Als je 18 jaar wordt, veranderd er veel. Je bent dan meerderjarig. Dit betekent dat je zelf een aantal
dingen mag of juist moet regelen. Als jij financieel nog niet op eigen benen kunt staan, zijn jouw
ouders verantwoordelijk tot je 21 jaar wordt.
Hieronder een overzicht waar jij aan moet denken/wat je moet regelen in het jaar voordat je 18 jaar
wordt. Je kunt dit document printen en stap voor stap doornemen. Je kunt aankruisen welk onderwerp
je al hebt gehad.

Wat?
Beëindiging van
financiële regelingen

En dat is?
Kinderbijslag, kindgebonden
budget, kinderalimentatie,
pleegzorgvergoeding.

Waar dan?
Gebeurt vanzelf. Grotendeels ligt bij de
belastingdienst.

Wanneer?
Wanneer je 18
jaar wordt.

DigiD

Hiermee kun je officiële dingen
met de overheid regelen via
internet. Zoals een uittreksel van
het geboorteregister aanvragen of
de zorgtoeslag. Dit is verplicht.

Gratis aan te vragen via www.digid.nl .
Er is ook een instructiefilmpje te zien.

Kan ruim voor je
de
18 verjaardag.

Bankrekening

Deze heb je nodig om bijvoorbeeld
loon en/of uitkering, of zorgtoeslag
te ontvangen. Jouw kinderrekening
is nu een volwassenrekening en
deze is niet meer gratis. Jij bent nu
de baas over jouw bankrekening.

Jouw eigen bank.

1 Maand voor je
de
18 verjaardag.

Basisverzekering
(zorgverzekering)

Deze verzekering is verplicht. Het
vergoedt o.a. de huisarts en
medicijnen. Voor de basisverzekering heb je verplicht een
eigen risico.

Aanvullende verzekering
(zorgverzekering)

Deze verzekering gebruik je voor
zaken die buiten de
basisverzekering vallen, zoals de
tandarts (orthodontie!) en de
fysiotherapeut

Zorgtoeslag

Als je een laag inkomen hebt kun
je een zorgtoeslag krijgen. Dan
hoef je de premie van de
zorgverzekering niet helemaal zelf
te betalen.

Je kunt zorgverzekeringen vergelijken
Voor je 18e
op verschillende websites, o.a.
verjaardag.
www.kiesbeter.nl (overheid) of
www.poliswijzer.nl. Veel verzekeraars
hebben een speciaal pakket voor
jongeren. Als je een andere verzekering
wilt afsluiten moet je op tijd je oude
verzekering opzeggen. Anders wordt
Heb jij ook al een
deze automatisch verlengd. Lees
administratiemap?
daarvoor de polis!
Bewaar daar vooral je
polissen, papieren van
toeslagen, contracten
Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de
Belastingdienst.
(werk, abonnementen)
enzovoorts. Je kan ook
Het telefoonnummer is 0800 05 43.
hier hulp bij krijgen (zie
Zie ook website:
achterkant).
www.toeslagen.nl en ga naar
zorgtoeslag.
de
Voor je 18
Je kan ook een proefberekening
verjaardag.
maken!

Of je het krijgt en hoeveel hangt af
van je inkomen. Geef wijzigingen
op tijd door om te voorkomen dat
je te veel ontvangt en moet
terugbetalen.

Ken je de app Kwikstart? al Hierop staan ook heel veel
zaken zoals wat je moet doen als het gaat om op jezelf
wonen, geldzaken, werk en dergelijke. Super handig!
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Aansprakelijkheidsverzekering

de

Jouw ouders zijn niet meer
aansprakelijk voor de schade die jij
veroorzaakt. Daarom is het goed
om een WA-verzekering voor
particulieren op jouw naam af te
sluiten. WA betekent Wettelijke
Aansprakelijkheid. Soms ben je nog
wel meeverzekerd bij de
verzekering van jouw ouders. Zoek
dit dus uit.

Er zijn verschillende verzekeringen waar
je een WA-verzekering kan afsluiten.

Voor je 18
verjaardag.

Uitvaartverzekering

Deze verzekering is niet verplicht.
Als je overlijdt, kunnen de kosten
van de begrafenis e.d. uit deze
verzekering worden betaald.

Ook hier zijn weer verschillende soorten
verzekeringsmaatschappijen. Kies een
uitvaartverzekering die bij je past.

Wat?
Een baantje

En dat is?
Misschien heb je al een baantje gehad of heb
je een baantje. Zo verdien je je eigen geld.
Hoe je een baan kan vinden, daar zijn
verschillende manieren voor. Je kan daar hulp
voor krijgen.

