, maar bij financiële
instellingen en staan rood. Zij kampen vaker met financiële tekorten, die deels
voortkomen uit de grotere verantwoordelijkheid voor hun financiën,
bijvoorbeeld voor de premies van de ziektekostenverzekering, maar ook voor
de kosten van zelfstandig wonen (Van Heijst and Verhagen 2009). Uit de
interviews met professionals blijkt dat het grootste verschil betrekking heeft
op de toegang tot formele geldbronnen en de mogelijkheid om financiële
verplichtingen aan te gaan.
5.

Is het nodig binnen deze leeftijdsgroepen een onderscheid te maken naar
typen jongeren die gevoelig zijn voor schulden en hoe passen de
risicofactoren voor schuldenproblematiek binnen die groepen?

Uit onderzoek komen drie groepen jongeren naar voren die specifiek gevoelig
zijn voor het maken van schulden: dakloze jongeren (Gwadz, Gostnell et al.
2009), (gok)verslaafde jongeren (Magoon, Gupta et al. 2007) en jongeren die al
op relatief jonge leeftijd crimineel gedrag vertoonden (Moffitt, Caspi et al.
2002). De uitkomsten van het laatstgenoemde onderzoek zijn interessant
omdat in dit onderzoek nagegaan is wat de gevolgen zijn van het al dan niet op
jonge leeftijd starten met criminaliteit. In een longitudinale Nieuw-Zeelandse
studie werden kinderen gevolgd vanaf de geboorte tot in de volwassenheid. De
groepen die werden vergeleken waren vroege starters die tijdens de kindertijd
waren begonnen met delinquent gedrag (childhood onset delinquents), late
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starters die in de adolescentie waren begonnen met delinquent gedrag
(adolescent onset delinquents), niet-delinquenten (abstainers) en jongeren die
in de kindertijd antisociaal en agressief gedrag vertoonden, maar in de
adolescentie daarmee waren gestopt (recovery). In het onderzoek werd
nagegaan in welke mate deze groepen op latere leeftijd problemen hadden in
diverse leefgebieden. Hiervoor werd op 26-jarige leeftijd onder andere de mate
van financiële problemen gemeten. Het bleek dat de groep die in de kindertijd
was begonnen met delinquent gedrag de meeste financiële problemen had.
Daarna volgde de groep die in de adolescentie was begonnen met delinquent
gedrag (adolescent onset) en de groep die in de kindertijd was begonnen, maar
in de adolescentie was gestopt met het vertonen van delinquent gedrag
(recovery). De niet-delinquenten hadden de minste financiële problemen. Uit dit
onderzoek kan geconcludeerd worden dat delinquentie bij minderjarigen kan
leiden tot het hebben van financiële problemen en dat hoe jonger de kinderen
starten met delinquent gedrag, hoe groter het risico op het hebben van
financiële problemen op latere leeftijd is. Dit is een opvallende bevinding
omdat de uitkomst eerder aansluit bij de hypothese dat delinquentie een
risicofactor is voor het hebben van schulden dan voor de hypothese dat
schulden een risicofactor vormen voor delinquentie.
Noorda en Pehlivan (2009) komen tot een indeling van jongeren in vier typen,
op basis van houding en gedrag, soort schulden, het ontstaan en de
ontwikkeling van schulden en hun persoonlijke aanpak, namelijk:
1)

De pedagogisch verwaarloosde risicojongeren: zij beschikken niet over
kennis en vaardigheden om op een verantwoorde manier met geld om
te gaan, omdat zij dit niet van hun ouders hebben geleerd. Ze zijn
kwetsbaar voor het maken van schulden in het informele circuit.

2)

Verstandelijk beperkte risicojongeren: zij beschikken niet over kennis
en vaardigheden om op een verantwoorde manier met geld om te gaan
omdat ze de capaciteiten hiervoor niet hebben. Ze zijn kwetsbaar voor
het aangaan van leningen in het formele circuit, maar ook in het
informele circuit.

3)

Onverantwoordelijke risicojongeren: zij beschikken wel over kennis en
vaardigheden en gaan bewust schulden aan, ook in het informele
circuit. Ze zijn gevoelig voor status en kennen weinig schaamte.

4)

Verantwoordelijke risicojongeren: deze Jongeren beschikken wel over
kennis en vaardigheden maar zijn niet in staat om aan hun
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maandelijkse financiële verplichtingen te voldoen omdat ze de kosten
voor levensonderhoud niet kunnen betalen. Deze jongeren hebben
voornamelijk formele schulden.
In de interviews noemen risicojongeren verschillende kenmerken van zichzelf
die hen gevoelig maakten voor het ontstaan van schulden en die er voor
hebben gezorgd dat ze schulden maakten, dan wel dat de schulden hoog zijn
opgelopen. Ze noemen zichzelf „laks‟, „onverschillig‟ of „ongedisciplineerd‟, en
vertellen dat ze gewoonweg niet in de gaten hadden dat er schuldproblemen
optraden. Sommige jongeren noemen zichzelf naïef. Ze hadden niet verwacht
dat de problemen zo snel zouden ontstaan of dat schulden zo hoog zouden
kunnen oplopen. Daarbij speelt mee dat ze er op één of andere manier op
vertrouwden dat er wel iets af te spreken viel om er weer uit te komen.
Sommige jongeren zeggen van zichzelf dat ze gemakkelijk te beïnvloeden
waren doordat ze kwetsbaar waren. Verschillende jongeren vertellen over hoe
ellendig ze zich voelden door de combinatie van problemen waar ze mee te
maken hadden. Door leuke dingen voor zichzelf te kopen en uit te gaan
hoopten ze zich beter te gaan voelen. Niet alle jongeren koppelen hun
geldgedrag aan problemen; sommige jongeren wilden gewoon „genieten‟.
Verscheidene jongeren laten doorschemeren dat ze niet genoeg kunnen
verdienen om mee te komen met de norm van de vriendengroep met
betrekking tot uitgaan, mobieltjes en kleding. Ze kijken neer op „goedkope
baantjes‟, die weinig geld opleveren.
3.2 Risicofactoren voor (jeugd)criminaliteit
6.

Wat zijn de risicofactoren voor jeugdcriminaliteit binnen de vier te
onderscheiden niveaus: individueel-, gezins-, groeps- en maatschappelijk
niveau?

Er zijn veel risicofactoren gevonden voor het ontstaan van crimineel gedrag
(Hsieh and Pugh 1993; Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Lipsey and Derzon
1998; Loeber, Slot et al. 2001; Stams, Brugman et al. 2006; Hoeve, Dubas et al.
2009; Loeber, Van der Laan et al. in preparation). In het onderstaande overzicht
zijn de resultaten weergegeven van een aantal recente reviews en metaanalyses naar risicofactoren voor criminaliteit en van onderzoeken die gericht
zijn op financiële factoren en crimineel gedrag. We zullen hierbij een indeling
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maken naar de niveaus: individueel-, gezins-, school, groeps- en
maatschappelijk niveau.
Individuele risicofactoren
De leeftijd van de jongere geldt als een risicofactor, maar dit verband is
curvelineair met een piek bij 17-18 jaar (Moffitt 1993). Hyperactiviteit
(Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Fergusson, Swain-Campbell et al. 2004),
concentratieproblemen (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Fergusson, SwainCampbell et al. 2004), risicozoekend gedrag (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998;
McCarthy and Hagan 2004; Gudjonsson and Sigurdsson 2006), impulsiviteit
(Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Wright, Cullen et al. 2001; Moffitt, Caspi et al.
2002; Gudjonsson and Sigurdsson 2006; Farrington, Ttofi et al. 2009)
probleemgedrag (Lipsey and Derzon 1998), internaliserende problematiek
(Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Zara and Farrington 2010) en moreel
redeneren (Stams, Brugman et al. 2006) worden genoemd als risicofactoren
voor het ontstaan van criminaliteit. Ook agressie die is gestart op een jonge
leeftijd (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Pagani, Boulerice et al. 1999;
Fergusson, Swain-Campbell et al. 2004), een positieve houding tegenover
geweld (Agnew 1990; Hawkins, Herrenkohl et al. 1998) en drugsgebruik van de
jongere (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Lipsey and Derzon 1998) zijn
gerelateerd aan crimineel gedrag. Antisociaal gedrag, zoals agressie en
delinquentie, dat al op jonge leeftijd begint (voor het 12e levensjaar) verhoogt
het risico op later crimineel gedrag (Loeber, Slot et al. 2008). Ook blijkt dat een
justitieel verleden de kans op recidive verhoogt (zie bijv., Van der HeidenAttema and Bol 2000; Van der Put, Dekovic et al. 2011). Verder wordt gevonden
dat een lage (verbale) intelligentie, negatieve emotionaliteit en negatieve
levensgebeurtenissen risicofactoren zijn voor crimineel gedrag (Loeber, Slot et
al. 2008). Bij negatieve emotionaliteit gaat het om jongeren die geneigd zijn om
met sterke emoties, waaronder boosheid, angst, geïrriteerdheid of verdriet, te
reageren op hun omgeving.
Individuele factoren voor criminaliteit die gerelateerd zijn aan de financiële
situatie van de jongere werden ook gevonden. Studies die het verband tussen
het inkomen van de jongere en criminaliteit onderzochten, resulteerden in
tegenstrijdige bevindingen. In enkele studies werd een negatief verband
gevonden tussen inkomen van de jongere en criminaliteit, waarbij het niet
uitmaakt of het inkomen afkomstig is uit eigen werk, een toelage van ouders of
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beide (Wright, Cullen et al. 2001; Farrington, Ttofi et al. 2009). Het ontbreken
van economische kansen of inkomensbronnen is gerelateerd aan persistent
crimineel gedrag (Phillips and Votey 1987). Dit verband geldt vooral als de
jongere ongeschoold of werkloos is. McCarthy en Hagan (McCarthy and Hagan
2004) vonden daarentegen een positief verband tussen inkomen en
delinquentie. Het verlangen naar veel geld (Agnew 1994; Gudjonsson and
Sigurdsson 2006) of ontevredenheid over het huidige inkomen (Baron 2006;
Baron 2007; Jones and Crawford 2007; Baron 2008) bleken ook samen te
hangen met criminaliteit. Van San, De Boom en Van Wijk (2007) signaleren een
probleem bij Antilliaanse studenten, die zich inlaten met drugssmokkel. Zij
doen dit om geld te verdienen zodat zij hun studie kunnen betalen of familie
kunnen helpen. Ten slotte is gokken een risicofactor voor crimineel gedrag,
zeker als er sprake is van een gokverslaving (Jones and Crawford 2007).
Factoren op gezinsniveau
Het gezin speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van antisociaal gedrag
bij kinderen. In de literatuur worden verschillende niveaus van gezinsfactoren
onderscheiden: proximale (de ouder-kindrelatie), distale (kenmerken van de
ouder), contextuele (kenmerken van overige gezinsrelaties) en globale
(algemene kenmerken van het gezin) (Dekovic, Janssens et al. 2001). Bij
proximale factoren gaat het om opvoedingsvaardigheden en de kwaliteit van de
relatie tussen ouder en kind. Gebrek aan toezicht (monitoring) komt vaak naar
voren in de literatuur (Larzelere and Patterson 1990; Sampson and Laub 1994;
Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Pagani, Boulerice et al. 1999; Dekovic,
Janssens et al. 2001; Jarjoura, Triplett et al. 2002; Fergusson, Swain-Campbell
et al. 2004; Sampson and Laub 2005; Farrington, Ttofi et al. 2009; Hoeve,
Dubas et al. 2009; Zara and Farrington 2010). Ook een verstoorde binding
(attachment volgens Hirschi) (Sampson and Laub 1994; Hoeve, Stams et al.
2011) of zwakke binding met het gezin (Moffitt, Caspi et al. 2002; Sampson and
Laub 2005) zijn risicofactoren voor criminaliteit. Kindermishandeling
(Hawkins, Herrenkohl et al. 1998; Lipsey and Derzon 1998; Fergusson, SwainCampbell et al. 2004), harde discipline (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998;
Sampson and Laub 2005) en een verstoorde gezinssituatie (Lipsey and Derzon
1998) zijn gerelateerd aan crimineel gedrag. Met name zeer negatieve
gedragingen van ouders die gericht zijn op hun kind, zoals verwaarlozing,
afwijzing en vijandigheid verhogen het risico op delinquentie (Hawkins,
Herrenkohl et al. 1998; Hoeve, Dubas et al. 2009). Delinquente broers of zussen
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verhogen ook het risico op crimineel gedrag bij jongeren (Hawkins, Herrenkohl
et al. 1998).
Daarnaast spelen distale factoren een rol. Alhoewel over het algemeen de
proximale factoren worden gezien als de gezinsfactoren die de meeste invloed
hebben op de ontwikkeling van het kind, blijkt uit onderzoek dat de distale
factor criminaliteit door (één van) de ouders (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998;
Lipsey and Derzon 1998) een belangrijke gezinsfactor is. Wanneer één van de
ouders delicten pleegt is er een sterk verhoogd risico voor de jongere. Andere
distale risicofactoren zijn een positieve houding van ouders ten aanzien van
geweld of drugsgebruik (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998) en werkloosheid van
de vader (Farrington, Ttofi et al. 2009).
Daarnaast zijn globale gezinsfactoren gevonden die samenhangen met
delinquent gedrag. Één van deze factoren is gezinsgrootte (Sampson and Laub
1994; Farrington, Ttofi et al. 2009). Er is veel onderzoek gedaan naar armoede
in het gezin, zoals ervaren door de jongere (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998).
Dit verband is gecompliceerd. Niet alleen de mate van armoede (Prochnow and
DeFronzo 1997; Stiles, Liu et al. 2000; Bjerk 2007; Zara and Farrington 2010)
kan een risicofactor zijn, maar ook de duur van de armoede (Jarjoura, Triplett
et al. 2002). De invloed van deze gezinsfactoren wordt echter gemedieerd door
afname van ouderlijk toezicht en de kwaliteit van de opvoeding als gevolg van
de stress die ouders ervaren door het geldgebrek (Sampson and Laub 1994).
Alleen plotseling ontstane armoede heeft ook een direct verband met
delinquentie (Pagani, Boulerice et al. 1999) en daarnaast is financiële stress bij
ouders gerelateerd aan delinquentie bij hun kinderen (Lempers and ClarkLempers 1990). Onderzoek naar de sociaal-economische status (SES) van de
ouders leidt tot zeer uiteenlopende bevindingen. Soms is een lage SES van de
ouders een risicofactor op zich (Lipsey and Derzon 1998). Het verband lijkt
verder vooral bepaald te worden door het opleidingsniveau van de ouders
(Galloway and Skardhamar 2010). De gevonden verbanden worden soms
volledig gemedieerd door een power assertive leerproces (Heimer 1997), door
opvoedingsstrategieën (Larzelere and Patterson 1990) of door diverse
individuele- en gezinsfactoren (Fergusson, Swain-Campbell et al. 2004). Het
ervaren van economische problemen als onderdeel van de sociaal-economische
status leidt volgens Agnew en collega‟s (2008) tot agressie en drugsgebruik.
Maar Prochnow en DeFronzo (1997) vonden juist dat alleen zeer ernstige
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economische problemen, zoals het verliezen van het huis, maar niet het
afsluiten van het licht, een verband kennen met criminaliteit. McCarthy en
Hagan (2004) zijn zeer stellig in hun bewering dat noch de financiële
thuissituatie noch de ouderlijke SES van enige invloed is op de criminaliteit van
de jongere zelf. Deze wordt alleen bepaald door de mate waarin er een wens bij
de jongere is om de armoedesituatie op te lossen of te verbeteren. Comanor en
Phillips (2002) vinden dat het verband tussen gezinsinkomen en delinquentie
verdwijnt wanneer wordt gecontroleerd voor het gegeven of de jongeren nog
thuis wonen of al zelfstandig wonen.
Factoren op het niveau van vrienden
Over het hebben van delinquente vrienden als risicofactor voor crimineel
gedrag bestaat overeenstemming in de literatuur (Hawkins, Herrenkohl et al.
1998; Lipsey and Derzon 1998; Weerman and Bijleveld 2007). Het blijkt echter
dat het verband tussen het hebben van delinquent gedrag en het eigen
delinquente gedrag van jongeren verklaard kan worden doordat delinquente
vrienden leiden tot meer delinquente gedrag bij de jongere zelf én doordat
jongeren die al delinquent gedrag vertonen meer geneigd zijn delinquente
leeftijdgenoten te selecteren als hun vriend (Weerman 2003). Ook bleek uit
eerder onderzoek dat afwijzing door vrienden een risicofactor is voor crimineel
gedrag (Loeber, Slot et al. 2008).
Factoren op het niveau van de school
In de literatuur worden verschillende risicofactoren gevonden die gerelateerd
zijn aan school. Niet alleen leerproblemen (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998),
maar ook spijbelgedrag, voortijdig schoolverlaten (Hawkins, Herrenkohl et al.
1998) en een zwakke binding met school (Hawkins, Herrenkohl et al. 1998)
worden gezien als risicofactoren voor het ontstaan van crimineel gedrag.
Factoren op maatschappelijk niveau
Armoede en werkloosheid op lokaal niveau blijken te leiden tot diefstal op
individueel niveau (Hooghe, Vanhoutte et al. 2011), hoewel het verband tussen
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en geweld niet altijd geldt voor jongeren
(Krivo and Peterson 2004). Het wonen in een criminele buurt is gerelateerd aan
criminaliteit (Heimer 1997; Hawkins, Herrenkohl et al. 1998). Bevindingen van
studies naar het ervaren van een ongelijke verdeling en gevoelens van relatieve
deprivatie zijn tegenstrijdig (Prochnow and DeFronzo 1997; Baron 2006;
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Bernburg, Thorlindsson et al. 2009; Hooghe, Vanhoutte et al. 2011). Dit
verband lijkt vooral te worden gemediëerd door een negatief gevoel van
eigenwaarde (Stiles, Liu et al. 2000).
Samengevat is er een groot aantal risicofactoren voor criminaliteit te
onderscheiden. In zowel het individuele, gezins-, groeps- als maatschappelijke
domein bestaan risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van criminaliteit
verhogen.
7.

Wat zijn daarin de verschillen tussen adolescenten en jong-volwassenen?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de risicofactoren voor crimineel gedrag van
adolescenten verschillen van die van jongvolwassenen. Een overzicht van de
verschillen in risicofactoren voor adolescenten en jongvolwassenen is terug te
vinden in diverse studies (Moffitt 1993; Hawkins, Herrenkohl et al. 2000;
Moffitt, Caspi et al. 2002; Loeber, Slot et al. 2008; Farrington, Ttofi et al. 2009;
Zara and Farrington 2010). Het hebben van verkeerde vrienden wordt
voornamelijk gezien als risicofactor voor adolescenten, doordat zij veel
gevoeliger zijn voor groepsdruk dan jongvolwassenen. Individuele factoren en
levensgebeurtenissen, waaronder het vinden van werk, trouwen en kinderen
krijgen zijn met name gerelateerd aan criminaliteit bij jongvolwassenen
(Sampson and Laub 2005; Loeber, Van der Laan et al. in preparation). Zo blijkt
bijvoorbeeld uit een Nederlandse studie dat trouwen of het aangaan van een
vaste relatie protectieve factoren zijn die samengaan met het stoppen met
crimineel gedrag (Blokland and Nieuwbeerta 2005).
In de literatuur gaat het vooral om de leeftijd waarop gestart wordt met het
plegen van delicten en het verloop van het criminele gedrag. Zo maakt Moffitt
in haar duale taxonomie onderscheid tussen adolescence-limited en life-course
persistent offenders. Dit model is in de inleiding reeds besproken (paragraaf
1.3). Adolescence-limited offenders zijn jongeren die alleen tijdens de
adolescentiefase delicten plegen. In de jongvolwassenheid stoppen zij met het
plegen van doorgaans lichte delicten. Er zijn over het algemeen weinig
risicofactoren aanwezig in deze groep; volgens Moffitt volgen deze jongeren
een normale ontwikkeling. Bij life-course persistent offenders gaat het om een
groep die al tijdens de kindertijd starten met het vertonen van delinquent
gedrag. Zij hebben problemen in meerdere leefgebieden en gaan ook tijdens de
(jong)volwassenheid door met het plegen van delicten (Moffitt 1993). In recent
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onderzoek is er aandacht besteed aan jongvolwassen criminelen die pas na hun
18e levensjaar zijn gestart met het plegen van delicten. Uit dit onderzoek bleek
neuroticisme een risicofactor voor het starten met criminaliteit (Zara and
Farrington 2010).
3.3 Relatie schuldenproblematiek en jeugdcriminaliteit
8.

Welke relatie bestaat er tussen de risicofactoren voor
schuldenproblematiek en jeugdcriminaliteit? Met andere woorden: zijn
schulden een uitvloeisel van één van de bekende risicofactoren voor
criminaliteit? Zo ja, welke en hoe?

