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Voor wie is dit boekje bedoeld? 
 

Dit boekje is bedoeld voor jongeren die binnenkort 18 jaar worden en voor hun 

ouders. 

 

Vanaf je 18e ben je voor de wet volwassen. Dat betekent dat je zelf een aantal 

zaken moet regelen. Zo ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de kosten van 

je zorgverzekering en je schoolkosten. Gelukkig geldt voor veel jongeren dat ze 

hiervoor door de overheid geholpen worden. Bijvoorbeeld in de vorm van 

studiefinanciering en zorgtoeslag. 

 

In dit boekje staat op een rij waar je zoal aan moet denken. Iedere situatie is 

anders, daarom zal misschien niet alles op jou van toepassing zijn. Het is vooral 

bedoeld om je op weg te helpen. 

 

Sommige zaken moet je lang van te voren al aanvragen of regelen. Achterin dit 

boekje staat een kort stappenplan waarin is aangegeven wanneer bepaalde 

zaken geregeld moeten worden. 
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Overleg met je ouders 
 

Gefeliciteerd, je bent (bijna) 18 jaar. Een mijlpaal, je bent, of wordt, nu immers 

volwassen. Dat betekent dat je zelf beslissingen mag nemen. Maar…. tot je 21 

jaar wordt, zijn je ouders/verzorgers wettelijk verplicht om je te helpen in 

levensonderhoud en studie.  

 

Op je 18e verandert er op financieel gebied aardig wat. Je ouders ontvangen 

vanaf dat moment bijvoorbeeld geen kinderbijslag meer. Daar staat tegenover 

dat jij studiefinanciering kunt aanvragen. Hier staan ook uitgaven tegenover, 

denk aan de kosten voor de zorgverzekering en schoolgeld. 

 

Het is daarom belangrijk goede afspraken met je ouders te maken. Wat kunnen 

jullie van elkaar verwachten, wie betaalt wat en ga zo maar door. Op die 

manier weten jullie precies wat je van elkaar kunt verwachten. 

 

Op de volgende pagina’s staat wat je zoal moet regelen voordat je 18 wordt.  

Bekijk het samen met je ouders en gebruik het handige stappenplan achterin dit 

boekje. Tip! 
Plan een  moment waarop 

jullie samen om de tafel 
gaan zitten. Breng in beeld 
hoe de geldstromen lopen 

en maak afspraken over 
wie wat betaalt. 
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Aanvragen DigiD 
 

Je DigiD (Digitale identiteit) heb je nodig om in te loggen op websites van de 

overheid. Hierbij kun je denken aan het doen van belastingaangifte of het 

aanvragen van studiefinanciering. Tegenwoordig kun je bij sommige 

zorgverzekeraars ook alleen nog maar inloggen met DigiD. 

 

Waar?  

Je DigiD kun je aanvragen op de website www.digid.nl. 

 

Wat heb je nodig?  

o Je Burgerservicenummer (dit staat in je paspoort of op je ID kaart) 

o Je mobiele telefoonnummer 

 

Je mobiele telefoonnummer heb je nodig om de SMS-functie aan te vragen. Die 

functie heb je nodig om studiefinanciering aan te vragen. 

 

Na het aanvragen van je DigiD duurt het 5 dagen voordat je die ontvangt, houd 

daar rekening mee. 

Tip! 
Vraag de SMS functie gelijk 

aan als je een DigiD 
aanvraagt.  
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Open een betaalrekening bij de bank 
 
Heb je nog geen betaalrekening bij een bank? Open er dan een. Hierop kan 

dan je studiefinanciering of je loon worden gestort. Het is ook slim om een 

spaarrekening te openen. Als je geld overhoudt, kun je dat overboeken naar je 

spaarrekening. Op die manier bouw je een buffer op voor onvoorziene uitgaven 

of misschien wel voor een leuke vakantie. 

 

Wanneer? 

Open een betaalrekening voordat je een OV-Chipkaart aanvraagt en voordat 

je studiefinanciering aanvraagt. Bij allebei deze aanvragen heb je een 

banknummer nodig.  

 

Waar? 

Bij een door jou te kiezen bank.  