Waar dan?
Het jongerenloket.
De website is
www.jongerenloket.nu

Wanneer?
Dat is aan jou.
Wel moet je zelf
je eigen vaste
lasten gaan
betalen.

Uitkering
(Participatiewet)
De Wajong (Wet
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) valt hier sinds 1
januari 2015 ook onder

Als je niet kan werken of geen werk hebt, dan
zou het kunnen zijn dat je een uitkering kan
krijgen. Er wordt eerst onderzoek gedaan of je
er recht op hebt. Vanaf 1 januari 2015 wordt
dit geregeld in de Participatiewet. Daarin staat
dat de gemeente verantwoordelijk is voor het
helpen bij vinden van werk.

Bij de gemeente Zaanstad.
Dit gaat via www.zaanstad.nl

Wanneer het
nodig is. Kan
de
vanaf je 18
verjaardag.

Voor hulp kan je de volgende website
bekijken: www.wa-vergelijken.nl.

De hoogte van de uitkering is lager dan een
uitkering die iemand krijgt die ouder is dan 23
jaar.

De aanvraag voor een
participatiewetuitkering gaat
via www.werk.nl
Het jongerenloket kan je
hierbij helpen
(www.jongerenloket.nu).
Mogelijk kun je gebruik
maken van een jobcoach.

Let erop! Er zijn wel voorwaarden aan
verbonden! Laat je goed informeren.

Wat?
DUO tegemoetkoming
voor scholieren
voortgezet (speciaal)
onderwijs

En dat is?
Als je 18 jaar of ouder bent en nog op school zit op het
middelbaar onderwijs, dan kun je een bijdrage krijgen in
de studiekosten, bus- of treinabonnement. Dit is een
gift.

Waar dan?
Voor meer
informatie kijk op
de website van
DUO: www.duo.nl

Wanneer?
Vanaf 3 maanden
de
voor je 18
verjaardag.

DUO studiefinanciering
voor studenten in het
MBO

Als je gaat studeren heb je in principe recht op een tegemoetkoming in jouw studiekosten.
In het MBO heb je een:
- Basisbeurs (gift of lening);
- Aanvullende beurs (als je ouders niet kunnen bijspringen. Betreft een gift of een voorlopige
lening als je je diploma binnen 10 jaar haalt);
- Lening (hoeft niet);
- Studentenreisproduct.
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DUO studiefinanciering
voor studenten in het
HBO en WO

In het HBO en WO heb je:
- Lening (was de basisbeurs en is hoger wanneer
je uitwonend bent);
- Aanvullende beurs (als je ouders niet kunnen
bijspringen. Dit is een voorlopige lening en wordt
een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.
- Collegegeldkrediet: extra lenen;
- Studentenreisproduct.

Let erop! De wetgeving van de
studiefinanciering is veranderd zoals je
misschien wel weet. Laat je goed informeren over wat voor jou van toepassing is.
Hogescholen kunnen jou ook vaak goed
voorlichten. Zij bieden informatie aan op de
open avonden of open dagen.

Wat?
Kostgeld

En dat is?
Woon je nog thuis, dan betalen jouw
ouders nog de meeste kosten. Je ouders
kunnen je vragen om mee te betalen in de
kosten. Dat heet kostgeld.

Waar dan?
Je ouders en jij kunnen zelf de
hoogte bepalen. Handige tips
hierover qua de hoogtebepaling
staat op www.nibud.nl

Wanneer?
de
Vanaf je 18
verjaardag kan
dat gebeuren.

Sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning, moet je jezelf
inschrijven als woningzoekende.
Hier zijn wel kosten aan verbonden!

Voor de Zaanstreek wordt de
website van Woningnet
gebruikt. Dit is:
https://www.woningnetregio
amsterdam.nl/Inschrijven

Kan pas vanaf je
de
18 jaar.

Een huurtoeslag kun je
aanvragen bij de
Belastingdienst.
Telefoonnummer is: 0800 05 43.

Alleen wanneer
je op jezelf
woont of gaat
wonen.

Het duurt vaak nog heel lang voordat je in
aanmerking komt voor een woning.
Daarom moet je zo snel mogelijk jezelf
inschrijven als woningzoekende.
Huurtoeslag

Woon je op jezelf en huur je een woning
of een kamer? Soms kun je een deel van
de huurkosten vergoed krijgen.

Let erop! Soms valt een huurprijs onder de
huurgrens en heb je recht op huurtoeslag. Deze
woningen zijn wel schaars in de vrije sector, maar
niet onvindbaar. Waar de huurgrens ligt, hangt af
van verschillende factoren. De huurgrens ligt lager
als je jonger dan 23 jaar bent, maar ligt weer hoger
als je even oud bent, maar de voogdij heeft over een
minderjarig kind (van uzelf/ een ander). Kijk voor
meer informatie op de website van de
belastingdienst.

