
Ben je risicoaansprakelijk bij schade 
aan een derde partij.

Mag je een rijexamen afleggen.

Heb je recht op het wettelijk minimumloon.2

1  Het genoemde bedrag geldt voor 2018, en kan na 2018 anders zijn.
2  Op 1 juli 2019 gaat de minimumloonleeftijd van 22 naar 21 jaar.

Hoef je niet meer te voldoen aan de 
scholingsplicht als je een bijstands-
uitkering aanvraagt.

Kunnen je ouders niet langer de zorgkosten 
die ze voor jou hebben gemaakt 
aftrekken van hun inkomsten- 
belasting.

Kun je geen studiefinanciering meer aanvragen.

Kun je volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht.
Ben je naast risicoaansprakelijk ook schuldaansprakelijk bij 

schade aan een derde partij.
Ben je niet meer leerplichtig (maar heb je wel een 'kwalificatieplicht'!). 
Beslis je geheel zelfstandig over medische behandelingen

waar je voor in aanmerking komt.
Mag je zelf een verzoek indienen tot euthanasie, 

maar moeten je ouders betrokken worden.

Mag je orgaandonor worden.
Mag je met instemming van je ouders een 

euthanasieverzoek indienen.
Kun je strafrechtelijk worden vervolgd (via het jeugdstrafrecht).
Moet de arts niet alleen van je ouders, maar ook van jou

 toestemming krijgen als hij met een 
 medische behandeling start.13

Mag je leiding geven aan een horecabedrijf.
Zijn je ouders niet langer verplicht om te voorzien in de kosten 

van je levensonderhoud en je opleiding.
Krijg je in principe geen kinderalimentatie meer.
Krijg je de volwaardige bijstandsuitkering als je bijstands-

gerechtigd bent.
Tel je mee voor de 'kostendelersnorm' als jij en/of een huisgenoot 

bijstand ontvangt.

Krijg je ook huurtoeslag bij een maandelijks huurbedrag boven 
de 417,34 euro (maar niet als het huurbedrag meer dan 
710,68 euro is!).1

Kan je niet langer worden vervolgd binnen het jeugdstrafrecht.
Kun je helemaal geen jeugdhulp meer ontvangen, als je dit nog 

kreeg na je 18de.
Word je niet meer geregistreerd door de gemeente als

‘vroegtijdig schoolverlater’, mocht je een opleiding
zonder startkwalificatie verlaten.
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Ben je voor de wet meerderjarig en daarmee ‘beslissingsbevoegd’.
Mag je stemmen.
Mag je trouwen zonder dat je toestemming nodig hebt van je 

ouders of de overheid.
Mag je alcohol, sigaretten en softdrugs kopen.
Mag je, als je een rijbewijs hebt, zonder begeleiding de weg op.
Mag je een bijstandsuitkering aanvragen.
Mag je een schuld aangaan.
Mag je zorgtoeslag aanvragen.
Mag je huurtoeslag aanvragen (maar krijg je dit alleen als je voor 

minder dan 417,34 euro per maand huurt!).1

Mag je studiefinanciering aanvragen als je een MBO-opleiding 
volgt (bij een HBO of WO-opleiding mag dit ook eerder).

Mag je een 'tegemoetkoming scholieren' aanvragen.
Heb je niet langer een kwalificatieplicht.
Loopt in veel gevallen de jeugdhulp af als je dit ontving.
Mag je geheel zelfstandig euthanasie aanvragen.
Betaal je verplicht premie voor de zorgverzekeringswet.
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Leeftijdsgrenzen


