Binnenkort is het zover, dan word je 18!
Er verandert van alles; je bent voor de wet ‘volwassen’ en mag dan autorijden (met rijbewijs
natuurlijk), stemmen, alcohol kopen, je hebt recht op toeslagen, je moet verzekeringen
regelen, maar je kunt ook schulden maken. Best ingewikkeld dus.

Met deze checklist kun je bijhouden wat je nog moet regelen en wie je daarbij kan helpen.

Als je meer informatie wilt over een onderwerp, ga dan naar de site checklist18.nl




























Regelen 18

Onderwerp

Toelichting

ID-kaart of paspoort

Vanaf je 14e ben je verplicht om een ID kaart te hebben. Je kan hiermee reizen binnen Europa. Je hebt je ID
ook vaak in Nederland zelf nodig, bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening, het afsluiten van een
telefoonabonnement, binnenkomen bij een discotheek of je inschrijven bij een studie. Als je buiten Europa wilt
reizen heb je een paspoort nodig.

DigiD

Een DigiD is een account die je gebruikt voor allerlei dingen die je moet regelen met de overheid. Van de gemeente tot onderwijsinstellingen, ministeries en de belastingdienst.

Digitale berichtenbox

Hierin ontvang je post van de overheid over bijvoorbeeld veranderingen in je zorgtoeslag of je aangifte voor de
belastingdienst. Je krijgt de post dan niet meer in de brievenbus.

Bankrekening

Die kun je gebruiken om je loon, studiefinanciering of uitkering op te laten storten en om je uitgaven te doen.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is verplicht. Je hebt hem nodig als je een keertje naar de dokter of het ziekenhuis moet, je
hoeft dan niet meer zelf voor de zorg te betalen. Dat doet de verzekering. Je betaalt wel een eigen bijdrage.
Woon je nog bij je ouders? Dan is het slim om met hen te overleggen of zij het voor je regelen of dat je het zelf
moet doen.

Overige verzekeringen zoals een brommerverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering

Heb je een scooter, brommer of auto? Dan ben je verplicht hier een verzekering voor af te sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering is ook verplicht. Deze verzekering betaalt de schade als je per ongeluk iets van iemand anders kapot maakt. Bijvoorbeeld als je tegen iemands auto aanfietst of een laptop stuk laat vallen.
Wanneer je nog bij je ouders woont of op kamers als je studeert, ben je vaak nog meeverzekerd bij je ouders.
Met een inboedelverzekering verzeker je jezelf voor schade bij bijvoorbeeld brand of diefstal van je spullen in je
kamer of je huis (je inboedel).

Hulp na je 18e

Krijg je voor je 18e hulp van bijvoorbeeld een begeleider of een psycholoog? Dan moet je zelf regelen dat je dit
na je 18e ook nog krijgt. De jeugdhulp wordt namelijk stopgezet en je gaat over naar de zorg voor volwassenen. Houd dit goed in de gaten!

Geldzaken

School en studie

Wonen

Werk of daginvulling

Onderwerp

Toelichting

Overzicht inkomsten en
uitgaven?

Heb je al een idee wat er elke maand binnenkomt aan geld en wat er weer uitvliegt? Zorg goed dat je niet meer geld
uitgeeft dan er binnenkomt. Let ook goed op lidmaatschappen en abonnementen.

Zorg- en/of huurtoeslag

De zorg- en huurtoeslag zijn bedoeld om mensen met wat minder geld te helpen in hun kosten. Je krijgt maandelijks
geld op je rekening voor de huur of de basisverzekering.

Administratie op orde?

Het is slim om bonnetjes te bewaren van dingen die stuk kunnen en waar je garantie op hebt. Ook moet je je contracten, zoals je telefoonabonnement, huurcontract of arbeidsovereenkomst bewaren. Heb je hiervoor al een bewaarplek?

Schulden

Heb je al een overzicht van wie er nog geld van je krijgt en waarvoor? Zorg er altijd voor dat je je rekeningen op tijd
betaalt en dat je de schuldeiser vertelt wanneer je kan afbetalen.

Studiekeuze en aanmelding

Een studie kan je helpen om later een leuke baan te krijgen. Kijk eens bij een meeloopdag en zorg dat je je op tijd aanmeldt. Een studie kies je voor langere tijd!

Startkwalificatie checken

Ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan? Dan is het slim om een startkwalificatie te hebben. Vraag aan je docent
welke startkwalificaties er zijn en welke voor jou het beste is.

Studiefinanciering / OVjaarkaart

Als je voor een vervolgstudie (na de middelbare) bent ingeschreven, dan heb je recht op studiefinanciering. Dat is een
bedrag dat je elke maand krijgt om te helpen met de kosten. Een OV-jaarkaart is een kaart waarmee je gratis in het
openbaar vervoer kan reizen.

Op jezelf wonen

Er is veel nodig voordat je op jezelf kan wonen. De wachttijden zijn lang, dus schrijf je direct als je 18 wordt in bij een
woningbouwvereniging in de gemeente waar jij wilt gaan wonen. Je hebt dan eerder kans op een huurwoning.

Wonen met begeleiding

Er zijn veel mensen die je kunnen helpen bij het op jezelf wonen. Vraag je hulpverlener naar meer informatie.

(Tijdelijk) geen woning

Soms heb je even geen plek waar je terecht kan om te wonen en dreig je op straat te belanden. In dat geval kan je
terecht bij het loket van de Brede Centrale Toegang (BCT).

Werk zoeken en solliciteren

Met een baantje verdien je geld om de rekeningen te betalen, maar het helpt je ook om je nuttig te voelen als je dingen
voor andere mensen kunt doen. Ga op zoek naar een baan die je past en zorg ervoor dat werkgevers je goed kunnen
vinden met een CV en een LinkedIn profiel.

Dagbesteding

Niet voor iedereen is een baantje de plek waar ze zich thuis voelen. In veel gevallen is er ook dagbesteding in je gemeente. Je kan dan samen met anderen lekker aan de slag om nuttige dingen te doen.

