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Klaar voor 
je toekomst?

18
 jaar
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Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Je wordt bijna 18. Dat is een bijzonder moment in 
je leven. Maar het is ook een moment waarop je 
van alles moet regelen en aanvragen. Wij maken 
het voor jou makkelijker en helpen je op weg met 
dit boekje.

Een vliegende start

We laten zien waar je alle-

maal rekening mee moet 

houden en achterin vind  

je een handige checklist.

Heb je na het lezen van  

dit boekje nog vragen? 

Neem dan contact op met  

je trajectcoach. Die kan je 

mogelijk verder helpen. 

Mocht je daarna nog extra 

hulp nodig hebben, dan kun 

je je aanmelden bij stichting 

MEE (Kijk op de website van 

Mee voor meer informatie 

www.MEE.nl).

In een zeer korte tijd 

kunnen bepaalde regels 

en afspraken veran-

deren. Daarom is het 

goed om altijd even te 

checken of je recht hebt 

op bepaalde zaken.

even checken
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Administratie
Op het moment dat je 18 jaar bent, is het belang
rijk om een goede administratie te hebben. Maar 
wat is nou echt belangrijk, wat moet je bewaren  
en wat niet? Hiernaast vind je een overzicht van  
de papieren die je moet bewaren.

Het bewaren van deze 

papieren is belangrijk 

omdat er later om 

gevraagd kan worden, 

door bijvoorbeeld  

de belastingdienst.

waarom bewaren?



Deze papieren moet je bewaren:

Contracten
Alles waar je jouw handtekening onder zet, moet  

je bewaren. Overleg met je ouders of trajectcoach, 

waar je een handtekening onder zet. Er kunnen 

financiële consequenties zitten aan contracten.

Verzekeringspolissen
Of het nou gaat om een zorgpolis of die van de 

aansprakelijkheidsverzekering, je moet ze bewaren.

Loonstrookjes en jaaropgaven

Brieven van de belastingdienst 
Let op: deze komen vaak digitaal binnen in je mailbox.

Facturen van spullen met garantie

Pin en puk code van je mobiele telefoon
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Soms kan het zo zijn dat je  

je financiële zaken niet zelf 

kunt regelen of dat je jezelf 

niet zo goed vertrouwt  

met geld. De rechter kan  

dan bepalen dat iemand 

anders de beslissingen 

neemt over je geld en 

goederen (=vermogen).  

De rechter stelt dan een 

bewindvoerder aan. 

Eigen 
bankrekening
Heb je een bijbaan? Dan heb je waarschijnlijk  
al een eigen betaalrekening. Hierop kan je jouw 
salaris laten storten, maar ook je vaste lasten van 
betalen, zoals de kosten van je mobiele telefoon. 

Heb je nog 
geen bank rekening? 

Dan kun je deze 
openen bij een bank 

of via internet.



Donorregistratie
Iedereen in Nederland die 18 jaar wordt en nog niet is 

geregistreerd in het donorregister, ontvangt automatisch 

een donorformulier in het jaar nadat hij 18 jaar is geworden. 

In Nederland bepaal je zelf of je na overlijden donor wilt zijn 

of niet. 

DigiD
Met een persoonlijke DigiD log je in op websites van de 

overheid. Je moet een DigiD gebruiken voor de aanvraag 

van de zorgtoeslag en belastingteruggave. Zonder DigiD 

kun je deze dingen niet aanvragen. Je vraagt een DigiD aan 

via www.DigiD.nl. Hiervoor heb je je Burgerservicenummer 

nodig. Deze staat op je identiteitskaart of paspoort.
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Via www.independer.nl  

kun je onder het kopje 

verzekeringen   zorg-

verzekering uitzoeken welke 

zorgverzekering bij jou past.

Het onderdeel tandarts kun 

je nog extra verzekeren. Het 

is belangrijk om te kijken of 

je vroeger iets aan je tanden 

hebt gehad (gaatjes, beugel 

enz). Als dat het geval is,  

dan is het wel handig om  

je extra te verzekeren. 

De meeste gemeenten  

van Nederland bieden een 

speciale collectieve zorg-

verzekering met premie-

voordelen aan. Deze col- 

lec tieve zorgverzekering  

is voor mensen met een  

laag inkomen. Bij iedere 

gemeente zijn de voor-

waarden anders. Vraag 

daarom bij je gemeente  

na of je hiervoor in aan-

merking komt.