Zie ook website:
www.toeslagen.nl en ga naar
huurtoeslag, bijzondere situatie.
Een kamer huren
Via de vrije sector kan je ook een woning of kamer huren in en
buiten de Zaanstreek.

Antikraak en tijdelijk wonen
Iedere organisatie werkt weer volgens andere voorwaarden. Op
sommige websites kun je gratis reageren op het aanbod zoals
bijvoorbeeld Camelot Europe, anderen vragen inschrijfkosten. Je
hebt ook de startpagina voor antikraak en tijdelijk wonen deze is: antikraak.startpagina.nl. Tips zijn: adhocbeheer.nl/aanbod
en interveste.nl. Er zijn nog meer websites…
Let erop! Bij sommige websites moet
Woning of kamer
je inschrijfkosten betalen, maar ook
Als je een woning of kamer wilt huren, dient u rekening te houden met de huurgrens. doorlopende kosten. Als je er geen
Enkele tips!
gebruik van maakt, schrijf je dan ook
- Via Google en dan zoeken op o.a. 'huurwoningen zaandam' of 'kamer zaandam' etc.;
uit. Lees je daarom goed in op de
- Wordt op Facebook lid van o.a. 'kamers gezocht/aangeboden';
voorwaarden op de website!
- De website: woning.startpagina.nl of kamers.startpagina.nl.
Mogelijke andere websites zijn: Kamertje.nl & kamernet.nl. (Straakhoekwerk en het Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en heeft
voor deze websites accounts waar je gratis op kunt reageren). Verder zijn er talloze websites die je kunnen helpen.
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Uitzet

Om je huisje in te richten heb je spullen
nodig. Dit wordt ‘uitzet’ genoemd. Denk
hierbij aan een bank, wasmachine, eettafel
enzovoorts, maar ook handdoeken en
bestek.

www.uitzetlijst.nl is een handige
website waarop alle spullen
staan die je mogelijk nodig hebt
om op jezelf te gaan wonen.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering heb je alleen
nodig als je op jezelf woont. Deze
verzekering vergoedt schade aan de
spullen in huis, bij bijvoorbeeld brand of
inbraak.

Je kunt verschillende
inboedelverzekeringen
vergelijken op internet.

En dat is?
Vanaf je 18e mag je stemmen. Er zijn
verschillende verkiezingen: Tweede
Kamer, Gemeenteraads-, Provinciale
Staten, Waterschaps- en Europese
Verkiezingen. In Nederland is stemmen
niet verplicht. Je mag dus zelf weten of je
van je stemrecht gebruik maakt.

Waar dan?
Je kunt veel informatie vinden
op internet.

Donorregistratie

Als je 18 jaar wordt en je bent nog niet
geregistreerd in het donorregister, kun je
donor worden. Jij bepaalt zelf of je donor
wilt worden, of niet.

Op de website van het
donorregister:
www.donorregister.nl

Jeugdwet naar WMO

Als je 18 jaar wordt en je hebt een
indicatie vanuit de Jeugdwet, moet deze
worden omgezet naar een indicatie vanuit
de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Deze is anders dan de
Jeugdwet. Er zit onder andere een eigen
bijdrage aanvast.

Meld je voor je 18 verjaardag
aan bij het Sociaal Wijkteam bij
jou in de buurt.

Wat?
Stemrecht

Wie?

Wanneer je op
jezelf gaat
wonen.

Wanneer je op
jezelf gaat
wonen.

Wanneer?
de
Vanaf je 18
jaar.

Of er zijn websites die jou
helpen om te kiezen, zoals de
kieswijzer. Erg handig om een
beeld te krijgen!
Vanaf je 18
jaar.

de

de

de

Voor je 18 jaar.

Laat je ook goed informeren
over de verschillen. Vooral bij
PGB!

Wat doen ze?
Voor gemeentelijke zaken zoals je
identiteitsbewijs aanvragen

Website
www.zaanstad.nl

Sociaal Wijkteam

Voor alle vragen op het gebied van
financiën, welzijn en gezinsrelaties

www.swtzaanstad.nl

Jeugdteam

Voor alle vragen op het gebied van
opvoeding en gezinsrelaties

www.jeugdteamzaanstad.nl

Het Jongerenloket

Voor alle jongeren tot 27 jaar voor
vragen over werk en inkomen

www.jongerenloket.nu

GGD Straathoekwerk

Voor jongeren die vragen en/of
problemen hebben op het gebied
huisvesting, financiën, dagbesteding, relaties en dergelijke

www.ggdzw.nl/jeugd_
en_gezin/straathoekwerk

Gemeente Zaanstad
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