
Je kind 
wordt 
18 jaar

Als jouw kind 18 jaar wordt, vervalt de kinderbijslag en het 
eventuele kindgebonden budget.  

Je krijgt nu geen bijdrage meer in de kosten die horen bij de opvoeding van je kind.

• Via www.digid.nl kan jouw kind een DigiD aanvragen. Deze heb je nodig om 

toegang te krijgen tot websites van de overheid. Dus ook om bijvoorbeeld 

zorgtoeslag aan te vragen.

• Via www.toeslagen.nl kan jouw kind zorgtoeslag aanvragen. Pas op: alleen 

kosteloos aan te vragen op de website van de Belastingdienst. Het is verstandig 

dat je kind de zorgtoeslag aanvraagt enkele maanden voor hij/zij 18 jaar wordt.  

• Er zijn voor jongeren goede verzekeringen tegen ziektekosten. Het is handig om 

deze te vergelijken en te kijken welke vergoedingen er zijn.

• Heb je tot jouw kind 18 jaar is een tegemoetkoming in de studiekosten 

ontvangen? Dan moet jouw kind op het moment dat hij/zij 18 jaar wordt zelf bij 

het DUO een tegemoetkoming studiekosten aanvragen: www.duo.nl.

• Kijk op www.derondkomers.nl voor meer informatie en tips voor jongeren die 

bijna 18 jaar worden.

Omdat eventuele kinderbijslag, kindgebonden budget en ANW-uitkering (Algemene 

nabestaandenwet) wegvallen, wordt het bedrag dat je per maand te besteden hebt 

minder. Passen je vaste lasten nog in dit bedrag nu de toeslagen minder zijn? 

https://www.digid.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://duo.nl/particulier/
https://www.derondkomers.nl/bijna-18/


Je kind wordt 18 jaar

Wil je graag hulp hebben?

Geldcheck

In Nederland, en dus ook in de gemeente Doetinchem, 

bestaan veel voorzieningen op het gebied van geld. 

Misschien kom jij daarvoor in aanmerking. 

De geldcheck zoekt het voor je uit. Doe daarom eerst 

de check op: www.buurtplein.nl en zoek op geldcheck. 

Het Formulieren Café 

Het Formulieren Café is er voor iedereen die moeite 

heeft met het invullen van formulieren of met het indienen van aanvragen. 

Voor meer informatie kijk op www.buurtplein.nl onder ‘Formulieren Café’.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met kennis van de wet- en regelgeving in 

Nederland. Bijvoorbeeld met: brieven schrijven, invullen van formulieren of het 

opstellen van een bezwaarschrift.

Kijk op www.buurtplein.nl onder ‘Sociaal Raadslieden’ of bel: 0314-341919.

Buurtcoach 

De buurtcoach is het aanspreekpunt in de wijk voor iedereen die ondersteuning 

nodig heeft. Wil je graag contact met een buurtcoach? Vul dan het contactformulier 

in op: www.buurtplein.nl. 

https://www.buurtplein.nl/voorzieningencheck/
https://www.buurtplein.nl/diensten/formulieren-caf%C3%A9/
https://www.buurtplein.nl/diensten/sociaal-raadslieden/
https://www.buurtplein.nl/



