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CHECKLIST 18 jaar, en dan? 

 

  

 

 

 

Wat moet er geregeld zijn?  Geregeld? Wie kan mij helpen? 

1 Digi D code    

2 ID kaart of Paspoort    

3 Eigen bankrekening    

4 Zorgverzekering    

5 Inkomsten (studiefinanciering, (bij)baan, 

en/of uitkering) 

   

6 Toeslag Belastingdienst (zorgtoeslag)    

7 Overzicht 

lidmaatschappen/abonnementen 

(sportschool/ telefoon, etc) 

   

8 Schulden?    

9 Administratie op orde?    

10 Vaste woon-verblijfplaats of een 

postadres 

   

11 Overzicht van belangrijke 

contactpersonen (instanties) met 

contactgegevens 

   

12 Bijzonderheden gezondheid/medicatie    
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Uitleg bovenstaande belangrijke punten: 

1. DigiD code: Een DigiD code is een code waarmee je in kunt loggen op belangrijke sites van de 

overheid. Een DigiD code bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze moet je 

niet met andere mensen delen. Een DigiD code vraag je aan via www.digid.nl 

Je hebt je DigiD code bijvoorbeeld nodig om je zorgtoeslag etc aan te vragen. 

2. ID kaart of Paspoort: In Nederland ben je verplicht om je vanaf je 14e te kunnen identificeren. 

Maar je hebt een ID kaart of paspoort ook vaak nodig om belangrijke dingen aan te vragen, 

zoals een bankrekening of wanneer je je in gaat schrijven bij een opleiding. 

3. Eigen bankrekening: Het is belangrijk om een eigen bankrekening te hebben, zodat je je 

geldzaken goed kunt regelen. Dit betekent dat hier jouw inkomsten (salaris of uitkering) op 

gestort kan worden, maar ook dat de dingen die jij moet betalen hier van betaald kunnen 

worden.  

4. Verzekeringen: In Nederland ben je verplicht om 2 verzekeringen af te sluiten. Een 

zorgverzekering, dit is heel belangrijk als je naar een dokter moet of medicijnen nodig hebt. En 

minimaal een WA verzekering als je een auto of brommer hebt. Er zijn nog veel meer 

verzekeringen, daarom is het goed om te kijken met iemand welke verzekeringen dit zijn en 

welke belangrijk zijn voor jou.  

5. Inkomsten: Inkomsten kun je op verschillende manieren verkrijgen. 

a. Het kan zijn dat je naar school gaat en recht hebt op studiefinanciering. Het aanvragen 

van studiefinanciering moet je 3 maanden voor je 18 wordt al aanvragen, zodat je het 

op tijd krijgt. Hoeveel studiefinanciering je krijgt hangt af van een paar dingen: 

Bijvoorbeeld woon je thuis of op jezelf? En bijvoorbeeld of je ouders jou kunnen 

helpen met betalen van je school.  

b. Het kan ook zijn dat je een bijbaantje hebt naast je school en zo wat extra geld 

verdient. Of je gaat niet meer naar school en je hebt al een baan.  

c. Het kan ook zijn dat je niet werkt en niet naar school gaat. Omdat het nog niet gelukt 

is om de juiste school te vinden of de juiste baan. Dan kun je recht hebben op een 

bijstandsuitkering (www.werk.nl) . En soms lukt het mensen niet om helemaal zelf te 

werken en hebben daar hulp bij nodig, dan heb je misschien recht op een WAJONG 

uitkering (www.uwv.nl).   

6. Toeslag Belastingsdienst: Het kan zijn dat je recht hebt op een zorgtoeslag. Dit hangt af van 

hoeveel geld je per maand verdient. Als je minder verdient, krijg je meer zorgtoeslag en 

andersom. Deze toeslag krijg je om je zorgverzekering voor een deel mee te kunnen betalen. 

Maar ook als je op jezelf woont in een huurwoning, kun je recht hebben op huurtoeslag (dan 

http://www.digid.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.uwv.nl/
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word je geholpen om je huur te betalen). Dat hangt ook af van hoeveel geld je verdient. Welke 

toeslagen er allemaal zijn kun je vinden op www.belastingdienst.nl/toeslagen 

7. Lidmaatschappen/Abonnementen: Als je 18 bent, mag je zelf beslissen dat je ergens lid van 

wordt of abonnementen afsluiten. Het is dan wel heel belangrijk dat je zeker weet dat je ze 

ook kunt betalen, want anders maak je schulden. Denk er dus goed over na wat je echt nodig 

hebt en of je het ook kunt betalen. 

8. Schulden: Schulden kan van alles inhouden. Het is belangrijk om goed te weten of je schulden 

hebt, bij wie en hoe hoog. Vaak kun je namelijk afspraken maken met het bedrijf waar je 

schuld hebt, hoeveel je per maand kunt betalen. Dit heet een betalingsregeling. Als je zulke 

afspraken niet maakt, kunnen schulden steeds hoger worden. Als je boetes hebt die je moet 

betalen, is het goed om deze bij je schulden neer te zettem. Denk ook goed na of je mensen 

nog geld terug moet betalen uit je omgeving (je ouders, familie of vrienden), dit zijn ook 

schulden.  

9. Administratie: dit is een overzicht waarin staat hoeveel geld je krijgt en van wie, maar ook 

hoeveel geld je aan wat moet betalen. Zo’n overzicht is handig, omdat je dan ook weet 

hoeveel geld je nog uit kunt geven als je alles betaald hebt. 

10. Wonen: Het is belangrijk om een plek te hebben waar je kunt wonen. Voor veel bedrijven is 

het belangrijk dat zij weten waar zij jouw post naar toe kunnen sturen. Als je geen plek hebt 

om te wonen, kun je een postadres aanvragen.  

Als je op jezelf wil gaan wonen, dan is het belangrijk om goed te weten wat je allemaal moet 

betalen en of je dit kunt betalen. Op de website www.nibud.nl vertellen ze je welke kosten er 

allemaal zijn. Kijk hier goed naar voor je een contract tekent, zo weet je alvast wat je kunt 

verwachten.  

11. Contactpersonen bij instanties: Het is goed om te weten met welke instanties je allemaal te 

maken hebt. Het is dan heel handig als je weet wie jouw contactpersoon is. Een 

contactpersoon is iemand die vaak sneller weet waar jij het over hebt, omdat zij jouw situatie 

het beste kennen. 

12. Bijzonderheden gezondheid/medicatie: Slik je medicijnen ergens voor, waar heb je recht op? 

Het is goed om dit te weten, zodat je ook weet wat je allemaal nodig hebt in je 

zorgverzekering.  

 

http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
http://www.nibud.nl/