Zorgverzekering
Als je 18 jaar of ouder bent, is een zorgverzekering 
verplicht. Je kunt niet meer op de polis van je 
ouders staan. In Nederland kun je kiezen uit  
ver schil lende zorgverzekeringen.
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Zorgtoeslag
Zoals hiernaast beschreven is, is het voor iedereen verplicht 

om een zorgverzekering te hebben. Voor mensen met een 

lager inkomen bestaat er de zorgtoeslag. Met een zorg-

toeslag krijg je iedere maand een bepaalde tegemoetkoming 

op de kosten van je zorgverzekering. De zorgtoeslag vraag je 

aan via www.toeslagen.nl.

Stemrecht 
Als je 18 bent, mag je stemmen.  

Lukt het niet om zelf te stemmen? 

Dan kan je een volmacht afgeven 

zodat iemand anders voor je stemt. 
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Aansprakelijkheids-
verzekering (WA)

Het gaat hierbij zowel om lichamelijk letsel als schade  

aan spullen van anderen. Woon je nog thuis? Dan ben  

je in de meeste gevallen automatisch meeverzekerd via  

de polis van je ouders. 

Vraag dit 
voor de zekerheid 

altijd even na 
bij de ver zekering 

van je ouders.

Als je 18 bent, ben je volledig aansprakelijk voor 
de schade die je aan een ander toebrengt. Met een 
aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd 
tegen de schade die jij bij anderen veroorzaakt. 
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Een tegemoetkoming 

scholieren krijg je, omdat  

je ouders geen kinderbijslag 

meer ontvangen. Er zit geen 

OV kaart bij.

De tegemoetkoming scho - 

 lieren kun je, drie maanden 

voordat je 18 wordt, aan-

vragen met het formulier 

Aanvraag tegemoetkoming 

scholieren. Download dit 

formulier op www.duo.nl.

Tegemoetkoming 
scholieren
Ben je 18 en zit je nog op een school voor voort
gezet onderwijs? Vraag dan een tegemoetkoming 
scholieren aan.

Vraag de tegemoet-

koming scholieren zelf 

aan en zet hem zelf 

stop op het moment 

dat je van school gaat.

belangrijk



De trajectcoaches vragen  

dit aan bij het UWV. Je krijgt 

van het UWV een bevesti-

ging toegestuurd. Ga zorg-

vuldig met dit document om.

 

Je werkgever heeft hier- 

 door een aantal voordelen. 

Premiekorting, No Risk polis 

(je werkgever krijgt ziekte-

kosten terug van het UWV) 

en als je extra begeleiding 

nodig hebt tijdens je werk 

kan er een jobcoach worden 

ingeschakeld.  

Deze vraag hoeft niet  

alleen van een werkgever  

te komen. Als jij als mede-

werker het fijn vindt dat  

je iemand hebt die je  

bege leidt, dan kun je daar  

ook zelf om vragen bij de 

gemeente. Het is mogelijk 

dat er een loonkosten-

subsidie verstrekt wordt. 

Als je gaat solliciteren, kun je 

bij de werkgever aangeven 

dat je opgenomen bent  

in het doelgroepregister.

Doelgroepregister
De praktijkschoolleerling kan opgenomen  
worden in het doelgroepregister op het moment 
dat de leerling gaat werken vanaf achttien jaar.  
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Wanneer je 18 jaar of ouder bent, krijg je te maken 
met kosten die je zelf maandelijks moet betalen. 
Daarom zijn er verschillende regelingen voor 
vergoeding of compensatie van kosten. 
 

Meer informatie over de regelingen kun je vinden  

op de internetsites van de betrokken ministeries: 

Overige 
regelingen

m
ee

r informatie
m

eer informatie

www.belastingdienst.nl m

eer informatie
m

eer informati
e

www.rijksoverheid.nl

m

eer informatie
m

eer informati
e

www.regelhulp.nl
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18
 jaar

Checklist
Je verjaardag vieren!

Administratie P. 4

Eigen bankrekening P. 6

DigiD P. 7

Donorregistratie P. 7

Zorgverzekering P. 8

Zorgtoeslag P. 9

Stemrecht P. 9

Aansprakelijkheidsverzekering P. 10

Tegemoetkoming scholieren P. 11

Doelgroepregister P. 12

Overige regelingen P. 13
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Pro College 
Boxmeer 
Stationsweg 38 B

5831 CR Boxmeer 

(0485) 577 459

Pro College  
Bemmel 
Sportlaan 1k

6681 CD Bemmel 

Postbus 58

6680 AB Bemmel 

(0481) 453 884

Pro College  
Nijmegen 
Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

(024) 329 57 23

Pro College 
Wijchen 
Acaciastraat 68

6602 EN Wijchen 

(024) 641 28 17
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