Mijn kind wordt 18.
Maar hoe zit dat met geld?

Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is.
Hij of zij is daarmee zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en
uitgaven. Bereid uw kind daar goed op voor. Dit boekje staat vol tips en
regelingen die u kunnen helpen bij de financiële opvoeding van uw kind.

U leest meer over:
Sparen is wijs
Is lenen echt nodig?
Zakgeld en kleedgeld
De verleiding van reclame
Digid
Overeenkomsten
Uw kind en de zorg
Regelingen en toeslagen
Kan uw kind wel voor zichzelf zorgen?
Handige websites
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Sparen is wijs
Misschien heeft uw zoon of dochter al een bankrekening waar het zakgeld of loon
op binnenkomt. Vanaf 18 jaar moet iedereen een eigen bankrekening hebben.
Het is wijs om daarnaast ook een spaarrekening te openen. Zo kan uw kind grote
uitgaven beter plannen en worden schulden voorkomen.
Ook handig: help uw kind bij het opzetten van een administratie. Maak een overzicht in
een schriftje of in de computer waarin alle inkomsten en uitgaven per maand of week
staan. Zo ziet uw kind in een keer of het niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt.

Is lenen echt nodig?
Geld lenen gaat tegenwoordig wel erg makkelijk. Maar uw kind realiseert zich misschien
niet wat de risico’s zijn. Geld lenen kost geld, uw kind moet er rente over betalen.
Ook wordt uw zoon of dochter bij het afsluiten van een lening geregistreerd bij het
Bureau Krediet en Registratie (BKR). Dat kan problemen geven als uw kind een
hypotheek wil afsluiten om een woning te kopen. Lukt het niet om op tijd af te betalen?
Dan lopen schulden snel op.
Leer uw kind daarom om eerst goed na te denken of geld lenen echt wel nodig is.

Zakgeld en kleedgeld
Zakgeld en kleedgeld: uw kind is er blij mee en leert zo goed omgaan met geld.
Maak van tevoren duidelijk afspraken: hoeveel zak- en kleedgeld en op welk moment.
Geef op een vast moment een vast bedrag. Dan weet uw kind precies wat hij of zij te
besteden heeft.

Kijk op www.nibud.nl voor tips!

De verleiding van reclame
De hipste sneakers, de nieuwste smartphone: jongeren zijn gevoelig voor de
verleiding van reclame. En zij laten zich gemakkelijk beïnvloeden door influencers.
Die mooie plaatjes en wervende teksten hebben maar één doel: uw kind overtuigen om
producten te kopen. Wijs uw kind daarop. En denk samen na: is die aankoop
echt wel nodig?
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Overeenkomsten
Uw kind mag nu zelfstandig overeenkomsten als abonnementen, contracten,
koopovereenkomsten of leningen afsluiten. Daar kleven risico’s aan.
Uw zoon of dochter zit soms jaren aan zo’n abonnement vast. Ze beseffen vaak niet
dat ze zo’n abonnement moeten blijven doorbetalen. Ook als de telefoon al eerder
kapot is gegaan.
Bedenk samen: is dit echt nodig? Gaat het lukken om dat bedrag iedere maand
te betalen?

DigiD
Een DigiD is een digitale handtekening. Uw kind heeft dit nodig om in te loggen op
websites van de overheid en de zorg.

Vraag samen een DigiD aan op www.digid.nl

Uw kind en de zorg
Zorgverzekering
Jongeren moeten binnen een maand na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering
afsluiten. Ze zijn dan niet langer gratis meeverzekerd met hun ouders.
Uw kind moet voor de basisverzekering zorgpremie betalen aan de zorgverzekeraar.
Misschien is het ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten.
Dat hangt af van de verzekeraar.

Vergelijk zorgverzekeringen via www.zorgkiezer.nl
Zorgtoeslag
Als uw kind een laag inkomen heeft komt het misschien in aanmerking voor
zorgtoeslag. Dan betaalt de overheid een deel van de zorgverzekering.

Zorgtoeslag kunt u aanvragen op www.belastingdienst.nl/toeslagen
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Eigen risico
Als zelfstandig verzekerde kan uw kind voor eigen risico kiezen. Ook moet uw zoon of
dochter soms een deel van de medische kosten zelf betalen. De kosten kunnen soms
hoog oplopen. Houd daar rekening mee!

Compensatie zorgkosten
Mochten de medische kosten te hoog worden om zelf te kunnen betalen, neem dan contact op met de gemeente. Misschien heeft deze een regeling om u te helpen.

Regelingen en toeslagen
Verschillende regelingen en toeslagen geven uw kind en u net dat financiële steuntje
in de rug. We zetten wat mogelijkheden op een rijtje:

Wmo en bijzondere bijstand
Hoge zorgkosten? Misschien komt u in aanmerking voor steun van de gemeente,
via de Wmo of de bijzondere bijstand. Vraag dit na bij uw gemeente.