Voor de beantwoording van deze vraag hebben we de risicofactoren voor
schulden in de literatuur vergeleken (vraag 2) met de bekende risicofactoren
voor criminaliteit (vraag 6). Uit deze vergelijking blijkt dat er weinig overlap is
tussen risicofactoren voor schulden en risicofactoren voor criminaliteit. Dit
komt doordat studies naar schulden doorgaans gericht zijn op risicofactoren
die direct gerelateerd zijn aan het omgaan met geld en niet op de bekende
risicofactoren voor crimineel gedrag. In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven
van de risicofactoren.
Enkele factoren waarvan bekend is dat deze een risicofactor zijn voor
criminaliteit zijn onderzocht in relatie tot schulden. Het gaat dan om geslacht,
leeftijd, sociaal economische status (SES), impulsiviteit, externe locus of control
en moeilijkheden met het omgaan met stress. De studies naar risicofactoren
voor schulden laten echter zeer tegenstrijdige resultaten zien. Het is
bijvoorbeeld bekend dat jongens en mannen een hoger risico lopen op
crimineel gedrag. In enkele onderzoeken naar het verband tussen schulden en
geslacht wordt ook een verband gevonden, maar uit de ene studie blijkt dat
vrouwen meer risico lopen om schulden te maken, terwijl de andere studie laat
zien dat schulden juist meer voorkomen bij mannen. Leeftijd hangt samen met
zowel criminaliteit als het hebben van schulden. Echter, als het gaat om
criminaliteit dan worden de meeste delicten gepleegd tijdens de late
adolescentie, waarbij een piek wordt gevonden voor jongeren in de leeftijd van
17-18 jaar. Als het gaat om schulden, dan lijken deze vooral voor te komen bij
jongvolwassen. In het onderzoek naar schulden en financiële problemen bleek
dat voor de risicofactoren impulsiviteit en externe locus of control geen
significante verbanden of tegenstrijdige resultaten gevonden werden. Als het
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gaat om sociaal economische status dan blijkt dat met name het
opleidingsniveau van de ouders een rol speelt en niet het inkomen van ouders
bij het ontstaan van schulden en criminaliteit.
Jongeren die deelnamen aan het kwalitatieve onderzoek (secundaire analyses)
zeggen zelf niet zo veel over een verband tussen schulden en criminaliteit.
Professionals beschrijven dat een aantal oorzaken waardoor jongeren
gemakkelijk in de schulden raken hen ook gemakkelijk tot „slachtoffer‟ maakt
van anderen die hen aanzetten tot criminaliteit, zoals gevolgen van
beslissingen niet kunnen overzien, laaggeschoold zijn, gemakkelijk
beïnvloedbaar, weinig ouderlijke controle en behoefte erbij te horen. Het gaat
vooral om jongeren die de gevolgen van (financiële) keuzes niet goed in kunnen
schatten: zij komen gemakkelijk in de schulden, maar laten zich ook overhalen
tot criminaliteit. Het verlangen om snel aan geld te komen (en daardoor spullen
aan te kunnen schaffen, er bij te kunnen horen) is eerder een motivatie om te
kiezen voor criminaliteit dan het verlangen om de schulden af te lossen. Het
hebben van schulden vergroot wel het verlangen naar „snel geld‟.
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Tabel 4 Overzicht van risicofactoren voor schulden
Domeinen
Risicofactoren voor schulden
Individueel
Risicozoekend gedrag (+)
(Gok)verslaving (+)
Leeftijd (jongvolwassenheid meer
schulden) (+)
Psychische gezondheid (+/-)
Impulsiviteit (aankopen) (+/-)
Geslacht (+/-)
Inkomen (+/-)
Opleidingsniveau (+/-)
Werkloosheid (+/-)
Zelfstandig wonen (+)
Externe locus of control (+/-)
Hoge inkomensverwachting (+/-)
Sensatiezucht (-)
Copingsproblemen met stress (+)
Niet uit kunnen stellen van
beloning (+)
Gezin
Opleidingsniveau ouders (+)
Pedagogische verwaarlozing (+)
Armoede in gezin (+)
Inkomen ouders (+/-)
Weinig financiële betrokkenheid
van ouders (+)
Weinig financiële vaardigheden
overgedragen door ouders (+)

Vrienden

School

Verkrijgen en herstellen van status
(+)
Geld als middel om vriendschap te
onderhouden (+)
Klein sociaal netwerk (+)
Groepsdruk (+)

Maatschappij

Kredietgeoriënteerde cultuur (+)

Omgaan met
geld

Beperkt financieel management (+)
Financiële kennis (+/-)
Positieve houding t.o.v. krediet (+)
Meerdere creditcards (+)
Creditcards, niet verstrekt door
bank (+)
Dwangmatig koopgedrag (+/-)
Financiële zorgen (+)
Weinig aversie tegenover schulden
(+/-)
Angst voor schulden (-)

en voor crimineel gedrag
Risicofactoren voor criminaliteit
Risicozoekend gedrag (+)
(Gok)verslaving (+)
Leeftijd (late adolescentie meer
crimineel gedrag) (+)
Psychische gezondheid (+)
Impulsiviteit (+)
Geslacht: man (+)
Inkomen (+/-)
Opleidingsniveau (+)
Werkloosheid (+)
Agressie (+)
Concentratieproblemen (+)
Beperkt moreel redeneren (+)
Hyperactiviteit (+)
Lage (verbale) intelligentie (+)
Negatieve emotionaliteit (+)
Negatieve levensgebeurtenissen (+)
Opleidingsniveau ouders (+)
Pedagogische verwaarlozing (+)
Armoede in gezin (+/-)
Gebrek aan toezicht (+)
Verstoorde binding (+)
Mishandeling, hardhandige
opvoeding (+)
Verstoorde gezinssituatie (+)
Positieve houding van ouders t.o.v.
geweld/ drugs (+)
Gezinsgrootte (+)
SES (+/-)
Economische problemen ouders (+)
Delinquente vrienden (+)
Afwijzing door vrienden (+)

Leerproblemen (+)
Spijbelgedrag (+)
Voortijdig schoolverlaten (+)
Zwakke binding met school (+)
Armoede (+)
Werkloosheid (+/-)
Wonen in criminele buurt (+)
Relatieve deprivatie (+/-)
Verlangen naar geld (+)

Noot. Risico factoren met de aanduiding (-) zijn onderzocht maar er is geen relatie gevonden met
schulden cq. crimineel gedrag. Wanneer een risicofactor de aanduiding (+) heeft dan is er een relatie
gevonden met schulden cq. crimineel gedrag. Wanneer een risicofactor de aanduiding (+/-) heeft dan
zijn er tegenstrijdige resultaten gevonden, d.w.z. in sommige studies werd geen relatie gevonden, in
andere studies werd wel een relatie gevonden of er werd een tegenovergestelde relatie gevonden (bijv.
psychische gezondheid hangt samen met minder schulden vs. meer schulden). Cursief en vetgedrukte
risicofactoren zijn overeenkomstige risicofactoren.
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Het is dus vooralsnog onduidelijk of bekende risicofactoren voor criminaliteit
ook schuldenproblematiek bij adolescenten en jongvolwassenen kunnen
verklaren. Er zijn vrij weinig studies verricht naar bekende risicofactoren en
schulden. Het onderzoek naar schulden richt zich vaker op risicofactoren die
gerelateerd zijn aan de financiële situatie of kennis van jongeren of van het
gezin. Professionals hebben wel ideeën met betrekking tot overeenkomstige
risicofactoren voor zowel schulden als criminaliteit. Er zal meer empirisch
onderzoek moeten worden verricht naar verklaringen van schulden om een
duidelijk antwoord op deze onderzoekvraag te kunnen geven.
9.

Op welke wijze vormen schulden een onderdeel van criminaliteit?

Deze deelvraag is in dit onderzoek van belang om meer inzicht te krijgen in de
wijze waarop schulden en criminaliteit zich tot elkaar verhouden. In plaats van
de vraag „leiden schulden tot criminaliteit‟ is hier nagegaan hoe afpersing en
dwang van jongeren kunnen leiden tot het maken van schulden en hoe
schulden een plek hebben in het illegale circuit, en of en hoe schulden zo een
onderdeel vormen van criminaliteit.
In de literatuur vinden we geen antwoord op deze vraag. Ook de jongeren die
deelnemen aan het kwalitatieve onderzoek (secundaire analyses) gaan hier in
de interviews niet duidelijk op in. Eerder schetsen zij een context waarin een
chronisch gebrek aan geld en een onvermogen om de eigen financiën te
beheren, gecombineerd met een behoefte aan status en er bij horen er voor
heeft gezorgd dat er een problematische situatie ontstond.
Uit de interviews met professionals (secundaire analyse) is af te leiden dat
sommige jongeren door anderen onder druk kunnen worden gezet om
schulden te maken. Ook kunnen zij schulden maken bij anderen in het illegale
circuit, bijvoorbeeld door geld te lenen voor drugs. Een professional schetst
hoe schulden verweven raken met criminaliteit:
“Er zijn in de buurt bijvoorbeeld een aantal oudere jongens die jongere jongens
bewust schulden laat maken, waardoor deze jongens later de kleinere jongens
kunnen inzetten voor allerlei klusjes, bijvoorbeeld het zetten van een kraakje.
Jongeren worden onder druk gezet en afgeperst om telefoonabonnementen af te
sluiten. Een vorm van chantage. Het gaat om kleine maffiapraktijken. Bij de
straatschulden gaat het ook vaak om de handel in softdrugs. Het kan zo zijn dat
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iemand zijn formele schulden wel aflost maar de informele nog steeds heeft. Als
iemand dan bijvoorbeeld een jaar in een internaat heeft gezeten en terugkomt,
kan hij niet opnieuw beginnen omdat hij in hetzelfde milieu terecht komt waar
hij nog steeds schulden heeft” (Medewerker jongerenloket).
10. Vormen schulden een risicofactor voor criminaliteit of zijn zij eerder een
gevolg van criminaliteit van adolescenten en jongvolwassenen?
In de literatuur is zeer weinig informatie te vinden over schulden als
risicofactor voor criminaliteit. Het enige gevonden onderzoek waarbij schulden
als risicofactor voor criminaliteit werd onderzocht is van Zara en Farrington
(2010). In dit longitudinale onderzoek werden verschillende typen
delinquenten onderscheiden op basis van zelfgerapporteerde en officiële
delinquentiegegevens. Het onderzoek richtte zich op 403 mannen uit de
omgeving van London die waren gevolgd vanaf de leeftijd van 8-10 jaar. De
deelnemers werden ingedeeld in late starters (jongvolwassenen die het eerste
delict na hun 21e levensjaar pleegden), vroege starters (mannen die delicten
pleegden in de leeftijd van 12-20 jaar) en niet-delinquenten. Uit dit onderzoek
bleken late starters vaker dan niet-delinquenten neurotisch te zijn en vaker te
spijbelen op jonge leeftijd. Verder bleek dat zij vaker in een woning opgroeiden
die in slechte staat verkeerde. Deze groep leek voor het 18 e jaar meer op de
groep niet-delinquenten en in de volwassenheid (32 jaar) leken zij meer op de
vroege starters. Als het gaat om schulden bleek dat de vroege starters een
significant hoger risico hadden om schulden te hebben op 16-18-jarige leeftijd
vergeleken met de late starters.
In de stukken en websites over hulpverlening op het gebied van delinquentie
en criminaliteit valt op dat er vaak aandacht is voor schulden. Zo is het
aanpakken van financiële problemen en schulden een subdoel van de
interventie Nieuwe Perspectieven (zie databank Effectieve Jeugdinterventies
NJi). Ook vinden we dit terug als het gaat om volwassenen in detentie. Door de
detentie is er geen inkomen waarmee de schulden afgelost kunnen worden. De
schulden worden zelfs groter tijdens de detentie door allerlei lasten die
doorlopen. Bovendien is de gedetineerde na ontslag vaak dakloos. Dit alles
belemmert een gunstig toekomstperspectief en vergroot de kans op recidive
(Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie; Binnen de muren). Specifiek
voor jongeren wordt erop gewezen dat het probleem van schulden en
geldgebrek na detentie een criminogene factor is (Reclassering Nederland). Ook
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wordt gesignaleerd door hulporganisaties dat schulden belemmerend werken
op participatie in de maatschappij (Changoer, Hartman Kok et al. 2009).
Jongeren die deelnemen aan het kwalitatieve onderzoek geven aan door
geldproblemen soms te kiezen voor zwartrijden, zwart werken, diefstal of
pakjes bezorgen. Meerdere professionals vertellen over hoe jongeren aan hun
geld komen. De concrete „hosseltjes‟, „sjoemelpraktijken‟, „inkomen uit het
zwarte circuit‟ die professionals noemen zijn: diefstal, inbraak („kraakje
zetten‟), heling, straatroof, bankfraude. Een aantal professionals geeft aan dat
criminaliteit verleidelijk wordt door het hebben van schulden. Sommige
professionals signaleren dat jongeren zowel slachtoffer als dader tegelijk zijn.
Ze worden geronseld en overgehaald tot criminaliteit. Vaak gedreven door de
hoop om in één keer van alle problemen af te zijn, laten ze zich in met anderen
die hen over halen om criminele activiteiten te verrichten of schulden voor hen
te maken. Ze besluiten hier op in te gaan om verschillende redenen: angst ,
verlangen naar (snel) geld en spullen, verlangen naar status/ vriendschap/
liefde, zorgen om grote problemen met schulden (zowel formeel als informeel),
loyaliteit naar „vrienden‟.
Uit de secundaire analyses die door onderzoekers van het WODC zijn gedaan,
blijkt dat financiële problemen of schulden samenhangen met crimineel
gedrag. Dit geldt zowel voor adolescenten als voor jongvolwassenen.
Adolescenten die aangeven problemen met geld te hebben, rapporteren over
het algemeen meer delinquent gedrag (zie Bijlage 3). Het kan hierbij gaan om
geweld, vermogensdelicten of vernieling. Ook werd in dit onderzoek gevonden
dat naarmate adolescenten ouder zijn, het verband tussen financiële
problemen en delinquentie sterker is. Uit het onderzoek naar ex-gedetineerden
blijkt dat jongvolwassen ex-gedetineerden relatief veel schulden hebben (zie
Bijlage 4). Bijna de helft van de 18- en 19-jarigen heeft schulden. Het aandeel
van de groep participanten dat schulden heeft wordt groter naarmate de
jongvolwassen ex-gedetineerden ouder zijn en stijgt tot driekwart van de 23jarigen.
De resultaten van de kwantitatieve studies, het TRAILS- en WIL-onderzoek,
laten zien dat er een verband is tussen het hebben van financiële problemen en
delinquentie. Dit verband werd zowel gevonden in een groep adolescenten met
een verhoogd risico op het hebben van psychische problemen (TRAILS) als in
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een groep adolescenten en een groep jongvolwassenen uit de algemene
bevolking (WIL). Ook werd dit verband gevonden wanneer ouders in plaats van
de jongere zelf rapporteerden over het hebben van financiële problemen van
hun kind (TRAILS). Het bleek dat met name adolescenten die het hebben van de
financiële problemen voornamelijk aan zichzelf te wijten hadden, hoog
scoorden op antisociaal gedrag. Uit de longitudinale analyses met de WIL-data
kunnen we de richting van het verband tussen schulden en delinquentie
afleiden. Het lijkt erop dat schulden niet zo zeer een risicofactor zijn voor later
crimineel gedrag, maar dat delinquentie het risico verhoogt op het hebben van
toekomstige schulden en dat dit vooral geldt voor adolescenten.
11. Kan er iets gezegd worden over typen jongeren bij wie schulden tot
criminaliteit kunnen leiden?
Uit de internationale literatuur blijkt dat er ten minste drie groepen jongeren te
onderscheiden zijn die specifiek gevoelig zijn voor het ontstaan van
schuldenproblematiek. Ten eerste vormen dakloze jongeren een kwetsbare
groep (Gwadz, Gostnell et al. 2009). Dit sluit aan bij de bevindingen van het
kwalitatieve onderzoek. Daarnaast zijn de criminele jongeren die al op jonge
leeftijd beginnen met het vertonen van crimineel gedrag kwetsbaar voor
schuldenproblematiek omdat deze groep relatief veel schulden opbouwt op
latere leeftijd (Moffitt, Caspi et al. 2002). Een derde groep bestaat uit exgedetineerden en de vierde uit verslaafden. De laatste twee groepen zullen bij
het beantwoorden van de volgende vragen worden besproken.
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de combinatie schulden en
criminaliteit voorkomt bij de geïnterviewde risicojongeren (secundaire analyse).
Noorda en Pehlivan (2009) kwamen op basis van de gegevens al tot een
indeling in typen jongeren, echter, deze indeling gold voor alle geïnterviewde
jongeren met schulden en hield geen rekening met criminaliteit. In de
secundaire analyse is nagegaan of professionals iets zeggen over schulden in
relatie tot criminaliteit. Dan blijkt dat met name het vierde type
(verantwoordelijke risicojongeren) weinig met criminaliteit in verband wordt
gebracht. Ook de overige typen worden niet direct allemaal met criminaliteit in
verband gebracht, professionals schetsen echter wel welke jongeren hier het
meest kwetsbaar voor zijn. Wanneer op basis van de interviews een „type‟ moet
worden geschetst dat kwetsbaar is voor schulden en criminaliteit dan gaat het
om jongeren die:
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laag opgeleid zijn,
ouders hebben die weinig tot geen financiële opvoeding hebben
kunnen bieden,
grote behoefte hebben om er bij te horen,
weinig mogelijkheden ervaren om via eigen inkomen in de spullen te
voorzien die hiervoor zorgen en
moeilijk de gevolgen van financiële keuzes kunnen overzien of
ongevoelig zijn voor maatschappelijke afkeuring.
12. Hoe manifesteren de gevonden verbanden tussen schulden en criminaliteit
zich bij jeugdige ex-gedetineerden?
In de internationale literatuur naar ex-gevangenen komt naar voren dat
recidivisten vaak meer financiële problemen hebben dan niet-recidivisten (May
1999; Raynor, Kynch et al. 2000; Baldry, McDonnell et al. 2003). Dit recidiveonderzoek richt zich met name op volwassenen. Uit een Nederlandse studie
naar 57 adolescenten (jongens) blijkt ook dat schulden gerelateerd zijn aan een
hogere mate van recidive en een hogere ernst van recidive (Van Dam 2005). Een
laag inkomen bleek daarentegen samen te hangen met minder recidive.
Werkloosheid was een risicofactor voor ernstige recidive voor jongeren die op
zichzelf woonden, maar werkloosheid verminderde de kans op ernstige
recidive bij jongeren die nog thuis woonden (Van Dam 2005).
De professionals die deelnamen aan het kwalitatieve onderzoek signaleerden
een aantal problemen dat betrekking heeft op schulden wanneer jongeren in
detentie zitten of hebben gezeten. Ten eerste lopen sommige schulden op
terwijl jongeren in detentie zitten; ten tweede komt de jongere (als de schulden
wel worden bevroren of aangepakt) terug in het oude milieu waarin soms nog
informele schulden open staan. Ook het aflossen van schulden die voor
detentie zijn gemaakt is zwaar voor jongeren, waardoor het extra moeilijk is
om zich na terugkeer staande te houden.
Uit de secundaire analyses van het WODC-onderzoek naar ex-gedetineerden
blijkt ook dat jongvolwassen ex-gedetineerden relatief veel schulden hebben
(zie Bijlage 4). Het blijkt dat bijna de helft van de 18- en 19-jarigen schulden
heeft. Het aandeel van de groep participanten dat schulden heeft wordt groter
naarmate de jongvolwassen ex-gedetineerden ouder zijn en stijgt tot driekwart
van de 23-jarigen. Het gaat vooral om schulden bij zorgverzekeraars en bij
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telefonie- en internetaanbieders. Het blijkt dat met name jongvolwassen
gedetineerden vaker schulden hebben wanneer zij geen inkomen of een
uitkering hebben, geen huisvesting hebben en niet meer bij hun familie wonen.
13. Hoe manifesteren zich de gevonden verbanden tussen schulden en
criminaliteit zich bij jeugdige verslaafden?
Jongeren met een (gok)verslaving zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van
schulden die kunnen leiden tot crimineel gedrag. In verschillende onderzoeken
is de relatie tussen gokken en criminaliteit bij jongeren aangetoond (Magoon,
Gupta et al. 2007; Turner, Preston et al. 2009). Zo vonden Magoon en collega‟s
(2007) in hun studie naar jongeren in detentie dat gokken zowel gerelateerd
was aan het hebben van schulden als aan criminaliteit. Het blijkt dat
gokverslaafde jongeren delinquent gedrag vertonen om hun gokschulden te
kunnen afbetalen. Ook bij volwassenen wordt een relatie tussen gokverslaving,
schulden en criminaliteit gevonden. In een onderzoek naar gokschulden onder
gedetineerden werden 106 gevangenen geïnterviewd over de richting van het
verband tussen hun eventuele verslaving en criminaliteit (Turner, Preston et al.
2009). Het bleek dat van de ernstig verslaafden in de meerderheid van de
gevallen gokken leidde tot criminaliteit (65,2 %). Slechts een betrekkelijk klein
deel van de verslaafden gaf aan dat zij dachten dat er geen relatie was (21,7%).
In deze onderzoeken wordt erop gewezen dat de relatie tussen beide factoren
niet eenduidig vast te stellen is, al rapporteren Yeoman en Griffith (1996) dat
het onderzoek in beperkte mate laat zien dat een kleine minderheid van
personen delicten pleegt om aan hun verslaving te kunnen bekostigen.
Bij de secundaire analyse van de kwalitatieve data valt op dat verschillende
jongeren en professionals verwijzen naar het gebruik van softdrugs, waarmee
jongeren hun problemen even proberen te vergeten.
3.4 Maatregelen
14. In welke mate is omgaan met geld als (verplichte) leerstof in het onderwijs
opgenomen en, wanneer gebrek aan kennis over financiën een rol speelt bij
het ontstaan van schuldenproblematiek, is een dergelijke
onderwijsmaatregel dan zinvol?
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Bij de beantwoording van deze vraag zullen we eerst bespreken in welke mate
omgaan met geld in het onderwijs is opgenomen en welke maatregelen die
gericht zijn op het vergroten van kennis er reeds bestaan. Vervolgens zal op
basis van het antwoord op vraag 2 over risicofactoren voor schulden worden
nagegaan of gebrek aan kennis een risicofactor is voor schuldenproblematiek.
Tot slot zal worden besproken in hoeverre het zinvol is omgaan met geld als
leerstof in het onderwijs op te nemen.
Bestaande maatregelen
Op dit moment is omgaan met geld slechts in zeer beperkte mate als verplichte
leerstof opgenomen in het voortgezet onderwijs. Bij de eindtermen voor
economie op de havo en het vwo is geen aandacht voor individuele
budgettering.10 Bij het vmbo-eindexamen economie (basis, kader & gemengd
theoretisch) is hier wel aandacht voor, maar het vak is alleen een verplicht
eindexamenvak voor de sector economie.11 De sector economie is slechts één
van de vier sectoren binnen het vmbo-onderwijs.
Er bestaan in Nederland diverse projecten en lespakketten voor jongeren over
omgaan met geld. Daarnaast hebben vrijwel alle gemeenten informatie voor
jongeren op een website over schulden.12 Hieronder zullen we enkele
voorbeelden van projecten bespreken. Voor een vollediger overzicht verwijzen
wij naar de schuldpreventiewijzer.13
Het Nibud heeft voor verschillende leeftijdsgroepen leerdoelen en
competenties op financieel gebied geformuleerd. Het Nibud vindt dat scholen
de ouders hierin kunnen ondersteunen.14 Er zijn verschillende soorten
lesmateriaal ontwikkeld die zijn gebaseerd op de leerdoelen en competenties
op financieel gebied. Er wordt samengewerkt met professionals uit het veld. Er
zijn nu materialen beschikbaar voor verschillende soorten onderwijs:
basisonderwijs (bijvoorbeeld de Zakgeldkrant en de Geldkoffer), voor het
voortgezet onderwijs (de Zakgeldkrant, lespakket In&Out), voor het speciaal