 

Wat heb je nodig? 

o Legitimatiebewijs (ID-kaart) 

Tip! 
Studeer je nog? Een 

studentenrekening is vaak 
gratis. Voor een gewone 
betaalrekening moet je 

vaak betalen. 
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Vraag een OV-Chipkaart aan 
 
Bij het aanvragen van studiefinanciering kun je ook een reisproduct aanvragen. 

Hiervoor heb je een OV-Chipkaart nodig. Op deze OV-Chipkaart kun je het 

studentenreisproduct zetten. 

 

Wanneer? 

Vraag de kaart aan voordat je studiefinanciering aan gaat vragen. De 

gegevens van de kaart heb je nodig bij het aanvragen van je 

studentenreisproduct. 

 

Waar? 

Je kunt een OV-Chipkaart aanvragen op www.ov-chipkaart.nl/aanvragen. 

 

Wat heb je nodig? 

o Een digitale foto van jezelf in JPEG van maximaal 5MB 

o iDEAL 

Tip! 
Het je al een OV-Chipkaart 

met daarop een 
abonnement of een ander 
reisproduct? Vergeet dan 

niet om dit tijdig op te 
zeggen. 
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Vraag studiefinanciering aan 
 
Studeer je? Dan heb je als 18 jarige recht op studiefinanciering. De hoogte is 

afhankelijk van de opleiding die je volgt. Met het geld dat je ontvangt kun je, 

een deel, van je studiekosten en levensonderhoud betalen. 

 

Waar? 

Studiefinanciering kun je aanvragen op www.duo.nl/bijna18. 

 

Wanneer? 

Vraag studiefinanciering op tijd aan, drie maanden voor aanvang. 

 

Studiefinanciering gaat in vanaf het eerste kwartaal na je 18e verjaardag. Ben je 

op 6 mei jarig, gaat je studiefinanciering op 1 juli in. Vraag het dan voor 1 april 

aan. Kinderbijslag loopt in dit geval door tot en met het tweede kwartaal. 

 

Wat heb je nodig? 

o Je DigiD met SMS-code 

o Persoonlijke OV-Chipkaart 

 

De gegevens van je OV-Chipkaart heb je nodig voor het aanvragen van het 

studentenreisproduct. 

 

Na aanvraag ontvang je binnen 3 weken bericht. 

Tip! 
Wil je naast je 

studiefinanciering geld 
lenen bij DUO? Overweeg 
of dit echt noodzakelijk is. 

Nu lijkt het misschien 
handig extra geld te 

hebben, maar na je studie 
moet je dit geld terug 

betalen. Deze lening kan 
ook gevolgen hebben voor 
als je in  de toekomst een 
hypotheek af wilt sluiten. 
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Verzekeringen afsluiten 
 
Vanaf je 18e verjaardag val je niet meer automatisch onder de zorgverzekering 

van je ouders. Je moet nu zelf een zorgverzekering afsluiten. Zodra je dat 

gedaan hebt, betaal je iedere maand zelf de premie voor de zorgverzekering. 

 

Sommige zorgverzekeraars bieden speciale verzekeringen voor studenten aan. 

Vaak krijg je dan korting op de premie. Er zijn verschillende vergelijkingssites waar 

je je kunt oriënteren. 

 

Met het kiezen van een basisverzekering ben je er wellicht nog niet. Kijk ook eens 

wat het je scheelt per maand als je je eigen risico verhoogt. Verder moet je ook 

kiezen of je een aanvullende verzekering afsluit of niet. 

 

Overweeg om het maximale eigen risico te nemen en geen aanvullende 

zorgverzekering. Zet de uitgespaarde premie op een aparte rekening. Kom je 

toch voor kosten te staan die daardoor niet gedekt zijn, kun je ze uit dat potje 

betalen. Houd er rekening mee dat je altijd een eigen risico hebt. Ook hiervoor is 

het slim geld apart zetten.  

 

Uiteraard begin je hier letterlijk op nul. Het kan in zo’n situatie handig zijn als je al 

een potje achter de hand hebt. Na verloop van tijd zal je uitgespaarde premie 

hoog genoeg zijn om de kosten uit te dekken. Al hangt het natuurlijk ook van je 

gezondheid af in hoeverre dit lukt. En dat is soms lastig te voorspellen. 