Huurtoeslag
Woont uw kind op zichzelf? Dan heeft het misschien recht op huurtoeslag.
Dat is een bijdrage in de huurkosten. Huurtoeslag hangt af van het inkomen van uw
zoon of dochter en de huur mag niet boven een bepaalde grens uitkomen.

Informatie vindt u op www.toeslagen.nl
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Tegemoetkoming scholieren
Zit uw kind op het voortgezet onderwijs? Dat kost geld. Kijk of uw kind recht
heeft op tegemoetkoming scholieren. Dat is geld van de overheid voor boeken,
het OV en lesgeld.

Informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl
Studeert uw kind voltijds aan het MBO, HBO of universiteit?
Dan kan het studiefinanciering krijgen.

Meer over studiefinanciering op www.duo.nl
Individuele studietoeslag
Voor studenten met een beperking is er ook nog een individuele studietoeslag.
Die geeft net dat steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen.
Vraag dit na bij uw gemeente.

Regelingen en toeslagen
Beoordeling arbeidsvermogen
Twijfelt u of uw kind zonder extra hulp het minimumloon kan gaan verdienen?
Vraag dan samen een boordeling arbeidsvermogen aan bij het UWV.

Meer informatie hierover vindt u op www.uwv.nl
Kinderbijslag
Thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben kunnen dubbele kinderbijslag
krijgen. In het kwartaal na de 18e verjaardag van uw kind stopt de kinderbijslag.

Informatie over kinderbijslag leest u www.svb.nl
Kindgebonden budget

Naast kinderbijslag kunt u bij de belastingdienst een kindgebonden budget aanvragen.
Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen.
Dat hangt af van uw inkomen. Let op! Het kindgebonden budget eindigt in de maand
dat uw kind 18 wordt.

Meer over kindgebonden budget op www.belastingdienst.nl
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Nabestaandenuitkering
Bent u weduwe of weduwnaar en krijgt u een uitkering volgens de Algemene
Nabestaande Wet (ANW)? Deze stopt zodra uw jongste kind 18 jaar wordt.
Woont u als ouder samen met een kind dat hulpbehoevend is? Dan wordt een
uitzondering gemaakt. De ANW-uitkering wordt dan wel verlaagd naar 50% van het
minimumloon.

Informatie over nabestaandenuitkering vindt u op www.svb.nl

Kan uw kind wel voor zichzelf zorgen?
Uw kind is nu 18 en dus meerderjarig en handelingsbekwaam. Het is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij of zij doet. Maar wat als uw kind niet in staat is om volledig voor
zichzelf te zorgen?
Om te voorkomen dat anderen misbruik van de situatie maken, kan de kantonrechter
een bewindvoerder, een curator of een mentor benoemen. Een verzoek om deze maatregel te nemen kunt u zelf doen. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Bewindvoerder
Is uw volwassen kind door een beperking of geestelijke gesteldheid niet in staat om
zelf voor zijn geldzaken te zorgen? Dan kan de rechter voor uw kind een bewindvoerder
aanstellen, die zijn geldzaken beheert.

Informatie over bewindvoering leest u op www.rechtspraak.nl
Mentor
De mentor behartigt juist alleen de persoonlijke belangen en neemt geen financiële
beslissingen. De mentor geeft advies en neemt, zoveel mogelijk in overleg,
beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Curator
Een curator behartigt de financiële én persoonlijke belangen van uw kind.
Als uw kind onder curatele staat, verliest hij of zij de handelingsbekwaamheid.
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Aanvragen
Voor het aanvragen of wijzigen van een van deze drie
maatregelen bestaan speciale formulieren.

Meer informatie over bewindvoering, mentorschap en curatele en op
www.meeroverwlz.nl

Handige websites
www.nibud.nl
Informatie over geldzaken met handige tips en hulpmiddelen.
www.digid.nl
Voor het aanvragen een DigiD.
www.belastingdienst.nl
Informatie over alle belastingen, zorgtoeslag en huurtoeslag.
www.duo.nl
Voor het aanvragen van studiefinanciering.
www.rijksoverheid.nl
Checklist bij 18 jaar worden.
www.wijzeringeldzaken.nl
10 dingen die je moet regelen als je 18 wordt.
www.uwv.nl
Informatie over en aanvragen van uitkeringen bij werkeloosheid,
ziekte en/of arbeidsbeperktheid.
www.svb.nl
Informatie over en aanvragen van volksverzekeringen zoals kinderbijslag en pgb.
www.rechtspraak.nl
Voor verzoek tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling en/of mentorschap.
www.18ennu.nl
Met een checklist wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar wordt.
e-learning.smartmetgeld.nl
Om op een speelse manier te leren met geld om te gaan.
18jaarenmetgeldomgaan.nl
Informatie over geldzaken, die je moet regelen voordat je 18 wordt.

MEE NL
meedoen mogelijk maken
www.mee.nl
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