http://www.lweo.nl/116.html
www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57gltp77x8/vi8xei9z1gqu/f=/syllabus_eco
nomie_vmbo2011_20090924.pdf
12
bijv. www.jonginnijmegen.nl of www.jonginzaltbommel.nl
13
www.schuldpreventiewijzer.nl. zie het activiteitenoverzicht en selecteer jongeren onder doelgroep.
14
http://www.nibud.nl/nibud-extra/nibud-geldexamen/leerdoelen.html
10
11
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onderwijs en het praktijkonderwijs (Jouw Geld), en voor het beroepsonderwijs
(lesserie Ik wil! en Grip op je knip).15
In verschillende steden worden projecten uitgevoerd op basis van een stramien
dat door de Groningse Kredietbank en het Alfa-college (ROC) is ontwikkeld
(Check je geld).16 De Groningse Kredietbank komt tijdens de projectweken
samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs naar school voor informatie en
(budget)tips. Er zijn gastlessen, workshops en een speciaal op dit onderwerp
gerichte theatervoorstelling. Het concept is overgenomen door verschillende
andere gemeenten. De projecten zijn preventief, door informatie over geld te
geven hoopt men schuldenproblematiek in de toekomst te voorkomen, maar
ook curatief, gericht op het bestrijden van schulden en doorverwijzing van
jongeren naar schuldhulpverlening. In een aantal projecten wordt
gerapporteerd dat het moeilijk is ouders te motiveren voor bijeenkomsten over
dit onderwerp.
Een ander voorbeeld van een project dat gericht is op het omgaan met geld
door jongeren is afkomstig van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Jeugd Amsterdam (Jansen and Buysse 2009). Deze dienst heeft een
kleinschalig, preventief pilotproject uitgevoerd voor kinderen in groep 8 van
het basisonderwijs, en voor jongeren in het VMBO. Het pilotproject bestond uit
voorlichting op scholen over omgaan met geld door medewerkers van bureaus
voor schuldhulpverlening, in de vorm van budgetlessen. Voor de budgetlessen
was er lesmateriaal van het Nibud beschikbaar. Hiernaast konden scholen
facultatief een ouderbijeenkomst over het onderwerp organiseren. Ook konden
scholen ervoor kiezen om met de leerlingen naar een toneelstuk te gaan („De
Verleiding‟, gespeeld door Klassekunst), waarin de problematiek beeldend
inzichtelijk wordt gemaakt door acteurs.
De gemeente Eindhoven maakt onderscheid door verschillende activiteiten te
koppelen aan de verschillende leeftijdsgroepen: basisscholen, jongeren tot en
met 16 jaar en jongeren van 17 tot en met 23 jaar. Bij de jongste groepen gaat
het vooral om preventie, door middel van verschillende producten, waaronder
die van het Nibud. Het aanbod voor de doelgroep van 12 tot en met 16 jaar is
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http://www.nibud.nl/professionals/alle-producten-en-diensten
http://gkb.groningen.nl/portaal-nieuws/nieuw-lespakket-voor-jongeren-met-schulden-in-de
jeugdhulpverlening
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gericht op het leren omgaan met verplichtingen, het plannen van uitgaven,
waarbij ook aandacht is voor het aanvullen van eventuele tekorten met extra
inkomsten,. Bij de groep tot 23 jaar ligt de nadruk op begeleiding. Hierbij is
samenwerking gezocht met de Afdeling Welzijn omdat deze groep moeilijk te
bereiken is, een hoge uitval kent, schuldeisers niet snel akkoord gaan met een
regeling en de schulden vaak gepaard gaan met verslavingsproblematiek,
waarbij het ”pokeren online‟‟ een grote vlucht neemt (MOgroep W&MD 2010).
Veel van de bovengenoemde Nederlandse projecten zijn niet geëvalueerd. De
pilot in Amsterdam is één van de weinige projecten die wel is geëvalueerd, en
werd door voorlichters, docenten en leerlingen overwegend positief beoordeeld
(Jansen and Buysse 2009). De meeste betrokkenen wilden een structureel
vervolg geven aan de pilot. Docenten en voorlichters vonden het nuttig om
leerlingen voor te lichten over het omgaan geld. In een onderzoek van het
Nibud en Deloitte (2011) naar de mening en de praktijk van financiële educatie
op basisscholen blijkt dat 91% van de (adjunct-)directeuren in het
basisonderwijs vindt dat scholen aandacht moeten besteden aan omgaan met
geld. Op 23 procent van de basisscholen bestaat geen aandacht besteed voor
dit onderwerp, meestal door tijdgebrek. Vaak wordt er een enkele les of een
themaweek besteed aan dit onderwerp (42 %). Tweederde van de
basisschooldirecteuren zou het onderwerp verankerd willen zien binnen de
bestaande vakken, omdat dat minder vrijblijvend is. Voor zover wij weten is in
Nederland bij geen enkel project onderzocht of het programma effectief is.
Zijn maatregelen gericht op het vergroten van kennis zinvol?
We vonden diverse studies in de internationale literatuur waaruit blijkt dat een
gebrek aan kennis over financiën gerelateerd is aan het hebben van schulden.
Kennis over de werking van geld, opgedaan op school of vanuit de media, is
volgens Lachance en collega‟s (2006) gerelateerd aan minder problemen bij het
gebruik van creditcards. Norvilitus en collega‟s (2006) vonden zelfs dat gebrek
aan kennis over geld de sterkste voorspeller voor het hebben van schulden
bleek te zijn. Robb en Sharpe (2009) vonden echter het tegenovergestelde. Zij
vonden dat naarmate de kennis toenam de grootte van de schuld ook toenam.
De onderzoekers laten zien dat er een complex verband is tussen financiële
kennis onder studenten in de Verenigde Staten en hun creditcardgebruik en
concluderen dat wanneer studenten een financiële training of cursus volgen dit
niet altijd leidt tot betere financiële beslissingen. De onderzoekers denken dat
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de timing van het aanbieden van informatie belangrijk is en dat mogelijk de
mate waarin een student behoefte heeft aan informatie en er klaar voor is om
een cursus te volgen een rol speelt bij de effectiviteit van het aanbieden van
informatie. Mogelijk kunnen studenten meer profiteren van informatie
wanneer deze objectief is en op elk moment beschikbaar is (Robb and Sharpe
2009).
Uit een Nederlands onderzoek bij ROC‟s kwam naar voren dat de jongeren
voldoende kennis hadden van financiële zaken. Zij zouden deze kennis echter
niet toepassen in het dagelijks leven. De reden hiervoor is dat zij geen
overzicht hebben over financiële zaken of de druk van externe verleidingen
niet kunnen weerstaan (Van Heijst and Verhagen 2009). Gebrek aan kennis over
geld wordt wel gesignaleerd bij jongeren met problemen op meerdere
terreinen. Naast begeleiding bij het stabiliseren van de schuldensituatie wordt
de jongeren vooral geleerd verantwoord met geld om te gaan. Ze hebben
vaardigheden nodig om schuldenvrij te blijven (Van Hienen and Visser 2011).
In een buitenlands onderzoek naar de impact van professioneel advies op het
verminderen van schuldenproblematiek bij adolescenten en jongvolwassen
werden positieve effecten gevonden (Williams and Sansom 2007). Na een jaar
begeleid te zijn door een schuldenadviseur, was de (schulden)problematiek
sterk afgenomen, vooral onder vrouwen. Uit een literatuurstudie naar
financiële educatieprogramma‟s voor jongeren blijkt dat financiële
educatieprogramma‟s vaak niet worden geëvalueerd of dat de kwaliteit van de
meetmethoden matig is (McCormick 2009). Desondanks zijn er aanwijzingen
dat financiële educatie effectief kan zijn. Uit de literatuurstudie blijkt dat de
mate van de effectiviteit samenhangt met de motivatie van de jongere om zijn
of haar financiële kennis en vaardigheden te verbeteren. Verder blijkt dat het
van belang is dat programma‟s op jonge leeftijd worden aangeboden en dat
leerkrachten goed getraind zijn (McCormick 2009). Er moet niet alleen
aandacht worden besteed aan kennis, maar ook aan het leren plannen en
weerstaan van verleidingen. Zo is er aandacht nodig voor het leren van
administratieve vaardigheden en het omgaan met instellingen (Van Hienen and
Visser 2011). Verder moet er ook positieve aandacht zijn en moet gezond
financieel gedrag worden bevorderd in plaats van dat er alleen aandacht is voor
ongezond financieel gedrag (Van Heijst & Verhagen, 2009). Benadrukt wordt
dat de benadering van financiële educatie voor volwassenen niet zonder meer
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door vereenvoudiging van en aanpassing aan de leeftijd geschikt gemaakt kan
worden voor jongeren (McCormick 2009).
Professionals uit het kwalitatieve onderzoek zouden het een goed idee vinden
om jongeren basisvaardigheden als het betalen van een rekening bij te brengen
en hen voor te bereiden op de hoogte van het bedrag dat zij gaan verdienen.
Jongeren uit de respondentgroep van het kwalitatieve onderzoek geven echter
aan dat voorlichting of training via school voor sommigen van hen niet meer
relevant is omdat zij inmiddels door de problemen niet meer naar school gaan.
Samengevat laten de meeste onderzoeken zien dat gebrek aan kennis over
financiën een rol speelt bij het ontstaan van financiële problemen en dat advies
en persoonlijke begeleiding kunnen helpen bij het verminderen van
problematische schulden. Het is van belang dat leerkrachten goed getraind zijn
en dat er bij het aanbieden van dergelijke programma‟s rekening wordt
gehouden met de motivatie van de doelgroep. Verder is het van belang dat
programma‟s bij voorkeur al op jonge leeftijd worden aangeboden; wanneer
hulp bij jongvolwassen studenten wordt aangeboden is de timing belangrijk en
dient de hulp aan te sluiten bij de behoefte van de jongere. Tot slot wordt in de
literatuur aanbevolen om de hulp niet te beperken tot het vergroten van
kennis.
15. Wanneer schulden kunnen leiden tot criminaliteit, welke andere
maatregelen zijn zinvol om in te zetten voor het voorkomen van schulden
die tot criminaliteit leiden?
Bij de beantwoording van deze vraag zullen we eerst ingaan op de vraag in
hoeverre schulden kunnen leiden tot criminaliteit en mogelijke maatregelen
bespreken. Vervolgens gaan we in op enkele algemene maatregelen die van
belang kunnen zijn bij de preventie of aanpak van schuldenproblematiek bij
jongeren in het algemeen, dus los van de eventuele relatie met crimineel
gedrag.
Maatregelen voor schulden in relatie tot crimineel gedrag
Uit de beantwoording van vraag 10 blijkt dat er weliswaar een relatie is tussen
schulden en crimineel gedrag, maar dat slechts in zeer beperkte mate is
aangetoond dat schulden kunnen leiden tot criminaliteit. Alleen wanneer het
gaat om jongeren die crimineel gedrag vertonen en gedetineerd zijn geweest,
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dan blijkt dat de jongeren die schulden hebben een verhoogde kans hebben op
recidive. Het is daarom van belang dat voor de groep (ex-)gedetineerde
jongeren maatregelen worden ontwikkeld waarbij jongeren met schulden hulp
wordt geboden om bestaande schulden af te lossen en preventiemaatregelen
worden ingezet om te voorkomen dat bij deze kwetsbare groep nieuwe
schulden ontstaan.
Naast de groep ex-gedetineerden vonden wij aanwijzingen dat risicojongeren
met problemen op meerdere leefgebieden een verhoogde kans hebben op
zowel het hebben van schulden als het vertonen van crimineel gedrag, zoals
blijkt uit het kwalitatieve onderzoek. Uit de verhalen van jongeren komt naar
voren dat het risicojongeren via de hulpverlening niet snel lukt om schulden af
te lossen. Zowel bij jongeren als professionals wordt duidelijk dat schulden „uit
de hand lopen‟, doordat de hulpverlening niet op jongeren met schulden is
afgestemd. Hiervoor komen in de interviews een aantal verklaringen naar
voren. De schuldhulpverlening (zowel minnelijk traject als Wsnp) is voor
jongeren slecht toegankelijk. Dit heeft een aantal oorzaken:
1.

Bij de Wsnp wordt er van uit gegaan dat er afloscapaciteit is. Jongeren
zonder startkwalificatie hebben nauwelijks afloscapaciteit en komen dus
niet snel voor een traject in aanmerking. De studiefinanciering geldt niet
als inkomen. Een consequentie is dat stoppen met school noodzakelijk is
voor het oplossen van de schuldenproblemen.17

2.

Voor de Wsnp geldt dat de schulden niet door boetes mogen zijn
ontstaan. Veel jongeren hebben schulden door boetes en komen dus niet
in aanmerking voor schuldhulpverlening. Ook schulden die door
fraudezaken zijn ontstaan gelden als een grond voor afwijzing.

3.

De stappen die nodig zijn voor het minnelijke traject vragen van jongeren
dat zij op afspraken komen en geduld uitoefenen. De Wsnp bestrijkt een
periode van 3 jaar. Voor jongeren is dit een onoverzichtelijke termijn,
waardoor zij snel afhaken en de schulden niet worden afgelost.

4.

Bij het minnelijke traject en de Wsnp kunnen alleen formele schulden
worden behandeld, informele schulden blijven bestaan.

5.

De schuldhulpverleningsmaatregelen richten zich voornamelijk op de
schulden en voorzien slechts in beperkte mate in het oplossen van
problemen op andere terreinen.

17

Er lopen momenteel pilotprojecten in enkele steden waarbij er wel aandacht is voor de
startkwalificatie van jongeren.
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Algemene maatregelen die betrekking hebben op schuldenproblematiek bij
jongeren
Op basis van het onderzoek naar mogelijke risicofactoren voor schulden (vraag
2) kunnen we afleiden waar maatregelen ter voorkoming van schulden bij
jongeren zich op zouden kunnen richten. Dit onderzoek biedt namelijk
aanknopingspunten voor mogelijke maatregelen. Maatregelen die gericht zijn
op het vergroten van financiële kennis over zijn reeds in de vorige vraag
besproken (zie vraag 14).
Eerdere studies hebben zich voornamelijk gericht op individuele factoren die te
maken hebben met het omgaan met geld. Dwyer en collega‟s waarschuwen voor
het cognitive consistency principle: het gegeven dat vooral jongeren gevoelig
zijn voor het idee dat als ze een bepaalde hoeveelheid geld kunnen lenen, zij
ervan uit gaan dat zij dit ook kunnen terugbetalen: „„if they lend me money, I
must be a future high roller‟‟ (Dwyer, McCloud et al. 2011, p.11). De beslissing
over de hoogte van een schuld die wordt aangegaan wordt niet bepaald door de
mogelijkheid om deze in de toekomst in te lossen, maar door de hoogte van
het mogelijk te lenen geldbedrag (Dwyer, McCloud et al. 2011). Het blijkt dat
budgetteervaardigheden samenhangen met het hebben van schulden of
financiële problemen. Jongeren noemen zelf vooral het onvermogen om
financiën te regelen en een grote behoefte aan spullen (kwalitatieve
onderzoek). Ook de mogelijkheid dat jongeren schulden maken omdat ze een
creditcard aangeboden krijgen, komt naar voren in de literatuur (O'Loughlin
and Szmigin 2006). Het hebben van meerdere creditcards, vooral als deze niet
door een bank maar bijvoorbeeld door een winkel verstrekt zijn, blijkt een
risicofactor voor het hebben van schulden te zijn (Davies and Lea 1995; Lyons
2004; Norvilitis, Merwin et al. 2006). Omdat ook de attituden ten aanzien van
schulden gerelateerd is aan het hebben van schulden - bijvoorbeeld schulden
nuttig vinden en geen afwijzende houding hebben tegenover het afsluiten van
leningen - zouden houding ten aanzien van en denkbeelden of cognities over
schulden en geld lenen een onderwerp kunnen zijn voor maatregelen ter
preventie van schulden.
Als het gaat om gezinsfactoren, dan wordt gevonden dat het opleidingsniveau
van ouders en weinig financiële ondersteuning van ouders een risicofactor voor
schulden van jongeren zijn en het inkomen van ouders niet. Risicofactoren in
het vriendendomein hebben vooral betrekking op het verwerven van status in
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een groep. Jongeren die veel belang hechten aan status en weinig middelen
hebben om status te verwerven via uiterlijk of scholing hebben een verhoogd
risico op het hebben van schulden. Professionals geven aan dat een combinatie
van gezinsfactoren (ouders hebben zelf ook moeite met het beheren van hun
financiën), vriendfactoren (het verwerven van status) en individuele factoren
(laaggeschoold zijn) een rol speelt bij het ontstaan van schulden (kwalitatieve
onderzoek). Zij signaleren daarnaast een aantal maatschappelijke factoren als
de veronderstelde financiële zelfredzaamheid van jongeren, het gemak
waarmee schulden kunnen worden aangegaan en de slechte toegankelijkheid
van de arbeidsmarkt voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond.
Wanneer jongeren eenmaal een problematische schuld hebben opgebouwd
blijkt dat het met name voor jongeren moeilijk is om hun problemen met
betrekking tot schulden op te lossen. In Nederland zijn er enkele studies
verricht naar schuldhulpverlening (Jungmann 2006; Combrink-Kuiters and
Peters 2011). Het aantal aanvragen voor gemeentelijke schuldhulpverlening
stijgt al jaren. Het percentage geslaagde trajecten daalt intussen. De
schuldhulpverlening kent moeilijkheden die jongeren belemmeren bij het
oplossen van hun schulden. Die moeilijkheden uiten zich bijvoorbeeld in
verschillen bij het uitvoeren van schuldhulpverlening tussen gemeenten.
Sommige schuldhulpverleners voeren een stabilisatietraject uit, waarbij zij
eerst de inkomsten en uitgaven in evenwicht willen brengen alvorens in
onderhandeling te gaan over een akkoord met de schuldeisers. Dit duurt vaak
lang, waardoor de kans toeneemt dat de jongere afhaakt en de kansen op een
succesvol Wsnp-traject slinken (zie het kader op p. 41 voor informatie over
schuldhulpverleningsmaatregelen). Uit eerder onderzoek blijkt ook dat de
nazorg na een mislukt minnelijk traject zeer wisselend wordt aangeboden door
de schuldhulpverleners. Naast een verschil bij gemeenten, wordt er ook een
verschil in het afhandelen van aanvragen bij rechtbanken geconstateerd. Het is
onduidelijk of dit komt door de wisselende kwaliteit van de aanvragen of door
een andere beoordeling door rechtbanken. De hulpverleners blijken in elk geval
niet goed te kunnen inspelen op de eisen van de rechtbanken (Jungmann 2006;
Combrink-Kuiters and Peters 2011).
Jongeren en professionals uit de respondentgroep van het kwalitatieve
onderzoek benoemen de volgende maatregelen om problematische schulden
onder jongeren te voorkomen of aan te pakken:
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-

Beschermende maatregelen voor jongeren tussen 18 en 21 op het
gebied van: lenen en rood staan, afsluiten van abonnementen,
verkrijgen van studiefinanciering zonder te studeren.

-

Versterkende maatregelen om capaciteiten van jongeren te vergroten
als het gaat om het omgaan met geld, het krijgen van een realistisch
toekomstbeeld, en een weerbare opstelling ten opzichte van druk van
anderen, met name gericht op jongeren op het VMBO; niet alleen op
school maar ook en met name via jongerencentra/welzijnswerk.

-

Veranderingen in wetgeving voor schuldhulpverlening aan jongeren
tussen 18-21 jaar: meer directe, snellere, persoonlijke aanpak,
mogelijkheden voor scholing open laten, mogelijkheden voor
schuldsanering van justitiële schulden creëren, rekening houden met
tijdsbeleving van jongeren.

-

Versterking van capaciteiten van ouders om jongeren weerbaar te
maken en financiële vaardigheden en kennis bij te brengen.

