Uw zoon of dochter wordt 18 jaar
Alle financiële zaken op een rijtje
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Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een
mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig auto rijden
en de eerste keer stemmen. Ook financieel veranderen
er een hoop zaken voor uw zoon of dochter. Vanaf
18 jaar wordt uw kind ook financieel verantwoordelijk.
Zo moeten ze zelfstandig de ziektekosten verzekeren.
Is er geen kinderbijslag meer, maar daarvoor in de
plaats misschien studiefinanciering. En dan ook recht
op een OV-kaart. Allemaal dingen die uw kind zelf
moet regelen of misschien met wat hulp van u.
In deze folder hebben we de belangrijkste financiële
zaken voor u op een rijtje gezet.

De kinderbijslag stopt
Aan het eind van het kwartaal
waarin uw kind 18 jaar wordt,
wordt de kinderbijslag stopgezet.
Dit geldt ook als uw kind nog op
de middelbare school zit. U hoeft
hier niets voor te doen. Ruim van
te voren krijgt u hierover bericht
van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Als u een kindgebonden
budget ontvangt, dan stopt dit
ook op het moment dat uw kind
18 wordt.

Tip regelingen
Misschien zijn er regelingen waardoor u nog recht heeft op extra geld als uw kind 18 wordt.
Kijk eens op de site www.overheid.nl. Op deze site kunt u een aantal vragen beantwoorden.
Daarna krijgt u een overzicht van regelingen waar u mogelijk recht op heeft. Laat uw kind
de vragen ook beantwoorden. Misschien heeft uw kind ook nog recht op wat extra’s.

DigiD
Als uw zoon of dochter 18 wordt heeft hij of zij
waarschijnlijk recht op financiële tegemoetkomingen
zoals studiefinanciering en zorgtoeslag. Voor het
aanvragen van deze tegemoetkomingen is een DigiD
nodig. Het aanvragen van de DigiD kan op www.digid.nl.

Tip DigiD
Vraag de DigiD op tijd aan. Het aanvragen
van de DigiD duurt namelijk circa 5 werkdagen omdat de activeringscode met de
post wordt toegestuurd.

Studiefinanciering

De OV-kaart

Als uw kind studeert of gaat studeren dan bestaat er

Studenten hebben recht op een OV-kaart. Dit geldt

recht op een tegemoetkoming in de studiekosten.

voor de meeste studenten. MBO-studenten van onder

Het maakt daarbij niet uit of uw kind nog op de

de 18 jaar, hebben dit recht sinds 2017. De OV-kaart

middelbare school zit of op MBO, HBO of universiteit.

moet uw kind zelf aanvragen.

Het aanvragen van studiefinanciering kan bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).

Als uw kind al een OV-kaart heeft, kan hieraan het

Kijk hiervoor op www.duo.nl. Begin hiermee circa

zogenaamde studentenproduct gekoppeld worden.

3 maanden voor de 18e verjaardag.

Als uw kind nog geen OV-kaart heeft moet deze eerst
aangevraagd worden op www.ov-chipkaart.nl.

Sinds 1 september 2015 is de basisbeurs vervallen voor

Ook hiervoor is een DigiD nodig. Na de aanvraag

nieuwe bachelor- en masterstudenten in het hoger

wordt de kaart thuisgestuurd.

onderwijs. Daarvoor in de plaats is er het studievoorschot.
Dit is een lening. De lening is niet verplicht.

Bijbaan

De aanvullende beurs is blijven bestaan. Deze is wel

Heeft uw kind naast school of studie een bijbaantje?

afhankelijk van het inkomen van de ouders. In het MBO

Dan is het verstandig dat uw kind belastingaangifte

zijn de basisbeurs en aanvullende beurs blijven bestaan.

doet. Dit kan met de vooraf ingevulde aangifte van

De aanvullende beurs wordt een gift als de student

de belastingdienst of de speciale aangifte-app.

binnen een bepaalde termijn zijn/haar diploma haalt.

Als de werkgever te veel belasting heeft ingehouden,
dan is dat na het controleren van de aangifte snel

Het recht op de tegemoetkoming studiefinanciering gaat

duidelijk. Uw kind kan de werkgever ook vragen of

in op de eerste van het kwartaal na de 18 verjaardag.

hij de studenten- en scholierenregeling wil toepassen.

Dat is dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Dan hoeft uw kind voortaan niet op de belastingaanslag

e

te wachten, maar krijgt elke maand bij de loonbetaling
direct meer op de rekening gestort.

Tip belastingdienst
Op de website van de belastingdienst staan alle tips overzichtelijk bij elkaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl/jongeren

Checklist
Aanvragen

Controleren

• DigiD

• inboedelverzekering

• zorgtoeslag

• reisverzekering

• studiefinanciering

• uitvaartverzekering

• OV-kaart

• aansprakelijkheidsverzekering

• zorgverzekering

• recht op huurtoeslag

Zorgtoeslag

De zorgverzekering

Waarschijnlijk heeft uw kind recht op zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar zijn kinderen niet meer kosteloos

op het moment dat hij of zij 18 jaar wordt. Vlak voor

meeverzekerd op de polis van de ouders. Ze moeten

de 18 verjaardag krijgt uw kind hierover een brief

zelfstandig een ziektekostenverzekering hebben.

van de belastingdienst. Deze zorgtoeslag is een

Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht.

tegemoetkoming in de zorgkosten van uw kind.

Uw kind heeft twee mogelijkheden. Uw kind kan

Uw kind moet dit wel zelf aanvragen. Aanvragen

bijgeschreven worden op uw eigen zorgverzekering.

van de zorgtoeslag kan op www.toeslagen.nl.

