
Heb je alle punten afgevinkt? 
Gefeliciteerd! Dan hoef je even 
niks meer te regelen en ben je 
klaar voor een mooie toekomst! 
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Checklist 18
✔✔✔✔✔✔Alles wat je moet 

regelen wanneer 
je 18 wordt



Yess 18 jaar... eindelijk volwassen! Je mag 
nu je rijbewijs halen, stemmen en een biertje 
bestellen. Maar je moet nu ook een aantal 
dingen zelf regelen en betalen. Denk aan een 
DigiD, je zorgverzekering en het aanvragen 
van toeslagen. Best ingewikkeld dus! Daarom 
hebben we voor jou een handige checklist, met 
alles wat je moet regelen wanneer je 18 wordt.

�  ID-kaart of paspoort 
In Nederland ben je verplicht om een ID kaart 
bij je te hebben. Je kunt hiermee reizen binnen 
Europa, maar je hebt je ID ook nodig voor het 
openen van een bankrekening, het afsluiten van 
een telefoonabonnement of het inschrijven bij een 
studie. Buiten Europa heb je een paspoort nodig.

�  DigiD 
Een DigiD is een persoonlijke code waarmee je 
een ‘digitale handtekening’ plaatst. Hiermee kun 
je allerlei dingen regelen met onder andere de 
overheid, scholen en de belastingdienst. 

 �  Digitale berichtenbox 
In de berichtenbox 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 
Om je loon, studie� nanciering of uitkering te 
ontvangen, heb je een bankrekening nodig. Op 
een spaarrekening kun je geld apart zetten. Je 
krijgt dan rente van de bank.
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�  Zorgverzekering 
Je bent verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. 
Wanneer je naar de dokter of het ziekenhuis moet, hoef 
je hier dan niet zelf voor te betalen. Dat doet deze 
verzekering. Je betaalt soms wel een eigen bijdrage. 

�  Overige verzekeringen 
Je kunt je overal wel voor verzekeren, maar 
sommige zijn verplicht of verstandig om af 
te sluiten. Als je op een scooter rijdt, heb je 
daarvoor een brommerverzekering nodig. 
Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt 
de schade wanneer je per ongeluk iets van 
iemand anders kapot maakt. 
En met een inboedelverzekering verzeker je de spullen 
in je huis (je inboedel) tegen brand of diefstal.

�  Donorregister
Misschien heb je er al een beetje over nagedacht, maar 
misschien ook niet. Vanaf je 18e mag je kiezen of je jouw 
organen wilt doneren als je komt te overlijden. Geef je niks 
door aan het donorregister, dan ben je automatisch donor.  

�  Hulp na je 18e 
Hulp van bijvoorbeeld een begeleider of een psycholoog 
stopt zodra je 18 jaar wordt, omdat je valt onder de zorg voor 
volwassenen. Je moet zelf regelen dat je na je 18e ook nog 
hulp krijgt. Overleg dit op tijd met je hulpverlener! 
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�   Inkomsten & uitgaven
Heb je al een idee wat er elke maand binnen komt 
aan geld en wat er weer uitvliegt? 
Het is natuurlijk verstandig om niet meer geld 
uit te geven dan er binnenkomt. Let goed op 
lidmaatschappen en abonnementen!

�   Zorgtoeslag & huurtoeslag
Deze toeslagen zijn er om je te helpen de huur 
en je zorgverzekering te betalen. Dat gaat niet 
vanzelf... de toeslagen moet je wel zelf aanvragen.

�   Administratie op orde?
Het is slim om bonnetjes te bewaren van dingen 
die stuk kunnen of waar je garantie op hebt. Bewaar 
ook je contracten, zoals je telefoonabonnement, 
huurcontract of arbeidsovereenkomst op een 
handige plek.

�  Schulden
Vanaf je 18e moet 
je veel dingen zelf 
betalen. Zorg voor 
een overzicht en laat 
schulden niet oplopen. 
Familie, vrienden of 
vrijwilligers kunnen 
helpen. Dus zoek hulp 
als het je niet lukt!  

G
eld

zaken

School en stud
ie

�   Studiekeuze & aanmelding
Een studie is belangrijk om later een leuke baan te 
vinden en je eigen geld te verdienen. Kijk eens bij 
een meeloopdag, dan krijg je een beter beeld van 
de studie. Een studie kies je voor een langere tijd. 
En zorg vooral dat je je op tijd aanmeldt!

�   Startkwalifi catie checken
Ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan? 
Dan is het slim om een startkwali� catie te hebben. 
Vraag aan je docent welke start kwali� caties er zijn 
en welke voor jou het beste is.

�   Studiefi nanciering 
Als je voor een vervolgstudie (na de middel-
bare) bent ingeschreven, dan heb je recht op 
studie� nanciering. Dat is een bedrag dat je elke 
maand krijgt om te helpen met de kosten. 

�  OV-jaarkaart
Je kunt een OV-jaarkaart 
aanvragen om gratis te 
reizen met het openbaar
vervoer.
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W
onen

�  Inschrijven voor een woning
Schrijf je direct in als je 18 bent bij een woning  –
bouw vereniging in de gemeente waar je wilt wonen. 
De wachttijden zijn lang en zo maak je eerder kans 
op een huurwoning.

�   Wonen metbegeleiding
Het kan zijn dat je 
begeleiding nodig hebt 
om (zelfstandig) te wonen. 
Er zijn veel mensen die 
je hierbij kunnen helpen. 
Vraag je hulpverlener voor 
meer informatie.

�   (Tijdelijk) 
geen woning

Soms heb je even geen 
plek waar je terecht kunt en dreig je op straat te 
belanden. Ga dan naar het loket van de Brede 
Centrale Toegang (BCT). Of neem contact op 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een 
jongerencoach kan met je meegaan naar de Brede 
Centrale Toegang en je helpen weer een plek voor 
jezelf te regelen.

W
erk of d

ag
invulling

�   Werk zoeken & solliciteren
Een baan is niet alleen om geld te verdienen, maar 
ook om dingen te leren en je nuttig te voelen. 
Voordat je op zoek gaat naar een baan die bij je 
past, moet je zorgen dat je Curriculum Vitae op 
orde is. Heb je al een pro� el op Linkedin?  Daar 
zoeken werkgevers vaak naar nieuwe medewerkers

�   Belastingaangifte
Heb je een bijbaantje, bijvoorbeeld bij de 
supermarkt of in een winkel? Dan kun je elk jaar 
vanaf 1 maart belastingaangifte doen. Dat is 
niet verplicht, maar wanneer je nog niet zoveel 
verdient, krijg je vaak geld terug!

�   Dagbesteding
Niet voor iedereen 
is een baan de 
plek waar ze zich 
thuis voelen. In 
veel gevallen is er 
ook dagbesteding 
mogelijk in je 
gemeente. Dan krijg 
je extra begeleiding 
bij activiteiten, leren en 
het uitvoeren van werk.   

www.checklist18.nl