De bovengenoemde resultaten lijken enkele nuttige bevindingen voor
beleidsmakers en ontwikkelaars van programma‟s die betrekking hebben op
schuldenproblematiek. De internationale literatuur naar risicofactoren voor
schulden en financiële problemen biedt aanknopingspunten voor het
ontwikkelen van passende maatregelen. In de literatuur worden uiteenlopende
factoren gevonden die gerelateerd zijn aan schulden of financiële problemen
en maatregelen zouden dan ook gericht moeten zijn op meerdere
risicofactoren. Het is echter nog te vroeg om concrete aanbevelingen te doen
voor maatregelen voor het aanpakken van schulden omdat de studies die tot
nu toe zijn verricht vaak cross-sectioneel zijn. Hierdoor kan niet worden
vastgesteld of de factoren die samenhangen met schulden ook oorzakelijke
factoren zijn. Veel studies naar risicofactoren voor schulden vinden bovendien
tegenstrijdige resultaten, zoals onderzoek naar het geslacht, impulsiviteit en
externe locus of control. De resultaten op basis van de interviews met
risicojongeren en professionals bieden daarentegen wel belangrijke
aanknopingspunten om de toegankelijkheid van schuldhulpverlening voor met
name kwetsbare jongeren te verbeteren.
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Schulphulpverleningsmaatregelen
Gemeente/Gemeentelijke kredietbank: minnelijke schikking
Zodra jongeren hulp nodig hebben bij het oplossen van hun schulden zijn er verschillende
vormen van hulpverlening mogelijk. Variërend van eenvoudige advisering tot ingrijpende
maatregelen. Eerst moet de jongere naar de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale
Dienst om een schuldhulpverlening traject te starten, het zogenaamde minnelijke traject. Een
minnelijke schikking houdt in dat de schuldhulpverlener een voorstel doet aan de schuldeisers
om de schulden te regelen. Er wordt een maandelijks bedrag afgesproken dat wordt afbetaald.
Het maandelijks af te lossen bedrag is inkomensafhankelijk. Het resterende bedrag wordt
kwijtgescholden. Om tot een minnelijke schikking te komen moeten alle partijen akkoord gaan
met hetgeen zij aangeboden hebben gekregen.
Wet op de schuldhulpverlening natuurlijke personen (Wsnp)
Als alle pogingen tot een minnelijk akkoord zijn mislukt kan de jongere zich wenden tot de
Wsnp. De Wsnp is een Nederlandse wet uit 1998 en een onderdeel van de faillissementswet. De
schuldhulpverlener stelt een verzoekschrift op dat naar de rechtbank wordt verstuurd. Na
enkele weken moet de jongere voor de rechtbank verschijnen en hoort de jongere wat de
verplichten zijn en of hij of zij wordt toegelaten tot de Wsnp. Indien het verzoek tot
toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt toegewezen is de jongere aan verplichtingen
verbonden. Een voorbeeld van zo‟n verplichting is een bevel tot het leggen van een
postblokkade gedurende een termijn van dertien maanden en een sollicitatieplicht.
De voorwaarden zijn:
U bent niet meer in staat om op eigen kracht uw schulden af te betalen;
U heeft geprobeerd om uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject;
In de vijf jaar, voordat u het verzoek tot toelating doet zijn er geen schulden
ontstaan uit fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag;
U zit niet in de Wsnp en heeft hier in de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
U bent gemotiveerd en bereid om de verplichtingen van de Wsnp na te komen. Dat
wil zeggen u bent bereid om de rechter en uw bewindvoerder volledig te informeren
over alles wat invloed kan hebben op uw wettelijke schuldsanering (bijvoorbeeld een
voorgenomen huwelijk). Daarnaast spant u zich 3 jaar lang maximaal in om de
schuldeisers te betalen.
Verplichtingen zijn:
U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan
Er geldt een arbeids- en sollicitatieplicht
U heeft een informatieplicht
U moet maandelijks alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag aan de
bewindvoerder afdragen.
De oorzaken van het ontstaan van de schulden moeten worden opgeheven.
Bronnen:
Folder „Een schone lei, niet voor niets‟
Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsrichtlijnen‟, De rechtspraak, 2009
www.wsnp.rvr.org
financieel.infonu.nl/lenen/8301-saneringskrediet-schuldhulpverlening.html
www.wegwijzerloket.nl
www.nvvk.eu
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4

Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies
Naar aanleiding van de vraag van de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) of
problematische schulden kunnen leiden tot crimineel gedrag bij jeugdigen is in
opdracht van het WODC dit onderzoek verricht. Het onderzoek richtte zich op
schuldenproblematiek in relatie tot crimineel gedrag bij adolescenten en
jongvolwassenen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we
drie verschillende methoden gebruikt, namelijk 1) er is een literatuurstudie
verricht, 2) de gegevens van een kwalitatieve studie van Stichting Alexander
zijn opnieuw geanalyseerd, 3) de gegevens van vier kwantitatieve studies zijn
geanalyseerd, mede door onderzoekers van het WODC en onderzoekers van de
TRAILS-studie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat jongeren en jongvolwassenen steeds
meer schulden hebben (Van Heijst and Verhagen 2009; Verhagen, Van Heijst et
al. 2010). Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat geld hebben en uitgeven in 25
jaar steeds belangrijker is geworden voor jongeren (Nibud 2008; Nibud 2009;
Nibud 2011). Ook in het buitenland wordt er een toename van
schuldenproblematiek waargenomen (bijv. Betti, Dourmashkin et al. 2007;
Dwyer, McCloud et al. 2011). Schulden en financiële problemen komen relatief
weinig voor bij adolescenten in de algemene bevolking (zie bijv. het WODConderzoek naar adolescenten, Bijlage 3) en komen vaker voor bij
jongvolwassenen dan bij adolescenten. Bij risicogroepen zoals dakloze, exgedetineerde en verslaafde jongeren komen schulden en financiële problemen
en schulden zeer vaak voor.
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De probleemstelling was als volgt geformuleerd:
Is er een verband tussen schuldenproblematiek en crimineel gedrag van
adolescenten en jongvolwassenen?
Dient de schuldenproblematiek als uitvloeisel van één of meer risicofactoren voor crimineel gedrag te worden bezien, en zo ja, hoe en welke?
Vormen (grote) schulden een risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg
van criminaliteit van adolescenten en jongvolwassenen?
Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat er een verband is
tussen het hebben van schulden en crimineel gedrag. Zowel adolescenten als
jongvolwassenen die meer of hogere schulden hebben, vertonen gemiddeld
meer crimineel gedrag (zie onderzoeksvraag 10). De eerste vraag uit de
probleemstelling kan dan ook bevestigend worden beantwoord.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was om na te gaan welke mogelijke
verklaring er is voor het samen vóórkomen van schuldenproblematiek en
crimineel gedrag. De tweede vraag in de probleemstelling heeft hierop
betrekking. Deze vraag is moeilijker te beantwoorden. Op dit moment is het
nog onduidelijk of schuldenproblematiek voortvloeit uit bekende
risicofactoren voor crimineel gedrag. Het bleek namelijk dat onderzoek naar
risicofactoren voor criminaliteit vaak gericht is op lange-termijnrisicofactoren,
zoals temperament, neuropsychologische tekorten, opvoedingsvaardigheden
van ouders of het hebben van delinquente vrienden en veel minder vaak op
korte-termijnrisicofactoren die direct vooraf zijn gegaan aan het delict (zie,
Van der Laan, Blom et al. 2008). Bij het onderzoek naar risicofactoren voor
schulden lijkt van het tegenovergestelde sprake te zijn: onderzoek naar langetermijnrisicofactoren is er nauwelijks, maar er zijn wel studies verricht naar
meer korte-termijnrisicofactoren die gerelateerd zijn aan het omgaan met geld.
Mogelijk zijn er overeenkomsten in risicofactoren voor schulden en
criminaliteit – professionals noemen een aantal overeenkomstige factoren –
maar het onderzoek dat tot nu toe is verricht is schaars en de uitkomsten van
eerder onderzoek naar schulden bij jongeren zijn tegenstrijdig. De hypothese
waarin wordt gesteld dat schuldenproblematiek en criminaliteit tegelijkertijd
kunnen voorkomen, omdat dezelfde risicofactoren of een bepaalde levensstijl
leiden tot zowel crimineel gedrag als schuldenproblematiek, kunnen we
daarom niet aannemen, maar ook niet verwerpen.
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In de derde vraag van de probleemstelling gaat het om de richting van het
verband tussen schulden en criminaliteit: vormen (grote) schulden een
risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg van criminaliteit van
adolescenten en jongvolwassenen? Hiervoor waren twee hypothesen
geformuleerd: a) het hebben van problematische schulden is een risicofactor
voor criminaliteit en b) criminaliteit is een risicofactor voor het hebben van
problematische schulden, met name als het gaat om persistent crimineel
gedrag.
Het lijkt erop dat schulden niet zo zeer een risicofactor zijn voor later
crimineel gedrag, maar dat delinquentie het risico verhoogt op het hebben van
toekomstige schulden. Uit analyses met de WIL-data bleek namelijk dat
antisociaal gedrag op het eerste meetmoment gerelateerd was aan het hebben
van schulden 3 jaar later. Het hebben van schulden op het eerste meetmoment
was echter niet gerelateerd aan antisociaal gedrag dat 3 jaar later werd
gemeten. De bevinding dat antisociaal gedrag een risicofactor is voor het
ontstaan van schulden lijkt vooral te gelden voor adolescenten. Deze
bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Moffitt en collega‟s (2002)
waaruit bleek dat jongeren die al op jonge leeftijd begonnen met het plegen
van delicten op latere leeftijd (26 jaar) vaker financiële problemen hebben dan
jongeren die geen delicten plegen. Met deze twee studies vinden we dus enige
evidentie voor de hypothese dat criminaliteit een risicofactor is voor het
hebben van schulden.
In het onderzoek naar schulden bij ex-gedetineerden vonden we echter wel
aanwijzingen dat schulden een risicofactor zijn voor criminaliteit. Zo wees het
onderzoek naar ex-gedetineerden door het WODC uit dat jongvolwassen exgedetineerden relatief veel schulden hebben. Uit de literatuur bleek dat
schuldenproblematiek bij ex-gedetineerden het risico op recidive verhoogt (May
1999; Baldry, McDonnell et al. 2003; Van Dam 2005). Adolescenten en
jongvolwassen ex-gedetineerden met schulden hebben een verhoogde kans om
opnieuw een delict te plegen in vergelijking met adolescente en jongvolwassen
ex-gedetineerden zonder schulden. Hiermee is enige evidentie gevonden voor
de hypothese dat schulden een risicofactor vormen voor crimineel gedrag. Dit
geldt althans voor herhaald crimineel gedrag door ex-gedetineerden. De
analyses van de WIL-data wezen immers uit dat financiële problemen niet
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gerelateerd waren aan later crimineel gedrag van jongeren uit de algemene
bevolking.
Uit het kwalitatieve onderzoek bleek overigens ook dat de oorzaak–
gevolgrelatie tussen schulden en criminaliteit bij risicojongeren complex is,
doordat „een ander schulden laten maken‟ onderdeel uit kan maken van illegale
praktijken. Daarnaast kunnen er informele schulden zijn die deel uitmaken van
illegale praktijken. Deze verwevenheid van schulden en criminaliteit maken dat
het niet eenvoudig is om causale verbanden tussen schulden en criminaliteit te
ontrafelen.
De derde vraag uit de probleemstelling kan daarom als volgt worden
beantwoord. Mogelijk is het zo dat crimineel gedrag, met name bij
adolescenten die op jonge leeftijd beginnen met het plegen van delicten, een
risicofactor is voor het ontstaan van schulden. Deze schulden lopen op tijdens
de jongvolwassenheid en kunnen ervoor zorgen dat de kans op herhaalde
criminaliteit wordt vergroot. Problemen met schulden bij jongeren die met
justitie in aanraking komen, zorgen ervoor dat het moeilijker is om te stoppen
met een criminele carrière. In ieder geval kunnen we op basis van dit
onderzoek concluderen dat er een relatie is tussen schuldenproblematiek en
crimineel gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen. Het is echter nu nog te
vroeg om duidelijke conclusies omtrent de aard van de wederzijdse
beïnvloeding van schuldenproblematiek en criminaliteit te trekken vanwege de
beperkingen van het onderzoek dat tot nu toe door onszelf en anderen is
verricht. In de volgende paragraaf zullen we deze beperkingen bespreken.
4.2 Hiaten in de literatuur
Aan de hand van de literatuurstudie is naar voren gekomen welke hiaten er in
de literatuur zijn en welke tekortkomingen het eerdere onderzoek heeft. Een
belangrijke beperking in het eerdere onderzoek is dat er zeer weinig studies
bestaan naar het verband tussen schuldenproblematiek en criminaliteit bij
jeugdigen. Er werden slechts twee eerdere kwantitatieve studies gevonden
waarin het directe verband tussen financiële problemen of schulden en
criminaliteit werd onderzocht. Met het huidige onderzoek zijn daar nog drie
kwantitatieve studies bijgekomen (WODC-onderzoek naar adolescenten,
TRAILS en WIL). Daarnaast bestaan er slechts enkele studies naar schulden bij
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ex-gedetineerden in relatie tot recidive, waarvan slechts één studie was gericht
op adolescenten (Van Dam 2005) en één op jongvolwassenen (WODConderzoek naar ex-gedetineerden). De andere twee studies waren gericht op
volwassen ex-gedetineerden. Tot slot is voor zover bekend het onderzoek van
Stichting Alexander een van de weinige kwalitatieve onderzoeken waarin de
verhouding tussen schulden en criminaliteit bij jongeren expliciet is
onderzocht.
We vonden meer studies naar mogelijke risicofactoren voor het hebben van
schulden of financiële problemen dan naar het directe verband tussen
schulden en crimineel gedrag. Desalniettemin waren studies naar
schuldenproblematiek die gericht waren op bekende risicofactoren voor
criminaliteit in de domeinen gezin, vrienden, buurt en maatschappij, vrijwel
niet voorhanden. Bovendien waren de bevindingen van bestaande studies soms
tegenstrijdig.
Daarnaast is een beperking van eerder onderzoek dat het merendeel van de
studies cross-sectioneel van aard was. Daarom is veelal niet duidelijk of er
sprake is van risicofactoren. Zo zijn bijvoorbeeld een mogelijke risicofactor
voor het ontstaan van financiële problemen, zoals gebrekkig financieel beheer,
en het hebben van financiële problemen vaak op het zelfde tijdstip gemeten en
dan kan niet worden nagegaan of het gebrekkige financiële beheer vooraf is
gegaan aan het ontstaan van de financiële problemen of dat de financiële
problemen (die bijv. zijn ontstaan door een plotseling ontslag) hebben geleid
tot een gebrekkig financieel beheer.
Uit dit onderzoek blijkt dat er veel verschillende definities voor schulden
worden gehanteerd in de literatuur. Er worden ook verschillende typen
schulden genoemd in de literatuur. Daarnaast worden vaak zeer algemene
termen gehanteerd zoals lenen, schulden en financiële problemen. De
verschillende definities van schuldenproblematiek bemoeilijken het maken van
een synthese van de bevindingen en het trekken van heldere conclusies.
Daarnaast worden uiteenlopende operationalisaties, dat wil zeggen, methoden
om schulden te meten, gehanteerd. Omdat uit het onderzoek blijkt dat er naast
formele schulden ook informele of straatschulden en fraudeschulden bestaan,
bevelen wij aan om bij het definiëren en afbakenen van het begrip schulden
ook rekening te houden met deze minder zichtbare schulden. Met name als het
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gaat om schulden in relatie tot criminaliteit lijken deze vormen van schulden
van belang.
Een laatste hiaat in het eerdere onderzoek is dat er vooral buitenlandse studies
bestaan en zeer weinig Nederlandse studies zijn gedaan. Het is de vraag of de
bevindingen uit dit onderzoek kunnen worden gegeneraliseerd naar de
Nederlandse situatie. Zo hebben wij enkele studies opgenomen naar het
gebruik van creditcards en studieschulden door studenten in de VS en Canada
(Davies and Lea 1995; Roberts and Jones 2001; Lyons 2004; Lachance, Beaudoin
et al. 2006; Norvilitis, Merwin et al. 2006; Robb and Sharpe 2009; Wang and
Xiao 2009). In deze landen zijn studiekosten doorgaans vele malen hoger dan
in Nederland en het is daardoor gebruikelijker dan in Nederland dat studenten
een lening afsluiten. Ook zijn er culturele verschillen in verwachtingen en
attituden in de samenleving tegenover kredieten. Dit wordt duidelijk in het
onderzoek van O‟Loughlin en Szmigin (2006) onder studenten in Ierland en het
Verenigd Koninkrijk. Hieruit bleek dat, ondanks het feit dat Ierse studenten
aanzienlijk lagere studiekosten (accommodatie, collegegeld) hadden dan
studenten uit het Verenigd Koningrijk, zij vaak evenveel schulden of soms
meer schulden hadden. Dit had onder andere te maken met de
kredietvriendelijke omgeving waarin de Ierse studenten leefden.
4.3 Beperkingen en sterkte kanten van het onderzoek
Een beperking van het literatuuronderzoek is dat uiteindelijk geen metaanalyse uitgevoerd kon worden. De voornaamste reden hiervan was dat de
studiekenmerken van de gevonden studies te sterk verschilden. Wanneer er
meer onderzoek is gedaan naar schulden in relatie tot crimineel gedrag bij
adolescenten en volwassenen dan kan in een meta-analyse worden nagegaan
wat de gemiddelde studie-uitkomsten zijn van studies naar schulden en
crimineel gedrag. Ook kan dan worden gezocht naar verklaringen voor de
tegenstrijdige resultaten die we met name in de studies naar risicofactoren
voor financiële problemen en schulden hebben gevonden.
Een beperking van de secundaire analyse van het kwalitatieve onderzoek
betreft de originele vraagstelling van het oorspronkelijke onderzoek. Deze was
niet op criminaliteit gericht, maar op schulden en huisvestingsnood. Toch heeft
de secundaire analyse op sommige punten informatie opgeleverd die niet of
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slechts in beperkte mate in eerder onderzoek is gevonden. De analyse levert
dan ook een aantal aanknopingspunten op voor verder onderzoek.
De belangrijkste beperking van de analyses met de TRAILS- en WIL-gegevens is
dat financiële problemen zijn gemeten door het stellen van één vraag. Wanneer
niet heel specifiek naar verschillende vormen van schulden wordt gevraagd zou
er mogelijk onderrapportage kunnen ontstaan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit
onderzoek van het Nibud dat scholieren bij het begrip schulden andere
associaties hebben dan bij het begrip lenen (Nibud 2011). Scholieren geven
vaak aan dat zij geen of nauwelijks „schulden‟ hebben. Zij beschouwen geld dat
geleend wordt voor kleine dingen niet zozeer als schuld; hoge bedragen voor
grote aankopen, die moeilijker kunnen worden terugbetaald zien zij wel als
schuld. Een sterke kant van de analyses met de WIL-gegevens is dat het hier
gaat om longitudinaal onderzoek. Hierdoor hebben we enigszins inzicht
kunnen krijgen in de causaliteit van de verbanden.
Tot slot is een beperking in dit onderzoek dat er geen aandacht is besteed aan
verschillen in schulden en criminaliteit voor jongeren met een verschillende
etnische achtergrond en verschillen tussen jongens en meisjes.
Vervolgonderzoek naar de verschillen tussen deze groepen is wenselijk.
Een sterke kant van dit onderzoek is dat verschillende methoden zijn gebruikt
om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Naast een literatuurstudie is
gebruik gemaakt van secundaire analyses van een kwalitatieve studie en
diverse kwantitatieve studies. Met de aanvullende secundaire analyses van het
kwalitatieve onderzoek is meer inzicht verkregen in hoe risicojongeren zelf en
professionals uit de praktijk aankijken tegen schuldenproblematiek bij
jongeren in relatie tot criminaliteit. Met de kwantitatieve analyses hebben wij
de uitkomsten van het internationale studies kunnen aanvullen met
Nederlandse resultaten. Bovendien konden wij hierdoor meer inzicht krijgen in
schulden en crimineel gedrag bij diverse groepen, namelijk adolescenten,
jongvolwassenen en ex-gedetineerden.
4.4 Suggesties voor vervolgonderzoek en beleid
Uit de literatuurstudie blijkt dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar
schuldenproblematiek en criminaliteit bij jongeren. Het blijkt dat er wel een
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verband is tussen het hebben van financiële problemen en crimineel gedrag,
maar we kunnen vooralsnog geen conclusies trekken met betrekking tot de
causaliteit van het verband: wordt criminaliteit veroorzaakt door schulden of
worden schulden veroorzaakt door criminaliteit of verklaren overeenkomstige
risicofactoren of een riskante levensstijl het verband tussen schulden en
criminaliteit? Ook is het nog onvoldoende duidelijk welke risicofactoren
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van schulden. Deze kennis is van
belang voor het ontwerpen van theoretisch goed onderbouwde interventies ter
preventie van (het voortduren van) schuldenproblematiek. Nader onderzoek is
daarom gewenst.
Wanneer vervolgonderzoek wordt gedaan zijn een aantal zaken van belang.
Ten eerste is het aan te bevelen een longitudinaal onderzoek te doen. Dit
betekent dat risicofactoren, schuldenproblematiek en crimineel gedrag
meerdere keren over de tijd worden gemeten. Dit type onderzoek is belangrijk
omdat alleen dan conclusies kunnen worden gedaan over oorzakelijke
verbanden. Ten tweede is het van belang dat goede vragenlijsten voor het
meten van schuldenproblematiek worden ontwikkeld, waarbij getest is of deze
vragenlijsten meten wat ze geacht worden te meten, om onderrapportage door
jongeren te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat goede vragenlijsten
voor andere informanten, zoals ouders, worden ontwikkeld. Met name in het
Nederlandse onderzoek werden financiële problemen gemeten door het stellen
van slechts één vraag aan de jongeren (zie bijv. paragraaf 4.3) Longitudinaal
onderzoek, waarin schuldenproblematiek en crimineel gedrag op meerdere
momenten worden gemeten, is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de
aard van de relatie tussen schuldenproblematiek en criminaliteit bij jongeren.
Ten derde kwam uit het kwalitatieve onderzoek waardevolle informatie naar
voren waarnaar verder onderzoek kan worden verricht. De bevinding dat
schulden en criminaliteit in de praktijk met elkaar verweven raken (doordat
jongeren slachtoffer worden van daders die jongeren voor hen schulden laten
maken) is een belangrijk onderwerp dat inzicht kan bieden in de complexe
relatie tussen schulden en crimineel gedrag en behoeft nader onderzoek.
Daarnaast komen op het gebied van mogelijke maatschappelijke oorzaken van
problemen met schulden onder jongeren interessante onderzoeksvragen naar
boven. Zo geven professionals in het kwalitatieve onderzoek aan dat de hoge
verwachtingen met betrekking tot zelfredzaamheid van jongeren, een cultuur
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waarin het gemakkelijk is om schulden te maken en de ruime mogelijkheden
die bedrijven hebben om leningen te verstrekken mogelijke oorzaken zijn van
schulden. Hier zou nader onderzoek naar gedaan kunnen worden in
kwantitatieve studies.
Tot slot bevelen we aan om toekomstig onderzoek te verrichten naar de relatie
tussen bekende risicofactoren voor criminaliteit en schuldenproblematiek. Te
denken valt dan aan individuele factoren, zoals neuropsychologische tekorten,
zelfcontrole, intelligentie en temperament. Uit hersenonderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat de hersenen pas bij jonge twintigers volledig zijn ontwikkeld.
Het gaat dan met name om de prefrontale cortex die nodig is voor meer
ingewikkelde vaardigheden en taken zoals het beheersen van impulsen,
redeneren, plannen, abstract denken en het anticiperen op de gevolgen van het
eigen gedrag (Van Leijenhorst, Zanolie et al. 2009; Van Leijenhorst, Moor et al.
2010). Jongeren waarbij dit hersengebied zich relatief langzaam ontwikkelt
hebben mogelijk een verhoogd risico op financiële problemen. Tot nu toe is dit
echter onbekend. Daarnaast zou het interessant zijn om onderzoek te
verrichten naar gezinsfactoren, zoals opvoedingsvaardigheden aan ouders
(ondersteuning bieden, disciplinering, toezicht houden, de wijze waarop zij
kennis overdragen), problemen in het gezin (conflicten) en kenmerken van de
ouders. Factoren die gerelateerd zijn aan school, zoals schoolprestaties,
schooluitval, binding met school zijn ook risicofactoren die mogelijk
samenhangen met schuldenproblematiek.
Als het gaat om maatregelen ter voorkoming van schulden dan blijkt uit ons
onderzoek het volgende. McCormick (2009) adviseert om al op jonge leeftijd
met financiële educatie te beginnen. Er zijn aanwijzingen dat financiële
educatie effectief kan zijn. Echter, financiële educatieprogramma‟s worden
vaak niet geëvalueerd en de kwaliteit van de meetmethoden is matig. Uit de
internationale literatuur blijkt bovendien dat er nog geen duidelijk
gedefinieerde of algemeen geaccepteerde richtlijnen zijn voor de 'what workscriteria' voor financiële educatie (McCormick 2009). Op basis van onze
literatuurstudie blijkt bovendien dat het vooralsnog onvoldoende duidelijk is
welke risicofactoren verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van schulden. De
studies zijn vaak cross-sectioneel en een deel van de bevindingen is
inconsistent. Om theoretisch goed onderbouwde programma‟s te kunnen
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ontwikkelen is in de eerste plaats meer onderzoek nodig naar risicofactoren
voor het ontstaan van schulden bij jongeren.
Het blijkt dat het hebben van financiële problemen samenhangt met crimineel
gedrag bij jongeren. Financiële problemen komen relatief vaak voor bij
jongvolwassen ex-gedetineerden (zie het WODC-onderzoek naar exgedetineerden, Bijlage 4) en jongeren die in een justitiële jeugdinrichting (JJI)
hebben verbleven (Van Dam 2005). Omdat jongeren in deze groep met
schulden een hoger risico hebben om te recidiveren (May 1999; Baldry,
McDonnell et al. 2003; Van Dam 2005) is het van belang dat er in
resocialisatieprogramma‟s voor deze groepen aandacht is voor de aanpak van
eventuele schulden en financiële problemen.
Schuldenproblematiek blijkt voornamelijk voor te komen bij kwetsbare
groepen, zoals dakloze jongeren, gedetineerden en (gok)verslaafden.
Interventies die zich richten op financiële kennis en vaardigheden zijn mogelijk
onvoldoende effectief voor risicogroepen met problemen in meerdere
leefgebieden, omdat zij voorbij lijken te gaan aan het belang van status,
groepsdruk en cultuur bij het maken van schulden (Noorda and Pehlivan 2009;
Van Heijst, Verhagen et al. 2010). Met financiële educatie en voorlichting op
scholen worden risicogroepen bovendien mogelijk onvoldoende bereikt, zoals
jongeren uit de respondentgroep van het kwalitatieve onderzoek aangeven.
Voorlichting of training via school is voor sommigen van hen niet meer
relevant, omdat zij inmiddels door de problemen niet meer naar school gaan.
Voor risicojongeren met schulden is het daarnaast relatief moeilijk om via de
reguliere schuldhulpverlening uit de problemen te komen. In
schuldsaneringsprogramma‟s is er tot op heden vrij weinig aandacht voor de
combinatie van het aflossen van schulden en de mogelijkheid om onderwijs te
blijven volgen. De tijdsbeleving en daarmee het „korte termijn denken‟ van
jongeren verschilt van die van volwassenen: voor jongeren is de termijn van
drie jaar schuldsanering een onoverzienbare periode. Het beleid omtrent
justitiële boetes bemoeilijkt de toegang tot de schuldhulpverlening. Daarnaast
biedt de schuldhulpverlening geen oplossing voor een soort schuld die een
grote rol speelt bij jongeren, namelijk de eerdergenoemde „straatschulden‟
(Noorda and Pehlivan 2009). Deze knelpunten bieden aanknopingspunten om
de toegankelijkheid van schuldhulpverlening voor met name kwetsbare
jongeren te verbeteren.
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Land
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et al. 2011)
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Literatuur,
metaanalyse