Of uw zoon of dochter kan zelfstandig een zorgverze-

e

kering afsluiten. Veel verzekeringsmaatschappijen

Huurtoeslag

hebben speciale zorgverzekeringen voor jongeren.

Als uw kind op kamers gaat dan is er meestal geen

We informeren u hier graag over.

recht op huurtoeslag. Maar wel als er bijvoorbeeld
een etage of studio wordt gehuurd. En dat kan een

Ons advies

aantrekkelijk financieel voordeel zijn. Kijk voor de

Veel jongeren zijn oververzekerd voor de ziektekosten.

voorwaarden op www.toeslagen.nl.

En dit kost onnodig veel geld. Jongeren kiezen vaak
automatisch voor dezelfde zorgverzekeraar die hun

Kinderalimentatie

ouders ook al hadden. Ook voor jongeren is het zinvol

Als u gescheiden bent en kinderalimentatie ontvangt

om goed en kritisch te kijken naar de zorg die nodig

dan verandert dit ook. Vanaf de leeftijd 18 jaar hebben

is en daar de zorgverzekering op af te stemmen.

kinderen zelfstandig recht op de alimentatie. Uw kind

Vraag ons om advies.

hoeft niet van dat recht gebruik te maken, maar het
kan wel. Dit mag tot zijn of haar 21e verjaardag, of tot
het financieel zelfstandig is vanwege eigen inkomsten.
Daarna vervalt het recht op de kinderalimentatie.

Tip zorgverzekering
De overheid heeft een speciale informatieve website om te voorkomen dat jongeren
na hun 18e niet verzekerd zijn voor ziektekosten. Of de premie niet op tijd betalen.
Kijk op www.zorgverzekeringslijn.nl voor informatie en tips.

De andere verzekeringen
Naast de zorgverzekering is het goed om ook even de
andere verzekeringen te bekijken.

Inboedelverzekering
Gaat uw kind op kamers dan adviseren we om een
zelfstandige inboedelverzekering af te sluiten. Zicht
heeft hiervoor een aparte studentencombinatie met
op de student afgestemde voorwaarden en prijs.
Vraag ons om een vrijblijvende offerte.

TIP buitenshuisdekking
Kijk eens of er buitenshuisdekking is
meeverzekerd op uw inboedelverzekering.
Jongeren nemen vaak dure apparatuur
mee naar buiten, denk aan laptops,
tablets en smartphones.
Met de buitenshuisdekking zijn deze
ook buiten de deur goed verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
Vanaf het moment dat kinderen 18 zijn, zijn de
ouders niet meer aansprakelijk voor de schade die ze
veroorzaken. Of de schulden die ze maken. Kijk even
op de polis van uw aansprakelijkheidsverzekering of
uw kind nog is meeverzekerd vanaf de leeftijd 18 jaar.
Als dat niet zo is, is het verstandig om uw kind zelf een

Reisverzekering

aansprakelijkheidsverzekering af te laten sluiten. Voor

Als uw kind veel reist is het goed om even na te gaan of

advies hierover kunt u contact met ons opnemen.

een doorlopende reis- en annuleringsverzekering een
verstandige keuze is. Dit geldt zowel voor studiereizen,

Autoverzekering

tijdelijk in het buitenland studeren, als voor vakanties.

Gaat uw kind regelmatig met uw tweede auto rijden?

Bij een doorlopende reisverzekering is er nooit het risico

Of wordt uw kind de feitelijke gebruiker van uw

dat uw kind per ongeluk onverzekerd op reis gaat.

tweede auto? Dan kan het handig of juist verplicht zijn
om de autoverzekering op naam van uw kind te zetten.

Uitvaartverzekering
Als u nu een uitvaartverzekering heeft dan is uw kind
tot de leeftijd 18 meestal gewoon meeverzekerd.

TIP autoverzekering

Bij sommige uitvaartverzekeringen is het ook mogelijk

Vraag ons naar de speciale autoverzekering met

om uw kind na leeftijd 18 jaar bij u op de polis te

ChipWise. Deze verzekering registreert en toont

verzekeren. Maar in de meeste gevallen is het beter

het rijgedrag en is bij veilig rijgedrag voordeliger

om de verzekering op te zeggen en uw kind zelf, op

dan een gewone autoverzekering.

eigen naam, een uitvaartverzekering af te laten sluiten.

Wat kan Zicht voor u doen?
Binnen Zicht hebben wij veel ervaring met verzekeringsadvies voor jongeren. Gaat uw kind binnenkort studeren
en op kamers? Neem dan altijd contact met ons op. Wij kunnen u helpen om uw verzekeringen aan te passen
en tips te geven. Ook kunnen wij bekijken of een speciaal studentenverzekeringspakket voor uw zoon of dochter
interessant is. Ga naar zichtadviseurs.nl/contact voor onze adviseur bij u in de buurt.

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door uw
wensen en situatie in kaart te brengen. Maar ook door na te denken
over verschillende oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk advies
en financiële producten die aansluiten bij de fase van uw (zakelijk)
leven. Daardoor kunt u zich richten
op de dingen waar het in uw leven
écht om draait. Dat is gelukkig
geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke advisering van bedrijven en particulieren.
Vandaag de dag zijn we één van de
toonaangevende adviesbedrijven
van Nederland en onderdeel van
NN Group. Vanuit 20 vestigingen
adviseren onze 500 deskundige
medewerkers u graag.
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