Tip! 
Is je zorgtoeslag hoger dan 

de premie voor je 
zorgverzekering? Zet het 
verschil apart en vorm op 
die manier een potje voor 
onverwachte uitgaven aan 

ziektekosten. 
Regel dit met een 

automatische 
overboeking, dan heb je er 
geen omkijken meer naar. 
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Denk bij het afsluiten van verzekeringen niet alleen aan je zorgverzekering, maar 

ook aan een inboedelverzekering, als je op kamers woont, en een eigen 

aansprakelijkheidsverzekering.  

 

Woon je nog thuis, en hebben je ouders een aansprakelijkheidsverzekering voor 

het hele gezin, val je daar nog onder. Vaak val je er dan ook nog onder als je in 

verband met je studie op kamers woont. Dit kun je nagaan in de polis of bij de 

verzekeringsmaatschappij. 
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Vraag zorgtoeslag aan 
 
Heb je weinig inkomsten, dan kan het zijn dat je recht hebt op zorgtoeslag.  

 

Waar? 

Zorgtoeslag kun je aanvragen op www.belastingdienst.nl/jongeren. 

 

Wat heb je nodig? 

o DigiD 

o Gegevens over je inkomen 

 

Op de website van de belastingdienst vind je allerlei informatie. Je kunt er ook 

terecht om een proefberekening te maken. Op die manier krijg je een indicatie 

van de hoogte van de toeslagen waar je recht op hebt. 

 

Belasting terug vragen 
 

Wanneer je werkt kan het zijn dat je belasting terug kunt vragen. Dit kan ook 

gelden als je naast je studie een baan hebt of bijvoorbeeld vakantiewerk hebt 

gedaan. In veel gevallen is dan teveel belasting betaald. Die kun je terug 

vragen. 

 

Let op: Verdien je te veel, kan dit gevolgen hebben voor je studiefinanciering. 
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Houd grip op je geldzaken 
 
Grip op geld is enorm belangrijk. Weten hoeveel geld er iedere maand 

binnenkomt en hoeveel je iedere maand uitgeeft is heel belangrijk. Denk hierbij 

niet alleen aan vaste lasten (huur, energie en verzekeringen), maar ook aan 

abonnementen, internet, boodschappen, kleding en uitgaan. 

 

Zijn je uitgaven hoger dan je inkomsten? Ga er dan mee aan de slag. Kijk waar 

je kunt besparen en onderzoek de mogelijkheden om je inkomsten te verhogen. 

 

Om grip op geld te krijgen en te houden heb ik een ander gratis E-book 

geschreven. Hierin wordt beschreven op welke manier je grip op je geld kunt 

krijgen en kunt houden. Er staat een handig stappenplan in dat je eenvoudig 

kunt volgen. En natuurlijk staat het vol met tips. Wil je dit hebben, neem dan 

contact met me op. Mijn gegevens staan bovenaan deze pagina.  

 

Heb je geldproblemen, zoek dan hulp! 
 

Iedereen staat weleens rood. En jij? Sta je vaak rood, heb je een lening en kom 

je er niet meer uit? Zoek dan hulp. Wellicht kunnen je ouders je helpen, of heb je 

vrienden waarmee je dit kunt delen. Pak je financiële problemen aan voordat 

het echt uit de hand loopt. Geen hulp binnen handbereik,? Je mag me altijd 

mailen. Misschien kan ik je op gang helpen. 
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Stappenplan hoera ik word 18! 
 
3 ½ maand voor je verjaardag: 

 Aanvragen DigiD 

 Betaalrekening en spaarrekening openen 

 Aanvragen OV-Chipkaart 

 

3 maanden voor je verjaardag: 

 Aanvragen studiefinanciering 

 

2 maanden voor je verjaardag: 

 Regelen zorgverzekering 

 Zorgtoeslag aanvragen 

 Opzeggen abonnement openbaar vervoer 
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Tenslotte 
 

Ik hoop dat ik je met dit boekje een eindje op weg heb kunnen helpen. Het is 

een beknopte weergave van de zaken die je moet regelen als je 18 wordt. 

 

Ik vind het leuk als je me laat weten wat je van dit boekje vindt. En heb je tips 

voor mij, dan houd ik me aanbevolen. Je mag contact met me opnemen op de 

manier die het beste bij je past. 
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