-

-
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(Jansen and
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2009)
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Triplett et
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longitudinaal

algemene
bevolkings-groep,
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2005)
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leerlingen,
leraren en
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direct samen met
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2005)

Referentie
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Herberts et
al. 2005)
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Risicofactoren
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schulden hangt
samen met
financiële zorgen,
sigaretten en
alcoholgebruik,
fysieke, sociale en
psychische
gezondheid. De
hoogte van
schulden hangt niet
samen met aantal
gewerkte uren,
ervaren controle,
beperkingen door
fysieke en
emotionele
problemen en
veranderingen in
gezondheid.

Risicofactoren
schuldenproblematiek(A2)

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Johnes
1994)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

GrootBrittannië

Risicofactoren
schuldenproblematiek(A2)

Het beroep van de
ouders, de hoogte
van een beurs,
geslacht (mannen
lenen meer), het
studiejaar
(laatstejaars
studenten), de
studierichting
(waarbij toekomstig
inkomen naar
verwachting relatief
laag zal zijn),
ongetrouwd zijn en
afname van
spaartegoeden is
gerelateerd aan het
hebben van een
studentenlening.

(Jones and
Crawford
2007)

Empirisch,
Kwantitatief,
descriptief

Gedaagdengemengd

(Jong)volwassenen

Australië

Risicofactoren
delinquentie (B6)
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

De deelnemers
waren relatief vaak
werkloos en
rapporteerden dat
zij een te laag
inkomen hadden.

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Joireman,
Kees et al.
2010)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

VS

Risicofactoren
schuldenproblematiek(A2)

(Jurrius
2007)

Empirisch,
Kwantitatief &
kwalitatief, crosssectioneel

ROC-scholieren,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

Nederland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Dwangmatige
kopers die gericht
zijn op het
maximaliseren van
korte
termijngevolgen
hebben een
verhoogd risico op
het opbouwen van
hoge schulden.
Gedrag niet kunnen
uitstellen, bepaalde
uitgaven (telefoon,
auto/ scooter,
verslaving, luxe
goederen) gemak
om aan geld te
komen (lenen, IBG,
rood staan),
verleiding doordat
leeftijdgenoten
mooie spullen
hebben zijn
verklaringen van
jongeren voor het
hebben van
schulden
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Krivo and
Peterson
2004)

Empirisch,
Kwantitatief,
Longitudinaal

Gebieden in
Cleveland, Ohio

Adolescenten
(jong)volwassenen

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Lachance,
Beaudoin et
al. 2006)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Algemene
bevolking,
gemengd

Jongvolwassenen

Canada

Gebrek kennis van
invloed? (C14)
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Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Slechte
arbeidsmarktomstandig heden zijn
gerelateerd aan
geweld bij
jongvolwassenen.
Armoede hangt
samen met geweld
bij alle
leeftijdsgroepen.
Inkomensongelijkh
eid hangt niet
samen met geweld.
Jongvolwassene
n die kennis
verkregen via
eigen
ervaringen of
via familie en
bekenden is
hadden meer
creditcards en
schulden dan
jongvolwassene
n die kennis
hadden
opgedaan via
een cursus,
coach of de
media.

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Larzelere
and
Patterson
1990)

Empirisch,
Kwantitatief,
Longitudinaal

Leerlingen van
scholen in een
gebied met veel
criminaliteit,
jongens

Jonge
adolescenten

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Lempers
and ClarkLempers
1990)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Middelbare
scholieren,
gemengd

Adolescenten

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Lyons
2004)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

(Jong)volwass
enen

VS

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

107

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:
SES niet meer
significant als
gecontroleerd
wordt voor
discipline en
toezicht door
ouders.
Economische stress
ervaren door
ouders is
gerelateerd aan
delinquentie bij
jongens, niet bij
meisjes.

Studenten die
moeite hebben om
met
creditcardschulden
om te gaan hebben
weinig
ondersteuning van
ouders en zij
hebben creditcards
niet van bank.
Vrouwen, etnische
minderheden en
degenen met een
laag inkomen
hebben een
verhoogd risico op
financiële
problemen.

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Magoon,
Gupta et al.
2007)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Gedetineerden,
gemengd

Adolescenten

VS

Schulden/
criminaliteit
jeugdige
verslaafden (C13)

(May 1999)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Veroordeelden,
gemengd

(Jong)volwassenen

GrootBrittannië

Verband schulden/
delinquentie: exgedetineerden
(C12)

(McCarthy
and Hagan
2004)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Jongeren uit
Toronto, gemengd

Adolescenten

Canada

Risicofactoren
delinquentie (B6)
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Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Een laaginkomen
(werk, toelage) zijn
gerelateerd aan
diefstal, vooral bij
mannen en bij de
groep met de
laagste SES
(working class).

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:
Ruim 80%
rapporteerde te
hebben gegokt
in het
afgelopen jaar.
Pathologische
gokkers
hadden een
verhoogde kans
om delicten te
plegen met het
doel
gokschulden af
te kunnen
betalen.
Er bestaat een
zwak verband
tussen
financiële
problemen en
recidive.

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(McCormick
2009)

Literatuurstudie

-

Adolescenten

VS

Gebrek aan kennis
(C14)

(Mocan and
Rees 2005)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel
Empirisch,
kwantitatief,
longitudinaal

Middelbare
scholieren,
gemengd

Adolescenten

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

Algemene
bevolking
(geboortecohort),
jongens

Adolescenten,
Jongvolwassenen

NieuwZeeland

Verband
schulden/delinquentie (C9)

(Moffitt,
Caspi et al.
2002)

109

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:
Het blijkt dat
financiële educatieprogramm
a‟s vaak niet
worden
geëvalueerd of
dat de kwaliteit
van de meetmethoden
matig is.
Desondanks
zijn er
aanwijzingen
dat financiële
educatie
effectief kan
zijn.

Armoede en
werkloosheid zijn
gerelateerd aan
criminaliteit.
Persistente
daders (lifecourse
persistent
offenders)
hebben meer
financiële
problemen op
26 jarige
leeftijd

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Morra,
Regehr et
al. 2008)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel
Empirisch,
kwantitatief, crosssectioneel

Studenten

Jongvolwassenen

Canada

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Middelbare
scholieren,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

Nederland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Empirisch,
kwantitatief &
kwalitatief,
crosssectioneel

Risicojongeren,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

Nederland

Definitie
schuldenproblematiek (A1)

Financiële stress is
gerelateerd aan het
hebben van
schulden.
Het herstellen van
status, vooral voor
jongeren die weinig
andere middelen tot
hun beschikking
hebben (uiterlijk,
schoolprestaties)
hangt samen met
het hebben van
schulden
Formele schulden:
zorgverzekeraar,
IBG, CJIB. Informele
schulden:
straatcircuit.

(Nelissen,
Van de Ven
et al. 2011)

(Noorda
2008)
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Noorda
2008)

Empirisch,
kwantitatief &
kwalitatief,
crosssectioneel

Risicojongeren,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

Nederland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Gebrekkige
financiële
opvoeding,
pedagogische
verwaarlozing, licht
verstandelijke
beperking (LVB),
ouders met
schulden,
compensatiegedrag,
armoede, culturele
verschillen
(financiële
zelfstandigheid,
gevoeligheid voor
statusverhogend
bezit), agressieve
consumentenbenaderingen,
wetswijzigingen
hangen samen met
schulden
Jonger dan 18:
boetes bij justitie
(CJIB), ouder dan
18: zorgverzekering, rood
staan, telefoonabonnement, IBG.

Onderscheid
leeftijd voor
schulden (A3)
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Kwetsbare groepen
voor schulden (A5)

Pedagogisch
verwaarloosde
jongeren, jongeren
met een LVB,
onverantwoordelijke
risicojongeren,
verantwoordelijke
maar arme
jongeren.
Risicojongeren
hebben schulden en
huisvestingsproble
men vaak in
combinatie met
problemen op
school, thuis,
werkloosheid,
middelengebruik en
criminaliteit

Zinvolle
maatregelen ter
voorkoming/
vermindering
schulden (C 15)
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Volgens de
jongeren zelf:
voorlichting
(budgetteren),
wettelijke
beperkingen
uitbreiden van
18 → 21 jaar).

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Norvilitis,
Merwin et
al. 2006)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

(Jong)volwassenen

GrootBrittannië

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Gebrek aan kennis,
meerdere
creditcards,
toenemende leeftijd,
positieve houding
t.o.v. krediet en
moeite hebben met
uitstel van beloning
hangen samen met
schulden. Gebrek
aan kennis blijkt
grootste voorspeller
voor schulden.
Sensatiezucht,
dwangmatig
koopgedrag,
materialisme,
attitude t.o.
schulden, geslacht
en studieresultaten
hangen niet samen
met schulden.
Studenten met
schulden
rapporteren meer
stress en een
afname in financieel
welbevinden.
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Norvilitis
and
MacLean
2010)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

(Jong)volwassenen

VS

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

De overtuiging dat
ouders te hulp
schieten bij
schulden en het
aanleren van
financiële
vaardigheden door
ouders is
gerelateerd aan
minder
creditcardschulden
en dit laatste
verband wordt
gemedieerd door
uitstellen van
financiële
behoeften, minder
impulsieve
creditcardaankopen.
Problemen van
ouders met
schulden is niet
gerelateerd aan
creditcardschulden,
ouders die niet
praten over
financiën wel.
Financiële kennis en
praten over
financiën is
gerelateerd aan
meer schulden.
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(O'Loughlin
and
Szmigin
2006)

Empirisch,
kwalitatief,
crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

GrootBrittannië en
Ierland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

De context van een
omgeving die geleid
wordt door het
gebruik maken van
kredieten
(verwachtingen van
de samenleving t.o.
kredieten,
marketing
benadering,
financiële
ondersteuning door
ouders) en de
oriëntatie van de
student t.o.
kredieten
(bewustzijn en
zelfreflectie, hedenvs.
toekomstoriëntatie
en invloed van
anderen m.b.t.
financiële
beslissingen) hangt
samen met het
hebben van
schulden.
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Oosterbeek
and van
den Broek
2009)

Empirisch,
kwalitatief,
crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

Nederland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

(Palmer,
Pinto et al.
2001)

Empirisch,
kwalitatief,
crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

VS

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Leners zijn vaker
man, ouder
(leeftijd), studeren
aan de universiteit,
hebben ouders met
een hoger inkomen,
schatten vaker in
dat ze hun studie
afronden, nemen
meer risico's,
hebben liever nu
geld dan in geld met
gunstige rente in de
toekomst, hebben
minder aversie
tegen schulden en
hun ouders ook,
studeren meer.
Wanneer ouders
betrokken zijn bij
het verkrijgen van
een creditcard
hebben studenten
minder
creditcardschulden
dan wanneer ouders
niet betrokken zijn.
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Pagani,
Boulerice et
al. 1999)

Empirisch
Kwantitatief,
Longitudinaal

Scholieren,
gevolgd vanaf de
basisschool,
jongens

Adolescenten

Canada

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Phillips
and Votey
1987)

Empirisch
Kwantitatief,
Longitudinaal

Jongeren uit de
algemene
bevolking

Adolescenten
en
jongvolwassenen

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Prochnow
and
DeFronzo
1997)
(Raynor,
Kynch et al.
2000)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel
Empirisch
kwantitatief, crosssectioneel

Ouders

Volwassenen

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

Gedetineerden,
gemengd

Volwassenen

GrootBrittannië

Verband schulden/
delinquentie: exgedetineerden
(C12)
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Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Armoede hangt
samen met
criminaliteit en
schooluitval, ook
na controle voor
opleiding moeder
en gedragsproblemen kind.
Het ontbreken van
economische
kansen of
inkomensbronnen
verhoogt het risico
op het blijven
vertonen van
crimineel gedrag.
Extreme armoede
hangt samen met
delinquentie.
Financiële
problemen
verhogen de
kans op
recidive.

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Robb and
Sharpe
2009)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

VS

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Financiële
onafhankelijkheid,
het hebben van
financiële kennis,
laag opgeleide
ouders, bezit andere
creditcards (niet van
bank) en al langer
studerend hangt
samen met het
hebben van
creditcardschulden.
Tegen de
verwachting in was
meer kennis
gerelateerd aan
meer
creditcardschulden.
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Ross,
Cleland et
al. 2006)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

GrootBrittannië

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Studenten met een
lage SES, oudere
studenten en die
rapporteerden dat
zorgen over geld
hun
schoolprestaties
beïnvloedden,
hebben meer
schulden. Studenten
met psychische
problemen hebben
minder schulden.
Het hebben van een
tijdelijke baan en
studieresultaten
hing niet samen met
het hebben van
schulden.

(Sampson
and Laub
1994)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Delinquenten en
controlegroep,
jongens

Adolescenten

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)
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Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Het verband tussen
armoede en
delinquentie wordt
gemedieerd door
minder ouderlijk
toezicht, een harde
opvoeding en een
verstoorde ouderkindrelatie.

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Stiles, Liu
et al. 2000)

Empirisch,
Kwantitatief,
Longitudinaal

Scholieren,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Schwartz
and Finnie
2002)

Empirisch,
Kwantitatief, crosssectioneel

Studenten

Jongvolwassenen

Canada

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)
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Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:
Relatieve
deprivatie en
armoede verhogen
het risico op een
negatief zelfbeeld
en een negatief
zelfbeeld verhoogt
het risico op
criminaliteit.

Problemen met het
terugbetalen van
leningen hangt
samen met een laag
inkomen en
werkzaan zijn op
een gebied waarvoor
het waarschijnlijk is
dat het inkomen
relatief laag blijft in
de toekomst.
Vrouwen
rapporteerden meer
problemen met het
terugbetalen van
een lening dan
mannen.

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Turner,
Preston et
al. 2009)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Gevangenen,
mannen

Volwassenen

Canada

Verband schulden/
delinquentie:
jeugdige
verslaafden (C13)
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Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:
Meer dan de
helft van de
ernstig
problematische gokkers
en een vijfde
van de
middelmatig
problematische gokkers
gaf aan dat
criminaliteit
een gevolg was
van het gokken
(om schulden
af te betalen).

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Van
Bommel
2007)

Empirisch
kwantitatief,
Descriptief, crosssectioneel

ROC-leerlingen,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

Nederland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Leerlingen geven als
oorzaak van
schulden bij
anderen teveel
uitgeven, alles
wordt steeds
duurder, mooie
dingen willen
hebben en lenen is
te gemakkelijk.
Daarnaast rapporteren zij verslaafd
zijn aan kopen,
moeilijkheden met
geld omgaan, geld
uitgeven is leuk en
niet door hebben
dat dingen die ze
kopen niet kunnen
betalen.
Oudere groep (2125) significant meer
problemen dan
jongere groep (1620).

Verschillen
schulden per
leeftijdsgroep (A4)

(Van Dam
2005)
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Empirisch
Kwantitatief,
Longitudinaal

Jongeren in een JJI
(strafrechtelijk
geplaatst),
Jongens.

Adolescenten

Nederland

Schulden/
criminaliteit: exgedetineerden
(C12)

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Schulden zijn
gerelateerd aan
recidive (meer
en ernstiger).

