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aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Financiële ongeletterdheid bij jongeren - Initiatieven
Kredietbeheerder Intrum Justitia deed onlangs een bevraging bij jongeren tussen 15 en
24 jaar. Hun Consumer Payment Report toont aan dat 26 % van de Belgische jongeren
vindt dat hij of zij over te weinig geld beschikt om een waardig bestaan te kunnen leiden.
Daarenboven zegt 14 % niet te kunnen rondkomen.
Belangrijk in deze problematiek is de financiële ongeletterdheid van jongeren. Veel
jongeren duiden aan dat ze thuis niet de geschikte financiële opvoeding gekregen
hebben. Zo wil 23 % van de Belgische jongeren bijleren over budgetbeheer. Ze hebben
een gebrekkige kennis over het huishoudbudget en vragen betere opleidingen en meer
informatie.
De financiële ongeletterdheid van jongeren bleek ook uit een grootschalig onderzoek van
vier bachelors Economie van de Arteveldehogeschool. De onderzoekers zelf stellen dat de
resultaten tot nadenken stemmen. Jongeren zijn zeker niet klaargestoomd voor de
financiële uitdagingen van vandaag de dag.
1. Welke initiatieven neemt de minister om jongeren meer te informeren over de
financiële uitdagingen (zoals bijvoorbeeld het huishoudbudget)?
2. Welke initiatieven neemt de minister om jongeren meer te informeren over plaatsen
waar ze terechtkunnen wanneer ze zich in moeilijke omstandigheden bevinden?
3. Jongerenorganisaties kunnen er toe bijdragen dat jongeren meer geïnformeerd
geraken over financiële kwesties en plaatsen waar ze terecht kunnen wanneer ze zich
in moeilijke omstandigheden bevinden.
Overweegt de minister om via deze jongerenorganisaties informatie te verspreiden?
Zo ja, hoe zal hij dat doen?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL
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op vraag nr. 41 van 19 november 2014
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1. Ik wil de problematiek niet minimaliseren. Ongetwijfeld heeft een deel van de
jongeren een probleem met beheer van hun financiële middelen. Maar Vlaamse
jongeren op de leeftijd van 15 jaar scoren goed op het vlak van financiële
geletterdheid. Dat blijkt uit een test die afgenomen werd in het kader van PISA 2012.
Van de 18 deelnemende onderwijssystemen moeten we alleen Shanghai-China laten
voorgaan en doen we het significant beter dan de andere. Ik verwijs hierbij naar:
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2014/07-09-financieel-geletterd.htm
Binnen het jeugdbeleid wordt een jeugdinformatiebeleid gevoerd door de
ondersteuning van De Ambrassade en van een aantal jeugdinformatieverenigingen
(b.v. Awel). Deze verenigingen spelen in op de informatiebehoeften van kinderen en
jongeren. Ik heb voorlopig geen plannen voor specifieke initiatieven in dit verband.
2.

In het doelstellingenkader dat wordt voorbereid in functie van het nieuwe jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan, wordt onder de doelstelling ‘Welbevinden’ gefocust op een
vraaggestuurd ondersteuningsaanbod. Onder de doelstelling ‘Armoede’ werd door de
JKP-werkgroep de suggestie meegegeven dat mensen in armoede nog beter wegwijs
moeten gemaakt in dienstverlening. Er moet ingezet op toegankelijke informatie
over bv. omgaan met geld. Na goedkeuring van het doelstellingenkader door de
Vlaamse Regering, zal ik samen met de betrokken ministers een concreet actieplan
uitwerken, waarbij ikzelf de coördinatierol opneem. Bedoeling is dat kinderen en
jongeren beter weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en passend worden
geholpen. Jongeren kunnen bovendien ook terecht bij welzijnsinstellingen zoals de
CAW’s (JAC’s).

3.

Jongerenorganisaties zijn een belangrijke partner in de uitvoering van het jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Maar ik hoed mij ervoor hen voor alles en nog wat in te
schakelen. Acties hebben meer kans op slagen wanneer de jeugdorganisaties zelf
kansen zien en voorstellen doen.

