
Eindelijk 18.
Maar hoe zit dat met geld?

Je mag (met rijbewijs) zelfstandig autorijden, je eigen biertje bestellen en 
stemmen. Maar je bent nu ook financieel onafhankelijk. Wat houdt dat in?

Je leest meer over:

 Een eigen betaalrekening
 Sparen is wijs
 Lenen is duur
 Je beslist zelf wat je koopt
 Aanvragen zorgverzekering
 Aanvragen huurtoeslag
 Digid
 Kosten voor school of studie
 Handige websites

18jaarenmetgeldomgaan.nl
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https://18jaarenmetgeldomgaan.nl/


Vraag je eigen betaalrekening aan
Misschien heb je al een betaalrekening. Daarop komt je zakgeld binnen of het
geld dat je verdient met je baantje. Als je straks 18 bent, verandert er wel iets.
Een betaalrekening is nu echt noodzakelijk voor je inkomsten en uitgaven.
Je mag deze betaalrekening zelf openen en je bent er zelf verantwoordelijk voor.
En het is nu nóg belangrijker om slim om te gaan met je geld.

“Ik zet elke maand wat geld opzij. En bij alles wat ik uitgeef bedenk ik:  
is dit echt nodig?”

Sparen. Wel zo slim
Het is heel verleidelijk om je bankpas te gebruiken. Natuurlijk kun je al het geld dat  
je verdient gelijk uitgeven. Aan die vette sneakers. Of het allernieuwste mobieltje.
Maar je kunt natuurlijk ook een deel sparen. Wel zo slim!

Lenen is duur
Als je spaart, hoef je geen geld te lenen als je iets moois wil kopen. Want geld lenen bij 
de bank is duur. Je moet namelijk ook rente aan de bank betalen. En als het niet meer 
lukt om terug te betalen, kom je helemaal in de problemen. Dan krijg je schulden.
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Je beslist zelf wat je koopt 
Je bent nu financieel onafhankelijk. Dus je beslist zelf wat je koopt. Maar misschien  
is het toch wel handig om grote aankopen even met je ouders te overleggen.  
Bijvoorbeeld als je een abonnement afsluit. Dan moet je vaak twee jaar lang elke 
maand geld betalen. Bedenk dan vooraf: gaat dat lukken? Of geef je dat geld liever 
aan iets anders uit?

“Schrikken! Moest ik ineens bijbetalen voor de pil. Eigen risico...”

Vraag een zorgverzekering aan 
Wat je ook moet doen als je 18 wordt: een zorgverzekering afsluiten. Ook dat is ver-
plicht. Moet je naar de dokter, de tandarts, of zelfs naar het ziekenhuis? Dan betaalt 
de zorgverzekering de meeste kosten. Soms moet je een klein deel van de kosten zelf 
betalen. Maar als je weinig verdient, kun je ook nog een zorgtoeslag aanvragen.
Dan betaalt de overheid een deel van jouw zorgverzekering.

Zorgtoeslag vraag je aan via www.belastingdienst.nl

Vergelijk de zorgverzekeringen op www.zorgkiezer.nl

Op jezelf? Vraag huurtoeslag aan 
Woon je al op jezelf, op kamers of in een eigen huurhuis? Dan kun je als je 18 bent 
ook huurtoeslag aanvragen. Het kan zijn dat de overheid dan een deel van je huur 
betaalt. Hoeveel? Dat hangt af van wat je verdient.

“Ik ben zo blij met mijn huis, maar het is wel duur!  
Gelukkig krijg ik huurtoeslag”

Huurtoeslag vraag je aan via www.belastingdienst.nl
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/zorgtoeslag
https://www.zorgkiezer.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag


Je digitale handtekening
Om zorgtoeslag of huurtoeslag aan te vragen heb je een DigiD nodig. Dat is een soort 
digitale handtekening. Deze heb je ook bij veel andere zaken nodig.

Een digiD vraag je aan via www.digid.nl

Kosten voor school of studie
Ben je 18 en zit je op het voortgezet onderwijs? Dat kost geld. Kijk of je recht hebt op Te-
gemoetkoming scholieren. Dat is geld van de overheid voor boeken, het OV en lesgeld.

Kijk voor studiefinanciering op www.duo.nl

Handige websites

 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.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.
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https://www.digid.nl/
https://duo.nl/18-jaar-worden/je-doet-mbo.jsp
https://www.digid.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.duo.nl/particulier/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden
https://www.wijzeringeldzaken.nl/18-worden/
https://www.18ennu.nl/
https://e-learning.smartmetgeld.nl/
https://18jaarenmetgeldomgaan.nl/


Er komt veel op je af als je 18 wordt...

Wij hebben alle dingen die je misschien moet regelen voor je op een rijtje gezet in  
een handige checklist. Begin maar met afstrepen!

  Een betaalrekening aanvragen

  Een spaarrekening openen

  Een zorgverzekering afsluiten

  Zorgtoeslag aanvragen

  Huurtoeslag aanvragen

  Een DigiD aanvragen

  Tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering aanvragen

  Een supervet verjaardagsfeest

MEE NL
meedoen mogelijk maken
www.mee.nl
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https://www.mee.nl/