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Van Heijst
and
Verhagen
2009)

Empirisch,
kwantitatief en
kwalitatief,
crosssectioneel

ROC-studenten,
gemengd

Adolescenten
jongvolwassenen

Nederland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Sekse (man), hogere
opleiding,
zelfstandig wonen
zijn gerelateerd aan
schulden.

Verschillen
schulden op
leeftijdsgroep (A4)

16-17 jarigen lenen
vaker bij ouders, de
oudere groep vaker
bij banken.
75% van de jongeren
heeft schulden (m.n.
ziektekostenverzeke
-ring, CJIB en
telefoon).
Risicofactoren om
te gaan zwerven:
sekse (man),
woonsituatie, weinig
werkervaring,
schulden, gebroken
gezinnen, hulpverleningsgeschiedenis,
middelengebruik,
traumatische ervaring, contact
justitie,
zwangerschap.

(Van Lier
2009)
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Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Zwerfjongeren,
gemengd

Jongvolwassenen

Nederland
(Leiden)

Kwetsbare groepen
voor schulden:
zwerfjongeren (A5)

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

(Van
Ommeren,
De Ruig et
al. 2009)

Empirisch,
kwantitatief en
kwalitatief,
crosssectioneel,
enquete

Huishoudens

Volwassenen

Nederland

Definitie
schuldenproblematiek (A1)

Som van geëiste
maandelijkse
aflossingen hoger
dan
aflossingscapaciteit

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Gebrekkig financieel
beheer, terugval in
het inkomen, te
hoge
levensstandaard,
aanpassingsproblemen (werkloosheid,
verlies partner)
hangen samen met
het hebben van
schulden.

(Van San,
De Boom et
al. 2007)
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Empirisch
Kwantitatief, crosssectioneel

Antillianen,
gemengd

Jongeren,
volwassenen

Nederland

Risicofactoren
delinquentie (B6)

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Antilliaanse
studenten laten
zich in met
drugssmokkel om
geld te verdienen
zodat zij hun
studie kunnen
betalen of omdat
zij familieleden
hebben met
schulden.

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Typen jongeren
voor schulden en
criminaliteit (C11)

(Wang and
Xiao 2009)

(Williams
and
Sansom
2007)
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Empirisch,
kwantitatief en
kwalitatief,
crosssectioneel

Empirisch,
kwantitatief en
kwalitatief,
o.a. RCT

Studenten,
gemengd

Mensen met
schulden,
gemengd

(Jong)volwassenen

Volwassenen

VS

GrootBrittannië

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Dwangmatig koopgedrag, impulsief
koopgedrag, weinig
sociale steun en
budgetbeperkingen.

Onderscheid
leeftijd voor
schulden (A3)
Verschillen
schulden per
leeftijdsgroep (A4)
Definitie
schuldenproblematiek (A1)

Gericht op
studenten vanaf 18
jaar.
Studenten zitten in
speciale overgangsfase in hun leven.
Niet meer aan
betalingsverplichtingen kunnen
voldoen.

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:
Schulden zijn
in deze groep
één van de
risicofactoren
voor drugssmokkel m.n.
bij vrouwen.

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Verlies van inkomen
door ontslag, ziekte,
of verbroken relatie,
overbesteding, budgetteringsproblemen, onverwachte
uitgaven hangen
samen met het hebben van schulden.

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:

Gebrek aan kennis?
(C14)

(Wright,
Caspi et al.
1999)
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Empirisch,
Kwantitatief,
longitudinaal

Algemene
bevolking,
gemengd

Jongvolwassenen

NieuwZeeland

Risicofactoren
delinquentie (B6)

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Na begeleiding
nemen
schulden sterk
af
Zowel hoge als lage
SES hangen samen
met delin-quentie.
Lage SES is een
risicofactor voor
delinquentie
wanneer er sprake
is van geldgebrek,
agressie, vervreemding, en hoge SES
in het geval van
een hoge mate van
risicozoekend
gedrag, sociale
macht, weinig
angst voor
ontdekking.

Referentie

Soort
onderzoek

Steekproef sekse

Leeftijdscategorie

Land

Vraag (nummer)

(Wright,
Cullen et al.
2001)

Empirisch
Kwantitatief, crosssectional
Empirisch
Kwantitatief, crosssectional

High school
studenten,
gemengd

Adolescenten

VS

Risicofactoren
delinquentie (B6)

Studenten,
gemengd

Jongvolwassenen

NieuwZeeland

Risicofactoren
schuldenproblematiek (A2)

Empirisch
Kwantitatief, longitudi-naal

Inwoners ZuidLonden, mannen

Kinderen,
volwassenen

GrootBrittannië

Risicofactoren
delinquentie (B6)

(Zhang and
Kemp
2009)

(Zara and
Farrington
2010)

Leeftijdverschil in
risicofactoren? (B7)
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Uitkomsten
relevant voor Avragen:

Uitkomsten
relevant voor Bvragen:
Bezit van geld is
gerelateerd aan
meer criminaliteit.

Schulden waren niet
gerelateerd aan
motivatie voor
leren, schoolprestaties en
persoonlijk geluk.
Laag gezinsinkomen, werkloosheid (van zowel
vader als jongere)
Jongeren die later (>
21 jaar) met
criminaliteit
beginnen hebben
minder problemen
in de thuissituatie,
minder leerproblemen en geen
schulden, dit in
tegenstelling tot
jongeren die vroeg
beginnen. Late
starters hebben
vooral een verhoogd
risico op
neuroticisme.

Uitkomsten
relevant voor
C- en Dvragen:

Relatie schulden
criminaliteit? (C8)
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Vergrote kans
op schulden op
16-18 jarige
leeftijd wordt
gevonden bij
jongeren die
vroeg (< 21
jaar) met criminele activiteiten
zijn begonnen.

Bijlage 3

Factsheet 2011-1

Problemen met geld en delinquent
gedrag van adolescenten

Auteurs: M. Blom, G. Weijters & A.M. van
der Laan
Mei 2011

Aanleiding
Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid
(DJJ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
in opdracht van het WODC wordt door de Universiteit
van Amsterdam (UvA) een (literatuur)onderzoek
uitgevoerd naar de rol van schulden als risicofactor
voor (jeugd)criminaliteit. De aanleiding hiervoor is
dat uit criminologisch onderzoek al veel bekend is
over diverse risicofactoren voor (jeugd)criminaliteit,
maar dat over schuldenproblematiek als risicofactor
nog weinig bekend is. De gedachte is dat jongeren
met schulden gemakkelijker in de verleiding komen
om delicten te plegen en dat jongeren die neigen tot
een roekeloze levensstijl eerder geneigd zijn om
grote sommen geld te lenen.

Het WODC is gevraagd om een deelonderzoek te
doen naar de relatie tussen schulden en delinquent
gedrag onder jongeren. Met de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) – meting 2010 – zijn
gegevens beschikbaar over problemen met geld, het
lenen van geld en sparen enerzijds en zelfgerapporteerde delinquentie anderzijds. Er is geen informatie
beschikbaar over schulden onder jongeren. De MZJ
heeft betrekking op een representatieve steekproef
van Nederlandse jongeren in de leeftijd 10 tot en
met 17 jaar.
In deze factsheet worden de bevindingen van deze
deelstudie gepresenteerd. Het doel van dit onderzoek
is drieledig. Ten eerste wordt inzicht gegeven in de
mate waarin jongeren zeggen problemen met geld
te hebben. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre
het hebben van problemen met geld samengaat met
(verschillende typen) zelfgerapporteerd delinquent
gedrag. Ten slotte wordt gekeken of deze relatie verschillend is als je uitsplitst naar geslacht, leeftijd en
herkomstgroep.
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Box 1 Belangrijkste bevindingen
Het aandeel jongeren in een algemene populatie dat aangeeft in het afgelopen half jaar problemen met
geld te gehad, is beperkt (7,4%).
Problemen met geld is sterk gerelateerd aan zelfgerapporteerde delinquentie, ongeacht het type
delinquentie (geweld, vermogen of vernieling).
Naarmate jongeren ouder zijn, is de relatie tussen problemen met geld en delinquentie sterker (met
uitzondering van de relatie met vernieling).
De relatie tussen problemen met geld en vernielingen is bij jongens sterker dan bij meisjes.
Methode
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van
gegevens uit de MZJ die verzameld zijn in 2010
(zie Van der Laan & Blom, 2011). De MZJ is een
periodiek survey onderzoek waarvoor een
representatieve steekproef van jongeren in de
leeftijd 10 tot en met 17 jaar wordt getrokken uit
de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De
deelname van de jongeren aan de survey is
vrijwillig. Bij jongeren beneden de zestien jaar
wordt ook toestemming aan de ouders gevraagd
voor deelname van hun zoon of dochter. De
respons is 68,5%. De jongeren krijgen vragen
voorgelegd over diverse terreinen van hun
functioneren, waaronder delictvragen en vragen
over hoe ze omgaan met geld. De delictvragen
hebben betrekking op vernielingen,
vermogensdelicten, geweldsdelicten,
drugscriminaliteit en wapenbezit. De vragen over geld en sparen zijn deels afkomstig uit de
NIBUD vragenlijst (Nibud, 2009). Aan de jongeren
is onder andere gevraagd of zij weleens geld lenen
van anderen en of zij in het afgelopen half jaar
weleens problemen met geld hebben gehad. Ook is
aan de jongeren gevraagd of ze weleens sparen of
geld overhouden aan het eind van de maand. Voor
een uitgebreide beschrijving van de MZJ 2010
verwijzen we naar bijlage 2 van het onderzoek van
Van der Laan en Blom (2011).
In deze verdiepende studie worden jongeren in het
basisonderwijs niet betrokken in de analyse, omdat
problemen met geld in deze groep heel weinig
gerapporteerd worden (minder dan 2% geeft aan
problemen met geld te hebben). Het onderzoek
heeft betrekking op 2.116 jongeren. We maken
gebruik van een delinquentieschaal op basis van
zelfgerapporteerd delinquent gedrag in de
afgelopen 12 maanden. Delinquentie heeft in dit
onderzoek betrekking op wettelijk strafbaar gesteld
gedrag. Aan de jongeren zijn 27 items voorgelegd
die betrekking hebben op geweld, vermogen,
vernieling, drugs en wapens. Geweldscriminaliteit
heeft vooral betrekking op slaan zonder of met
verwonding en bedreigen, bij vermogensdelicten
gaat het onder meer om diefstal van school of werk
en diefstal uit winkels. Vernielingen hebben vooral
betrekking op het bekladden van muren, trams of
bussen en het opzettelijk beschadigen van spullen
van anderen. Drugsdelicten betreffen voornamelijk
het verhandelen van softdrugs. Bij wapenbezit gaat

het om het bij zich dragen van een wapen tijdens
het uitgaan. Voor de onderhavige studie is een
delinquentieschaal gemaakt waarin behalve met
verschillende typen delicten, ook rekening wordt
gehouden met de frequentie en de ernst van
gepleegde delicten (zie verder Van der Laan &
Blom, 2006). De delinquentieschaal voor alle delicten in onze onderzoeksgroep (M=1,5; SD=3,8;
range=0-51) is onderverdeeld in de categorieën
geweld (M=0,4; SD=1,0; range=0-14), vermogen
(M=0,7; SD=2,3; range=0-41) en vernieling
(M=0,3; SD=0,9; range=0-10).
Problemen met geld
Om in kaart te brengen in welke mate jongeren
problemen met geld hebben, moeten we eerst
bepalen hoe we problemen met geld
operationaliseren. In de MZJ wordt een aantal
vragen gesteld over de manier waarop jongeren
omgaan met geld. Deze vragen hebben betrekking
op lenen van geld, sparen, of men geld overhoudt
aan het einde van de maand en of men weleens
problemen met geld heeft. De eerste stap die we
hebben gezet, is te kijken of uit deze vragen een
groepsindeling te halen valt. Met andere woorden,
is er op basis van deze vragen een maat samen te
stellen die de mate van problemen met geld
weergeeft. Hiertoe hebben we een HOMALSanalyse18 uitgevoerd.
18

HOMALS staat voor homogeneity analysis by alternating least
squares. Het is een analysetechniek om data te clusteren. Het
voordeel van HOMALS is dat er geen voorwaarden worden gesteld
aan het meetniveau van de variabelen. Het is bij uitstek geschikt
voor exploratieve analyses. Uit een HOMALS-analyse krijg je een
oplossing waarbij mensen met dezelfde kenmerken geclusterd
worden. Voor een technische beschrijving van HOMALS verwijzen
we naar Van de Geer (1985). Voor een toepassing van HOMALS in
criminologisch onderzoek, zie onder andere Bijleveld en Smit
(2006) en Wijkman et al. (2008).
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De resultaten van deze HOMALS-analyse staan
weergegeven in figuur 1. Hieruit blijkt dat er met
betrekking tot het omgaan met geld drie groepen
te onderscheiden zijn op basis van de gegevens uit
de MZJ. De eerste groep betreft jongeren waarvan
je kunt zeggen dat ze geen problemen hebben met
het omgaan met geld. Zo houden deze jongeren
weleens geld over aan het einde van de maand,
geven ze aan te sparen en zeggen ze nooit
problemen te hebben met geld. De tweede groep

Figuur 1

die we onderscheiden zegt nooit te sparen en nooit
geld over te houden. De laatste groep die
onderscheiden wordt in de HOMALS-analyse,
betreft jongeren die aangeven weleens problemen
met geld te hebben. We noemen de jongeren in de
eerste groep jongeren zonder problemen met geld,
jongeren in de tweede groep zijn de jongeren met
kans op problemen met geld en de derde groep
noemen we de jongeren met problemen met geld.

Uitkomst HOMALS-analyse
2,0

2 Kans op problemen
met geld

1,5

1 Geen problemen
met geld

1,0
Nooit sparen
Weleens lenen

Nooit geld overhouden
0,5

Nooit problemen geld
0,0
-2,0

-1,0

0,0
Weleens sparen

Weleens geld
overhouden

1,0

-0,5
Nooit lenen
-1,0
3 Problemen
met geld
-1,5
Problemen geld

-2,0
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In tabel 1 staan de groepen nader beschreven.
Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte van de
jongeren tot de groep zonder problemen met geld
behoort (71,5%). Ongeveer één op de vijf jongeren
heeft kans op geldproblemen (21,1%). Slechts een
klein deel van de jongeren valt binnen de groep die
problemen met geld heeft (7,4%).
Als we kijken naar de samenstelling per groep voor
wat betreft geslacht, herkomstgroep en leeftijd,
dan valt als eerste op dat het aandeel meisjes met
kans op geldproblemen hoger is dan het aandeel
jongens met kans op geldproblemen. Dit geldt niet
voor jongeren in de andere twee groepen. Verder
blijkt de groep jongeren met kans op
geldproblemen uit relatief meer jongeren van

allochtone19 afkomst te bestaan dan jongeren in de
andere twee groepen. Ten slotte is gekeken naar
de leeftijdsverdeling binnen de drie groepen.
Hierbij valt op dat jongeren met problemen met
geld gemiddeld ouder20 zijn dan jongeren in de
andere twee groepen. Het aandeel 12- en 13jarigen is het grootst onder jongeren zonder
problemen met geld.
19

20

De omschrijving van allochtoon is conform de CBS-definitie,
namelijk een jongere van wie ten minste één van zijn of haar
ouders in het buitenland geboren is.
De gemiddelde leeftijd van jongeren met problemen met geld is 15
jaar en 5 maanden, jongeren met kans op geldproblemen zijn
gemiddeld 14 jaar en 11 maanden en jongeren zonder problemen
met geld zijn gemiddeld 14 jaar en 8 maanden.

Tabel 1 Achtergrondkenmerken van jongeren in de drie groepen (%)
N
Sekse

Herkomstgroep

Leeftijd

1 Geen problemen met geld

2 Kans op problemen met geld

3 Problemen met geld

1.514

448

160

Meisje

48

58

45

Jongen

52

42

55

Autochtoon

80

70

80

Allochtoon

20

30

20

12 jaar of jonger

11

5

4

13 jaar

19

16

5

14 jaar

17

18

16

15 jaar

17

21

18

16 jaar

17

21

30

17 jaar

20

19

27

De samenhang tussen problemen met geld en
delinquent gedrag
In de figuren 2 en 3 laten we zien in welke mate problemen met geld samengaan met zelfgerapporteerd
delinquent gedrag. In figuur 2 staat de prevalentie
weergegeven van delinquent gedrag van de drie
groepen die we hebben onderscheiden wat betreft
problemen met geld. Er bestaan duidelijke verschillen tussen de drie groepen in de mate waarin men
delinquent gedrag vertoont. Van de groep jongeren
zonder problemen met geld zegt ongeveer een derde
(33,6%) een delict te hebben gepleegd in de voorgaande 12 maanden. Onder de groep jongeren die
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aangeeft problemen met geld te hebben, is dit percentage twee keer zo hoog. Van deze groep zegt
68,8% een delict te hebben gepleegd. Binnen de
groep jongeren met kans op geldproblemen heeft
bijna de helft (45,7%) een delict gepleegd. Dezelfde
verdeling zien we als we alleen kijken naar geweldsdelicten, vermogensdelicten of vernielingen. Bij al
deze drie typen delicten is de prevalentie het hoogst
onder jongeren die problemen met geld hebben
(groep 3). De prevalentie is het laagst onder de jongeren zonder geldproblemen (groep 1).

Figuur 2

Prevalentie delinquentie, uitgesplitst naar groep (%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Totaal

Geweld

Vermogen

Vernieling

1 Geen problemen met geld

33,6

18,9

17,4

14,9

2 Kans op problemen met geld

45,7

28

26,3

23,5

3 Problemen met geld

68,8

46,5

42,7

39,5

Noot: De gemiddelde prevalenties in de drie groepen wijken significant van elkaar af (p<0,01). Dit geldt zowel voor de totale prevalentie, als
voor geweld, vermogen en vernieling.

In figuur 2 staat alleen de prevalentie weergegeven
van (de verschillende typen) delinquent gedrag. Dit
zegt nog niets over de ernst en de frequentie van de
gepleegde delicten. Deze informatie is te vinden in
figuur 3. In deze figuur staat per groep de gemiddelde score op de totale delinquentieschaal21 weergegeven en de score uitgesplitst naar type delinquent
21

De delinquentieschaal is een optelsom van 27 zelfgerapporteerde
delicten in het afgelopen jaar waarbij per gerapporteerd delict de
ernst is vermenigvuldigd met de frequentie van plegen. Op deze
manier ontstaat voor iedere jongere een score op de delinquentieschaal die loopt van niet tot zwaar delinquent (zie verder Van der
Laan en Blom, 2006). Een hogere score op de delinquentieschaal
kan een hogere diversiteit van gepleegde delicten betekenen, en/of
een hogere frequentie van gepleegde delicten en/of een ernstiger
delictpatroon. Hoe hoger de score op de delinquentieschaal, des te
delinquenter is de jongere.

gedrag. Bij het berekenen van de delinquentieschaal
wordt rekening gehouden met de ernst van het gepleegde delict en met het aantal keer dat het delict
in de afgelopen 12 maanden is gepleegd. Hoe hoger
de score op deze schaal, des te delinquenter het
gedrag van een jongere.
De resultaten in figuur 3 laten hetzelfde beeld zien
als de resultaten in figuur 2. De jongeren die problemen met geld hebben, scoren het hoogst op de
delinquentieschaal, de jongeren zonder problemen
met geld scoren het laagst. Jongeren met kans op
geldproblemen nemen een middenpositie in. Dit
beeld is zowel te zien als we naar alle delicten kijken,
als wanneer we alleen naar specifieke typen delicten
kijken (geweld, vermogen of vernieling).
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Figuur 3

Gemiddelde score op delinquentieschaal, uitgesplitst naar groep
5

4

3

2

1

0

Geweld

Vermogen

Vernieling

1,1

0,33

0,46

0,25

2 Kans op problemen met geld

1,87

0,54

0,85

0,39

3 Problemen met geld

4,88

1,04

2,4

1,06

1 Geen problemen met geld

Totaal

Noot: De gemiddelde delinquentiescores van de drie groepen wijken significant van elkaar af (p<0,01). Dit geldt zowel voor de totale
delinquentiescore, als voor geweld, vermogen en vernieling .

De samenhang tussen problemen met geld
en delinquent gedrag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken
Aanpak
Het laatste waar we in deze factsheet naar hebben
gekeken, is of de samenhang tussen problemen met
geld en zelfgerapporteerd delinquent gedrag verschilt
wanneer uitgesplitst wordt naar geslacht, leeftijd en
herkomstgroep. Hiertoe hebben we een multivariate
regressieanalyse uitgevoerd. In een eerste stap
hebben we gekeken in hoeverre geslacht, leeftijd22
en herkomstgroep samenhangen met delinquent
gedrag, wanneer deze kenmerken tegelijkertijd in de
analyse worden opgenomen. Uit deze stap bleek dat
herkomstgroep niet samenhing met delinquent gedrag. In vervolganalyses hebben we herkomstgroep
dan ook niet meegenomen. De volgende stap was
om te kijken of problemen met geld samenhangen
met delinquent gedrag wanneer er ook rekening
wordt gehouden met het geslacht en de leeftijd van
de jongeren. In de laatste stap zijn de interactieeffecten tussen problemen met geld en geslacht en
tussen problemen met geld en leeftijd in de analyse
opgenomen. Deze interactie-effecten geven aan of
de samenhang tussen problemen met geld en delinquent gedrag anders is voor jongens of meisjes, of
voor verschillende leeftijdsgroepen.

22

Naast leeftijd is ook leeftijd kwadraat in de analyse opgenomen, omdat de piek van zelfgerapporteerd delinquent gedrag ligt bij 14- of
15-jarigen en daarna iets afneemt bij oudere leeftijdsgroepen. Door
zowel leeftijd, als leeftijd kwadraat op te nemen in de
regressieanalyse, wordt voor dit curvilineaire effect gecontroleerd.
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Resultaten
In tabel 2 staan de resultaten weergegeven van het
uiteindelijk getoetste regressiemodel. Hierbij gaat
het dus om het model met daarin naast geslacht,
leeftijd en problemen met geld ook de interactieeffecten. In de analyses zijn de jongeren die geen
problemen met geld zeggen te hebben als referentiegroep genomen. Met betrekking tot de totale delinquentieschaal worden de resultaten uit figuur 2 en 3
bevestigd: jongeren met problemen met geld hebben
gemiddeld de hoogste delinquentiescores. Jongeren
zonder problemen met geld scoren gemiddeld het
laagst, ook als rekening wordt gehouden met het feit
dat de groepen verschillen wat betreft het aandeel
meisjes en de leeftijdsopbouw.
Ook is onderzocht of de relatie tussen problemen
met geld en delinquentie verschilt naar sekse of leeftijd (de interactie-effecten in het model). De relatie
tussen problemen met geld en delinquent gedrag
blijkt niet te verschillen tussen jongens en meisjes.
Uitgesplitst naar leeftijd verschilt deze relatie wel.
Het verschil tussen jongeren met problemen met
geld en jongeren zonder problemen met geld wat
betreft delinquent gedrag wordt groter naarmate
jongeren ouder worden. Dit effect wordt gevisualiseerd in figuur 4a. Uitgesplitst naar type delict blijkt
dit leeftijdseffect zich met name voor te doen bij
vermogensdelicten. Naarmate ze ouder zijn, plegen
jongeren met problemen met geld vaker en/of ernstiger vermogensdelicten dan jongeren zonder problemen met geld (zie ook figuur 4c). Ook bij geweld
zien we een leeftijdseffect, maar dat doet zich vooral
voor bij jongeren met een kans op problemen met
geld (zie ook figuur 4b). Naarmate ze ouder zijn
plegen jongeren met een kans op problemen met
geld vaker en/of ernstiger geweldsdelicten dan jongeren zonder problemen met geld.

Bij vernieling, ten slotte, wordt geen significant
interactie-effect gevonden tussen problemen met
geld en leeftijd, maar wel tussen problemen met geld
en geslacht. Onder jongens is het verschil tussen de
groep met problemen met geld en de groep zonder

problemen met geld wat betreft het plegen van vernielingen groter dan onder meisjes (zie ook figuur
4d).

Tabel 2 Regressieanalyses van geslacht, leeftijd en problemen met geld op delinquent gedrag
Totaal
B
Jongen
Leeftijd

1,16*

B
0,28*
-0,02

Vermogen
B
0,58*

Vernieling
B
0,15*

0,05

0,02

-0,11*

-0,02*

-0,06*

-0,02*

2 Kans op problemen met geld

0,79*

0,22*

0,40*

0,08

3 Problemen met geld

3,31*

0,67*

1,65*

0,47*

Leeftijd x kans op problemen met geld

0,25

0,09*

0,08

Leeftijd x problemen met geld

0,56*

0,07

0,33*

Leeftijd x leeftijd

0,04

Geweld

1 Geen problemen met geld (ref.)

Jongen x kans op problemen met geld

0,14

Jongen x problemen met geld

0,58*

*

Significant (p<0,05).
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Figuur 4

Interactie-effect van leeftijd en geslacht en problemen met geld op delinquent
gedrag
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Discussie
In deze factsheet hebben we op basis van
gegevens uit de MZJ die in 2010 verzameld zijn, in
kaart gebracht in welke mate jongeren problemen
met geld hebben, in hoeverre het hebben van
problemen met geld samenhangt met delinquent
gedrag en of deze samenhang verschilt voor
jongens en meisjes en voor verschillende
leeftijdsgroepen. Hieruit blijkt dat in een
representatieve steekproef van Nederlandse tieners
er drie groepen zijn te onderscheiden wat betreft
problemen met geld, oplopend in ernst. Daarnaast
vinden we een samenhang tussen problemen met
geld en delinquent gedrag. Jongeren met problemen met geld vertonen meer delinquent gedrag
dan jongeren zonder problemen met geld,
ongeacht het type delinquent gedrag. Deze
samenhang is sterker naarmate tieners ouder zijn.
De samenhang tussen problemen met geld en
delinquentie verschilt niet voor jongens en meisjes,
behalve voor vernieling. De samenhang tussen
problemen met geld en vernieling is sterker voor
jongens dan voor meisjes.
Deze resultaten moeten zorgvuldig geïnterpreteerd
worden. Ten eerste heeft de MZJ betrekking op een
steekproef uit de hele populatie 10-17-jarigen in
Nederland. In deze groep komen problemen met
136

Meisje
1 Geen problemen met geld

Jongen
2 Kans op problemen met geld

3 Problemen met geld

geld relatief weinig voor. In de MZJ wordt niet
expliciet gevraagd naar schulden van jongeren, wel
of jongeren weleens geld lenen. Hierbij gaat het
waarschijnlijk om hele kleine bedragen die
voornamelijk geleend worden bij ouders en
vrienden (Nibud, 2009). In hoeverre soortgelijke
resultaten zich voordoen onder een subpopulatie
van jongeren die met politie of justitie te maken
krijgen vanwege hun criminele gedrag weten we
niet. Slechts 2-5% van de jongeren in een
algemene populatie komt vanwege criminaliteit in
aanraking met politie of justitie.
Ten tweede kunnen we op basis van dit deelonderzoek niet spreken over ‘problemen met geld’ als
voorspellende risicofactor voor delinquent gedrag.
Het onderzoek betreft een cross-sectionele studie
waarin problemen met geld en delinquentie gelijktijdig zijn gemeten. De resultaten van dit
onderzoek geven aan dat er een samenhang
bestaat tussen het hebben van problemen met geld
en zelfgerapporteerd delinquent gedrag. Heel
zwart-wit gesproken blijkt uit onze resultaten dat
naarmate jongeren meer problemen met geld
ervaren, zij delinquenter gedrag vertonen. We
kunnen op basis van dit onderzoek dan ook niet
stellen dat het ervaren van problemen met geld
een risicofactor is voor delinquent gedrag. Dit

impliceert immers een oorzakelijk verband. Het is
de vraag of problemen met geld leiden tot het
gemakkelijker plegen van delicten, of dat
problemen met geld en delinquent gedrag beiden
als probleemgedrag gekenmerkt kunnen worden
(vgl. Jessor & Jessor, 1977) en eventueel verklaard
kunnen worden door eenzelfde onderliggende
risicofactor. Mogelijk komt deze samenhang sterker
tot uiting bij specifieke groepen, zoals oudere
adolescenten en jongens.
Een mogelijke verklaring voor de sterkere samenhang van problemen met geld en delinquentie bij
oudere dan bij jongere adolescenten, kan gelegen
zijn in een risicovolle leefstijl. Een risicovolle
leefstijl – waartoe rondhangen op straat,
uitgaansgedrag en alcoholgebruik kunnen worden
gerekend – is bij oudere adolescenten een sterkere
risicofactor voor delinquentie dan bij jongere (Van
der Laan & Blom, 2006; Van der Put, Dekovic et
al., 2011). Het effect van een risicovolle leefstijl op
delinquentie kan sterker zijn bij oudere tieners die
ook problemen met geld hebben. Een alternatieve
verklaring kan zijn dat delinquentie en problemen
met geld beiden onderdeel zijn van een risicovolle
leefstijl die vooral bij oudere adolescenten sterker
tot uiting komt.
Ook de sterkere associatie tussen problemen met
geld en vernieling die we bij jongens hebben
gevonden, kan het gevolg zijn van een leefstijl
waarvan het rondhangen op straat onderdeel
uitmaakt. Rondhangen op straat is een risicofactor
voor delinquent gedrag (Osgood, Wilson et al.,
1996).

Meer jongens dan meisjes noemen dergelijke
activiteiten als invulling van hun vrije tijd (Van der
Laan & Blom, 2006). Ook hier is het denkbaar dat
het effect van een risicovolle leefstijl op
vernielingen sterker is bij jongens die ook
problemen met geld hebben. Een alternatieve
verklaring kan zijn, evenals bij leeftijd, dat
problemen met geld en vernielingen plegen beiden
onderdeel zijn van een risicovolle leefstijl die met
name bij jongens tot uiting komt. Om effecten van
een risicovolle leefstijl te kunnen onderzoeken zijn
longitudinale gegevens nodig en daarover
beschikken we niet.
Concluderend blijkt uit deze studie dat er een
sterke samenhang is tussen problemen met geld
en zelfgerapporteerde delinquentie welke toeneemt
naarmate jongeren ouder worden en die vooral
geldt
voor vermogenscriminaliteit. Verder blijkt er een
duidelijke relatie tussen zelfgerapporteerde vernielingen en problemen met geld bij jongens. Het is
mogelijk dat deze relaties worden verklaard door
een onderliggende risicovolle leefstijl die prominenter aanwezig is bij oudere tieners en bij jongens.
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Aanleiding
Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid
(DJJ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
in opdracht van het WODC wordt door de Universiteit
van Amsterdam (UvA) een (literatuur)onderzoek uitgevoerd naar de rol van schulden als risicofactor voor
(jeugd)criminaliteit. De aanleiding hiervoor is dat uit
criminologisch onderzoek al veel bekend is over diverse risicofactoren voor (jeugd)criminaliteit, maar
dat over schuldenproblematiek als risicofactor nog
weinig bekend is. De gedachte is dat jongeren met
schulden gemakkelijker in de verleiding komen om
delicten te plegen en dat jongeren die neigen tot een
roekeloze levensstijl eerder geneigd zijn om grote
sommen geld te lenen.
Als onderdeel van het onderzoek van de UvA voert
het WODC een verdiepende studie uit naar de schuldenproblematiek onder (jongvolwassen) gedetineerden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van informatie
die verzameld is in het kader van ‘De Monitor Nazorg
Ex-gedetineerden’ (Weijters & More, 2010). De informatie is afkomstig uit dossiers die opgemaakt worden tijdens de detentieperiode en omvat onder
andere informatie over de situatie op het gebied van

schulden die de gedetineerde voor aanvang van zijn
detentie heeft. In deze dossiers is te vinden of de
gedetineerde schulden heeft, hoe hoog de schulden
zijn en bij wie de gedetineerde schulden heeft. Daarnaast wordt ook de problematiek op het gebied van
inkomen, huisvesting, zorg en identiteitsbewijs in
kaart gebracht. Het doel van deze verdiepende studie
is om de schuldenproblematiek van jongvolwassen
gedetineerden (18 tot en met 24 jaar) te beschrijven
en deze te vergelijken met de schuldenproblematiek
van volwassen (ouder dan 24 jaar) gedetineerden.
Daarnaast wordt in dit onderzoek gekeken in welke
mate de schuldenproblematiek van jongvolwassenen
verschilt wanneer er wordt uitgesplitst naar een
aantal kenmerken, zoals geslacht, geboorteland en
detentieverleden. De onderstaande onderzoeksvragen worden beantwoord in deze studie:
1 In welke mate hebben jongvolwassen gedetineerden schulden?
a Hoe hoog zijn de schulden?
b Wie zijn de schuldeisers?
c Met welke andere problemen gaat de schuldenproblematiek gepaard?
2 In hoeverre verschilt de schuldenproblematiek van
jongvolwassen gedetineerden met die van volwassen gedetineerden?
3 In welke mate bestaan er verschillen in schuldenproblematiek als wordt uitgesplitst naar achtergrondkenmerken
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Box 1 Belangrijkste bevindingen
Bijna de helft (47,8%) van de 18- en 19-jarige gedetineerden heeft schulden. Dit percentage
stijgt verder bij elke oudere leeftijdsgroep. Van de 23-jarige gedetineerden heeft ongeveer
75% schulden. Dit percentage blijft ongeveer gelijk bij oudere leeftijdsgroepen. Pas bij
gedetineerden van vijftig jaar en ouder lijkt het percentage met schulden duidelijk lager
(68,8%).
De gemiddelde schuld van 18-jarige gedetineerden is ongeveer € 1.000. Deze schulden zijn
verdubbeld onder 19-jarige gedetineerden en is bijna weer verdubbeld bij 20-jarigen, zij
hebben ongeveer € 4.300 schuld. Duidelijk te zien is dat de hoogte van de schulden steeds
hoger wordt bij oudere leeftijdsgroepen. De gemiddelde schuld onder 22-jarigen is bijna €
6.000. Bij 25- tot 30-jarige gedetineerden is de gemiddelde schuld ongeveer € 10.000.
Gedetineerden die ouder zijn dan vijftig hebben gemiddeld een schuld van ongeveer €
20.000.
Gedetineerden tussen de 18 en de 24 jaar hebben vooral schulden bij telefonie- en
internetaanbieders en zorgverzekeraars. Volwassen gedetineerden hebben vaker een schuld
hebben met betrekking tot hun woonsituatie: zij hebben vaker een huurschuld en een
achterstand met het betalen van gas, water en licht.
Van de jongvolwassen gedetineerden met schulden heeft 16,2% geen inkomen en 13,2%
heeft naast schulden ook contact met een zorginstelling.
De mate van schuldenproblematiek uitgesplitst naar achtergrondkenmerken:
- Jongvolwassen gedetineerden zonder inkomen of met een uitkering hebben vaker schulden
dan jongvolwassenen met een inkomen uit arbeid.
- Gedetineerden zonder huisvesting hebben vaker schulden dan gedetineerden die wel
huisvesting hebben. Jongvolwassenen die nog bij familie wonen hebben minder vaak
schulden dan gedetineerden die niet bij familie wonen. Volwassen gedetineerden die bij
familie wonen, hebben juist vaker schulden dan gedetineerden die niet bij familie wonen.

Aanpak
Om de situatie van gedetineerden op het gebied van
schulden te beschrijven, maken we gebruik van gegevens die in het kader van de Monitor Nazorg Exgedetineerden zijn verzameld. In deze monitor ligt
de focus op het beschrijven van de situatie van gedetineerden op een vijftal leefgebieden, te weten
inkomen, huisvesting, schulden, identiteitsbewijs en
zorg. Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte gegevens, de operationalisering van de
begrippen en de beperkingen van de data verwijzen
we naar Weijters en More (2010, p. 21-30).
Onderzoeksgroep
Voor de monitor nazorg ex-gedetineerden wordt de
situatie op de leefgebieden in kaart gebracht voor
gedetineerden die tot de doelgroep van het Programma Sluitende Aanpak Nazorg behoren. De doelgroep
betreft alle gedetineerde burgers van achttien jaar en
ouder met een geldige verblijfstatus die na een verblijf in een Nederlandse Penitentiaire Inrichting (PI),
terugkeren naar een Nederlandse gemeente. Voor dit
onderzoek naar de schuldenproblematiek van jong-
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volwassen gedetineerden maken we gebruik van de
gegevens uit de eerste meting van de monitor nazorg. De onderzoeksgroep van de eerste meting van
de monitor nazorg bestaat uit (ex-)gedetineerden die
tussen 1 juli 2008 en 31 december 2008 een PI hebben verlaten. De onderzoeksgroep van de monitor
nazorg ex-gedetineerden bestaat uit 15.356 personen.
Van 8.192 gedetineerden (53,3% van de totale onderzoeksgroep) hebben we informatie over schulden.
Er zijn twee redenen dat we niet van alle gedetineerden de situatie op het gebied schulden kennen. Ten
eerste is van een groot deel van de gedetineerden
(26,2%, N=3.975) die tot de doelgroep van het nazorgbeleid behoren geen dossier opgemaakt, omdat
daar binnen de duur van de detentie geen tijd of
menskracht voor beschikbaar was. Een tweede reden
is dat de informatie over de schuldenproblematiek
niet verplicht ingevuld hoeft te worden. Wat daarbij
opvalt, is dat hoe specifieker de vragen zijn, bijvoorbeeld over waar de gedetineerde schulden heeft, hoe
minder vaak dit in het dossier ingevuld wordt.

Tabel 1 Achtergrondkenmerken van de gedetineerden naar leeftijd (%)
18 tot en met 24 jaar
Onderzoeksgroep
Geslacht (N)
Man
Vrouw
Geboorteland (N)

3.532

Ouder dan 24 jaar

Info aanwezig
2.041

Onderzoeksgroep

Info aanwezig

11.824

6.151

92,4

94,4*

91,2

92,7*

7,6

5,6*

8,8

7,3*

3.514

2.038

11.776

72,1

74,5

60,6

Turkije

1,2

1,3

2,7

3,0

Marokko

4,1

4,2

5,4

5,4

Suriname

3,0

2,6

9,0

9,0

Nederlandse Antillen en Aruba

6,1

5,7

8,3

8,0

Overig Westers

4,8

2,9*

6,9

4,3*

Overig niet-Westers

8,9

8,6

7,1

6,5

2.074

1.896

6.427

5.654

2,1

2,0

14,3

14,4

97,9

98,0

85,7

85,6

Nederland

Burgerlijke staat (N)
Geregistreerd partner
Geen geregistreerd partner

3.499

Tot 14 dagen

23,6

10,4

26,3

8,4

2 weken tot 1 maand

19,8

13,1

20,5

15,2

1 tot 3 maanden

25,4

30,7

22,3

29,0

3 tot 6 maanden

15,7

22,8

13,2

20,9

6 maanden tot 1 jaar

10,6

15,9

9,5

15,4

4,9

7,0

8,2

11,0

Eerdere detenties vanaf 1996 (N)

3.494

2.014**

11.706

63,8*

Detentieduur (N)

Meer dan 1 jaar

2.039**

6.138

6.130**

11.565

5.965

Geen eerdere detentie

53,4

52,0

30,2

29,0

1 Eerdere detentie

21,1

21,0

15,7

15,4

2 Eerdere detenties

11,2

11,8

10,5

10,4

3-5 Eerdere detenties

11,6

12,6

18,4

19,1

6-10 Eerdere detenties

2,3

2,4

14,4

15,5

11-20 Eerdere detenties

0,3

0,3

9,1

8,9

Meer dan 20 eerdere detenties

0,0

0,0

1,7

1,8

* Wijkt significant af van bijbehorende onderzoeksgroep (p<0,05).
** Gemiddelde wijkt significant af van gemiddelde van bijbehorende onderzoeksgroep (p<0,05).
Noot: Alle verschillen tussen de groep jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) en de groep die ouder is dan 24 zijn significa nt.

Als we de achtergrondkenmerken van de gedetineerden van wie we informatie over schulden hebben, vergelijken met de hele onderzoeksgroep, valt
op dat mannen oververtegenwoordigd zijn in de
groep waar we informatie over hebben (zie tabel
1). Ondervertegenwoordigd zijn gedetineerden die
geboren zijn in overig-westerse landen.23

23

Daarnaast valt op dat we van kortgestrafte
gedetineerden vaker geen informatie hebben over
schulden dan van langer gestraften. Op deze punten zijn de resultaten over de schuldenproblematiek dan ook niet zonder meer representatief voor
de hele onderzoeksgroep.

Uit de tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden
(More & Weijters, 2011) blijkt dat dit meestal gedetineerden uit
MOE-landen (landen in Midden- en Oost-Europa) zijn. Deze
personen mogen legaal in Nederland verblijven, maar verblijven
vaak niet in één gemeente en kunnen geen gebruik maken van de
gemeentelijke voorzieningen. Om die reden wordt van die
gedetineerden geen dossier opgemaakt.
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Resultaten

percentage stijgt verder tot 75% onder de 23jarige gedetineerden.
In figuur 2 wordt naast het percentage jongvolwassen gedetineerden met schulden ook het aandeel
gedetineerden met schulden van 25 jaar en ouder
getoond. In deze figuur is te zien dat onder 25- tot
en met 29-jarigen ook ongeveer drie kwart
(74,9%) schulden heeft. Het hoogste percentage
gedetineerden met schulden is te vinden onder 30tot en met 34-jarigen. Van deze groep heeft 78,3%
schulden. Pas bij gedetineerden van vijftig jaar en
ouder lijkt het percentage met schulden duidelijk
lager. Echter, nog steeds heeft dan de meerderheid
van de gedetineerden (68,8%) schulden.

De mate van schuldenproblematiek onder
gedetineerden
In figuur 1 wordt aangegeven hoeveel procent van
de jongvolwassen gedetineerden aangeeft schulden
te hebben.24 Daarbij is een uitsplitsing gemaakt
naar leeftijd. Onder de 18- en 19-jarige
gedetineerden zien we dat al bijna de helft van de
groep schulden heeft. Dit percentage loopt verder
op bij oudere leeftijdsgroepen. Onder 20-jarigen
heeft 62% van de gedetineerden schulden en dit
24

Een eventuele hypotheekschuld wordt in dit onderzoek niet
meegenomen bij het bepalen of een gedetineerde schulden heeft.

Figuur 1
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Van ongeveer twee derde van de gedetineerden
met schulden hebben we een indicatie van de
hoogte van de schulden. In figuur 3 is de
gemiddelde schuldvan jongvolwassen
gedetineerden25 in kaart gebracht. De gemiddelde
25

Voor het weergeven van de gemiddelde schuld zijn alleen de
gedetineerden met schulden meegenomen.
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schuld van 18-jarigen ligt rond de € 1.000.
Opvallend is vervolgens de verdubbeling in de
hoogte van de schulden onder 19-jarigen ten opzichte van 18-jarigen en de daarop volgende grote
stijging van de hoogte van de schulden van 20-jarigen ten opzichte van 19-jarigen.

De schulden blijven hoger onder oudere
leeftijdscategorieën. Onder 24-jarigen is de
gemiddelde schuld opmerkelijk lager dan onder 23jarigen, maar oudere leeftijdsgroepen hebben weer
gemiddeld beduidend meer schulden (zie figuur 4).
In figuur 3 wordt ook de mediaan weergegeven.
Het bedrag dat de mediaan aangeeft betekent dat
de helft van de gedetineerden minder schulden
heeft dan dit bedrag en de andere helft heeft meer
schulden. De mediaan nuanceert de gemiddelde
schuld iets, omdat hoge schulden het beeld
enigszins vertekenen. Overigens volgt de mediaan
ongeveer hetzelfde patroon als de gemiddelde
hoogte van de schuld.
Figuur 3

In figuur 4 wordt de gemiddelde hoogte van de
schulden van gedetineerden van 25 jaar en ouder
getoond. Duidelijk is te zien dat de hoogte van de
gemiddelde schulden steeds hoger wordt,
naarmate we naar een oudere leeftijdsgroep
kijken. Gedetineerden van vijftig jaar en ouder
hebben een gemiddelde schuld van zo’n € 20.000.
De mediaan geeft een iets ander beeld. Nog steeds
zien we een stijgend trend naar oudere
leeftijdsgroepen, maar bij gedetineerden van 30 tot
en met 34 jaar oud lijkt de mediane schuld te
stabiliseren rond de € 5.000.
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Waar hebben gedetineerden schulden?
Voor een gedeelte van de gedetineerden met
schulden is bekend waar zij die schulden hebben.
De schulden bij het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB) zijn goed geadministreerd.26 Zo’n
twee derde van de gedetineerden (zowel de 18- tot
en met 24-jarigen, als de gedetineerden van 25
jaar en ouder) heeft een schuld bij het CJIB (zie
tabel 2). Van een kleiner gedeelte (van één op de
drie gedetineerden met schulden) kennen we ook
de andere schuldeisers dan het CJIB. De cijfers
geven dan ook alleen een indicatie van de
schuldeisers.
Gedetineerden tussen de 18 en de 24 jaar hebben
vooral schulden bij telefonie- en internetaanbieders
en zorgverzekeraars. Beide worden in één op de
drie keren als schuldeiser genoemd. In iets
mindere mate hebben jongvolwassenen een
studieschuld of leningen bij banken (creditcards,
rood staan etc.) of andere leningverstrekkers. In
ongeveer één op de zes gevallen hebben
jongvolwassen gedetineerden te maken met een
deurwaarder of incassobureau.
Opvallend is dat volwassen gedetineerden vaker
een schuld hebben met betrekking tot hun
woonsituatie dan jongvolwassenen. Zij hebben
vaker dan jongvolwassenen een huurachterstand of
een achterstand met het betalen van hun gas,
water en licht. Ook hebben volwassen
gedetineerden vaak schulden bij een
zorgverzekeraar, maar in mindere mate dan
jongvolwassen gedetineerden. Daarentegen
hebben zij weer vaker dan jongvolwassenen een
lening bij een kredietverstrekkende instantie.
Ongeveer even vaak geven zij aan met een
deurwaarder of incassobureau te maken te hebben.

Tabel 2 Herkomst schulden
Waar hebben gedetineerden

18 t/m

schulden

24 jaar

>24 jaar

1.194

4.181

Bij het CJIB? (N)

144

63,1

Nee

33,5

36,9

424

1.451

Zorgverzekeraar

35,1*

25,0

Telefonie- en internetaanbieders

34,0*

13,8

Studieschuld

17,9*

Deurwaarder/incassobureau

17,2

17,6

Kredietverstrekkende instanties

4,4

13,9*

27,2

Andere schuldeisers

6,8*

16,9

Huurschuld

5,9*

19,8

Bekenden

3,8

Nutsbedrijven (gas, water, licht)

2,6*

11,5

Belastingdienst

2,4*

8,3

Openbaar vervoersbedrijven

2,1

1,2

Postorderbedrijven

1,2

2,7

Gemeente

0,5*

4,3

3,3

Een gedetineerde kan meer dan één schuldeiser hebben. Daarom
tellen de percentages niet op tot 100%.
* Significant (p<0,05) t.o.v. >24 jaar.

Gaat de schuldenproblematiek gepaard met andere
problemen?
Naast de schuldenproblematiek is uit de monitor
nazorg ex-gedetineerden ook informatie
beschikbaar over de situatie van gedetineerden op
het gebied van inkomen, huisvesting, zorg en
identiteitsbewijs zoals deze was vlak voor detentie.
In tabel 3 beschrijven we de combinatie van
schuldenproblematiek met de problematiek die de
gedetineerde ondervindt op één of meer van deze
andere gebieden. Voor deze tabel zijn alleen de
gegevens meegenomen van gedetineerden met
schulden van wie ook de situatie op de andere vier
leefgebieden bekend is.27 We spreken van een
probleem als de gedetineerde geen inkomen heeft,
geen onderdak heeft, contacten met een zorginstelling28 heeft of niet in het bezit is van een
geldig legitimatiebewijs.
Van de jongvolwassen gedetineerden met schulden
heeft ongeveer de helft (48,5%) alleen een
probleem op dat gebied, de andere helft heeft op
meerdere gebieden een probleem. Daarbij zien we
dat 16,2% van de jongvolwassenen naast het
hebben van schulden een (legaal) inkomen mist.
Deze combinatie van problematiek komt significant
vaker voor onder jongvolwassen gedetineerden dan
onder de groep gedetineerden die ouder is dan 24
jaar. Van de jongvolwassen gedetineerden heeft
verder 13,2% naast schulden ook contact met een

28

Van 92% van de jongvolwassen gedetineerden en van 91% van de
volwassenen gedetineerden met schulden is bekend of ze
schulden bij het CJIB hebben.

66,5*

Bij andere schuldeisers (N)

27

26

Ja

Voor de groep 18-24-jarigen zijn dat 1.271 gedetineerden (62,3%) .
Voor de groep die ouder is dan 24 zijn dat 4.500 gedetineerden
(73,2%).
Het hebben van contact met zorg is niet een probleem, maar wel
een indicatie dat er op het leefgebied zorg een probleem bestaat.
Het niet hebben van contact met een zorginstelling terwijl die
behoefte er wel is, is ook een probleem.

zorginstelling. Dit is significant minder dan de
volwassen gedetineerden van wie 25,0% zowel

schulden als contact met een zorginstelling heeft.

Tabel 3 Overzicht van combinaties van problemen aan het begin van detentie (%)
1

2 problemen

3 problemen

X

Inkomen

X
X

Huisvesting

X

X

X

X

Zorg
X

Schulden

X

X

X

X
X

X

X

X

Identiteitsbewijs

4 problemen

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18 t/m 24 jaar (%)

48,5

16,2

2,1

13,2

5,3

2,3

3,1

3,2

1,3

0,9

1,3

0,4

0,8

0,8

0,1

0,5

>24 jaar (%)

41,0

6,9

3,8

25,0

3,8

2,1

2,6

1,7

4,0

0,9

3,4

1,3

1,2

0,7

1,0

0,7

*

*

*

*

*

*

*

*

Significant verschil?

*

Prevalentie schulden naar achtergrondkenmerken
In figuur 1 en 2 hebben we laten zien dat de prevalentie van de schuldenproblematiek varieert als
deze wordt afgezet tegen de leeftijd van
gedetineerden. We hebben ook onderzocht of het
hebben van schulden samenhangt met andere
achtergrondkenmerken. Daartoe is een aantal
kenmerken tegelijkertijd opgenomen in een
logistische regressieanalyse. Daarbij is gekeken
naar de invloed van geslacht, geboorteland,
burgerlijke staat, (soort) inkomen voor detentie,
(soort) huisvesting voor detentie, detentieduur en
het aantal eerdere detenties op het hebben van
schulden onder jongvolwassen gedetineerden. In
bijlage 1 is de tabel te vinden waarin de resultaten
van deze analyse zijn vermeld. We bespreken
alleen de significante verbanden. Dit doen we aan
de hand van tabel 4, waarin het percentage
gedetineerden weergegeven is dat schulden heeft.
Onder jongvolwassenen zien we dat gedetineerden
met een inkomen minder vaak schulden hebben
dan gedetineerden zonder inkomen. Bij volwassen
gedetineerden zien we dit verschil echter niet. Als
gekeken wordt naar het soort inkomen blijkt dat
Tabel 4

*

zowel jongvolwassen als volwassen gedetineerden
met een uitkering vaker schulden hebben dan
gedetineerden met een inkomen uit arbeid. Uit een
nadere analyse blijkt verder dat jongvolwassen
gedetineerden met een uitkering even vaak
schulden hebben als jongvolwassen gedetineerden
zonder inkomen. Volwassen gedetineerden met een
uitkering hebben zelfs vaker schulden dan
volwassen gedetineerden zonder inkomen.
Op huisvestingsgebied vallen een tweetal zaken op.
Ten eerste hebben gedetineerden zonder
huisvesting vaker schulden dan gedetineerden die
wel huisvesting hebben. Ten tweede, als gekeken
wordt naar
het soort huisvesting, waarbij we een onderscheid
hebben gemaakt tussen het wel of niet bij familie
wonen, dan blijkt dat jongvolwassenen die nog bij
familie wonen minder vaak schulden hebben dan
gedetineerden die niet bij familie wonen. Bij volwassenen is deze relatie juist andersom. Volwassen
gedetineerden die bij familie wonen, hebben vaker
schulden dan gedetineerden die niet bij familie
wonen.

Percentage gedetineerden met schulden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken
18 t/m 24 jaar

>24 jaar

%

N

%

Inkomen voor detentie
Ja
Nee

N

61,3
70,2

1.528
500*

74,4
77,3

5.070
1.011

**
**

Soort inkomen voor detentie
Inkomen uit arbeid (ref)
Inkomen uit studiefinanciering
Inkomen uit uitkering
Ander soort inkomen

58,1
52,3
72,3
66,7

888
214
365*
36

67,7
80,3
64,1

2.223
19
2.543*
167

**

Huisvesting voor detentie
Ja
Nee

62,0
83,1

1.902
126*

73,5
84,5

5.299
796*

**

Woonachtig bij familie
Ja
Nee

58,1
69,4

1.215
661*

75,9
72,7

966*
4.209

**

**

* Verschilt significant (p<0,05) binnen de leeftijdsgroep (van de referentiegroep).
** Verschilt significant (p<0,05) tussen de twee leeftijdsgroepen.
- Vanwege het kleine aantal observaties binnen deze categorie wordt hier geen percentage weergegeven.

145

Conclusie
In dit onderzoek hebben we gekeken in welke mate
(jong)volwassen gedetineerden schulden hebben,
hoe hoog deze schulden zijn, bij wie zij schulden
hebben en of er verschillen bestaan in de mate van
schuldenproblematiek als uitgesplitst wordt naar
een aantal achtergrondkenmerken. De resultaten
van dit onderzoek moeten zorgvuldig
geïnterpreteerd worden. We weten namelijk van
ongeveer de helft van de gedetineerden niet of ze
schulden hebben. Verder is van de gedetineerden
van wie we weten dat ze schulden hebben niet
altijd bekend hoe hoog deze schulden zijn en bij
wie ze schulden hebben. De resultaten van dit
onderzoek geven dan ook een eerste, voorzichtig
beeld van de schuldenproblematiek van
gedetineerden.
Dit eerste beeld van de schuldenproblematiek van
gedetineerden is niet positief. Zo heeft al bijna de
helft van de 18- en 19-jarige gedetineerden schulden. Deze schulden zijn ook hoog, bij 18-jarigen is
dat gemiddeld ongeveer € 1.000, bij 19-jarigen is
de schuldenlast dubbel zo hoog, ongeveer € 2.200.
Onder 20-jarigen is de gemiddelde schuld weer
bijna twee keer zo hoog als onder 19-jarigen,
namelijk ongeveer € 4.000. Zowel de mate waarin
gedetineerden schulden hebben als de gemiddelde
hoogte van de schulden nemen toe bij oudere
leeftijdsgroepen. Gedetineerden van 23 jaar oud
hebben ongeveer
€ 7.700 schuld. Van de volwassen (25 jaar en
ouder) gedetineerden heeft ongeveer drie kwart
schulden met een gemiddelde schuld tussen de €
10.000 en
€ 20.000.
De schuldenproblematiek onder gedetineerden is
aanzienlijk groter dan onder Nederlandse huishoudens. Uit onderzoek van Vroonhof en Westhof
(2008, p. 37) blijkt namelijk dat 27,0% van de
Nederlandse huishoudens aangeeft schulden te
hebben.29 Tevens is een verschil te zien in de
hoogte van de schulden. De schulden van
gedetineerden liggen beduidend hoger dan de
hoogte van de schulden onder een steekproef van
alle Nederlandse huishoudens (Vroonhof & Westhof, 2008, p. 26). Binnen deze onderzoeksgroep
heeft 89,6% minder dan € 10.000 aan schulden en
10,4% heeft meer dan € 20.000 schuld, terwijl bij
de gedetineerden 66,4% aangeeft minder dan €
10.000 schuld te hebben en 33,6% heeft meer dan
€ 10.000 schuld (Weijters & More, 2010, p. 35).
Uit deze factsheet blijkt verder nog dat jongvolwassen gedetineerden vooral schulden hebben bij telefonie- en internetaanbieders en bij
zorgverzekeraars. Volwassen gedetineerden
daarentegen hebben vaker een schuld met
29

Deze cijfers zijn gebaseerd op een steekproef getrokken onder
huishoudens met een vaste telefonieaansluiting. De uiteindelijke
resultaten zijn gewogen naar voor Nederland representatieve
gegevens.
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betrekking tot hun woonsituatie. Zij hebben vaker
een huurachterstand en een achterstand met het
betalen van hun kosten voor gas, water en licht.
Onderzoek onder MBO-studenten laat zien dat
slechts 40% gebruik maakt van de mogelijkheid
om zorgtoeslag aan te vragen (Nibud, 2011,
p. 16). Wellicht bestaat onder (jongvolwassen) gedetineerden ook onwetendheid over de
mogelijkheid van zorgtoeslag. Dit zou een
aandachtspunt kunnen zijn voor MMD’ers tijdens
hun gesprek(ken) met gedetineerden. Een ander
aandachtspunt is de huisvesting- en
inkomenssituatie van de jongvolwassen gedetineerden. Uit deze factsheet blijkt dat jongeren
die zelfstandig wonen vaker schulden hebben en
dat gedetineerden met een uitkering ook vaker
schulden hebben. Zelfstandig wonen en het hebben
van een uitkering zorgen voor situaties waar het
goed om kunnen gaan met geld belangrijk is. Al
tijdens detentie kan hier aandacht aan worden
besteed.
Afsluitend kan worden geconcludeerd dat
gedetineerden in grote mate problemen hebben op
het gebied van schulden. Bovendien is bekend dat
gedetineerden met schulden vaker opnieuw
gedetineerd raken dan gedetineerden zonder
schulden (Baldry et al., 2003, p. 14). Reden
genoeg om blijvende aandacht te besteden aan de
schuldenproblematiek van gedetineerden, zowel
door te proberen te voorkomen dat schulden
tijdens detentie ontstaan of verder oplopen, als
door tijdens detentie al te proberen een oplossing
te vinden voor schulden, bijvoorbeeld door
toeleiding naar schuldhulpverlening.
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Bijlage 1
Samenhang achtergrondkenmerken met het hebben van schulden voor detentie voor
jongvolwassen gedetineerden
18 t/m 24 jaar
Man
Leeftijd

0,138*

Geboorteland
Nederland (ref.)
Turkije

0,250

Marokko

-0,065

Suriname

-0,015

Nederlandse Antillen en Aruba

-0,143

Overig westers

-0,550

Overig niet-westers

0,194

Burgerlijke staat
Geregistreerd partner (ref.)
Geen geregistreerd partner

0,582

Huisvesting voor detentie
Woont bij familie (ref.)
Wel huisvesting, soort onbekend

-1,067

Woont niet bij familie

0,349*

Geen huisvesting voor detentie

0,931*

Inkomen voor detentie
Inkomen uit arbeid (ref.)
Wel inkomen, maar soort is onbekend

1,355

Inkomen uit uitkering

0,448*

Inkomen uit andere bron
Inkomen uit studiefinanciering
Geen inkomen voor detentie

0,475
-0,076
0,530*

Detentieduur

0,058

Aantal eerdere detentie

0,155

Nagelkerke pseudo R2

0,088

*

p<0,01

Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht.
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Veiligheid en Justitie
weergeeft.
Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl.
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Bijlage 5 Resultaten van het TRAILS-onderzoek en de WIL-studie
Resultaten van het TRAILS-onderzoek
Uit de analyses blijkt dat 94,2% van de ouders aangaven dat hun kind geen
financiële moeilijkheden had, 4,7 % gaf aan dat hun kind wel financiële
moeilijkheden had en 1,1% wist het niet. Vervolgens is nagegaan of de kinderen
van deze ouders verschilden in hun score op antisociaal gedrag. Omdat de
scores op de ASBQ (mean =0,08; SD= 0,164; range= 0-1,77) scheef verdeeld
waren, is een natuurlijke logaritme-transformatie toegepast op deze data. De
kinderen van de ouders die aangaven dat hun kind geen financiële problemen
had, scoorden significant lager op antisociaal gedrag dan de kinderen van de
ouders die het niet wisten of aangaven dat hun kind inderdaad financiële
problemen had (t = -5,267, p < 0,001).
Van de jongeren die deelnamen aan het TRAILS-onderzoek gaf 6,1% aan
financiële problemen te hebben meegemaakt. Deze jongeren bleken significant
meer antisociaal gedrag te rapporteren dan de jongeren die aangaven geen
financiële problemen te hebben gehad (t = -3,896, p < 0,001). De hoeveelheid
stress (niet, mild, matig, behoorlijk) die de deelnemer heeft ervaren door de
financiële moeilijkheden bleek niet significant samen te hangen met antisociaal
gedrag. De afhankelijkheid (de mate waarin de jongere zelf een aandeel had bij
de problemen) hing wel significant samen met de mate van antisociaal gedrag
(ρ = 0,348, p < 0,01). Naarmate de gebeurtenis meer afhankelijk was van de
jongere nam de mate van antisociaal gedrag toe. Deze afhankelijkheid is
overigens niet direct aan de jongere gevraagd, maar door de interviewer
gescoord aan de hand van het verhaal van de respondent.
Het blijkt dus dat het hebben van financiële moeilijkheden gerelateerd is aan
antisociaal gedrag. Vooral jongeren die een groter aandeel hebben in het
ontstaan van hun financiële problemen hebben een hoger risico op antisociaal
gedrag. Omdat het hier een cross-sectionele studie betreft, kunnen we geen
uitspraken doen over de richting van het verband. We weten daardoor niet of
de financiële moeilijkheden van de jongeren hebben geleid tot antisociaal
gedrag of dat deze juist een gevolg waren van het antisociale gedrag.
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Resultaten van de WIL-studie
Voor het huidige onderzoek is nagegaan of financiële problemen samenhangen
met delinquentie op T1 en T2. We zijn nagegaan of er verschillen waren in deze
verbanden tussen de leeftijdsgroep van 12-17 jaar en 18-24 jaar door te
toetsen of er een interactie-effect is van financiële problemen en leeftijd op
delinquent gedrag. Als eerste onderzochten we het cross-sectionele verband
tussen schulden en criminaliteit op T1 door te toetsen of jongeren met
schulden, al dan niet ingrijpend, verschilden van jongeren zonder schulden.
Het bleek dat de mate van delinquentie significant verschilde tussen de
groepen F(3, 3384) = 19.3, p < .001). We vonden ook een interactie-effect van
schulden en leeftijd op delinquent gedrag F(3, 3384) = 9.0, p < .001). Dit
betekent dat schulden en delinquentie op een andere manier aan elkaar waren
gerelateerd voor adolescenten dan voor jongvolwassenen. Het verband tussen
schulden en delinquentie bleek vooral te bestaan bij de adolescenten. Van de
adolescenten bleek dat de groep met niet-ingrijpende schulden het hoogst
scoorden op delinquentie.
Ten tweede onderzochten we of financiële problemen tijdens meetmoment T1
gerelateerd waren aan delinquentie tijdens T2. Bij deze analyse controleerden
we voor het delinquente gedrag gemeten op T1. Nu vonden we alleen een
hoofdeffect van delinquentie T1 op delinquentie T2 F(1, 1957) = 362.1, p <
.001). Financiële problemen waren niet gerelateerd aan delinquentie, 3 jaar
later.
Omdat uit het onderzoek van Moffitt en collega's (2002) bleek dat persistent
crimineel gedrag dat al op jonge leeftijd begint, een risicofactor was voor
schulden op tijdens de jongvolwassenheid (26 jaar), is ook nagegaan of
delinquentie tijdens T1 gerelateerd was aan het hebben van financiële
problemen tijdens T2. Uit deze toets bleek dat de jongeren met financiële
problemen, drie jaar eerder significant meer delinquent gedrag vertoonden F(1,
195) = 362.1, p < .001). We vonden nu ook een interactie-effect van financiële
problemen en leeftijd op eerder delinquent gedrag F(3, 1958) = 6.8, p < .001).
Het bleek nu ook dat het verband tussen schulden en delinquentie vooral bij de
jongere groep (adolescenten) aanwezig was. De jongere groep die drie jaar later
tijdens T2 ingrijpende financiële problemen hadden, vertoonden als adolescent
ten tijde van T1 het meeste delinquente gedrag.
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Samengevat

blijkt

het

dat

financiële

problemen

gerelateerd

zijn

aan

delinquentie. Uit de resultaten van het WIL-onderzoek lijkt het erop dat met
name delinquentie het risico verhoogt op het hebben van toekomstige schulden
en dat dit vooral geldt voor delinquente adolescenten.
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