Regeling voor jeugdigen met een eigen inkomen
1. Inleiding
Stek vindt het wenselijk om goede afspraken te maken over de omgang met het eigen inkomen. Dit
betreft inkomen uit werk, inkomen uit uitkering of studiefinanciering en de zorgtoeslag. De financiële
situatie van jongeren tijdens hun verblijf bij Stek moet een goede voorbereiding op zelfstandigheid
mogelijk maken. Daarnaast moeten toelagen vanuit de overheid, zoals studietoelage en zorgtoeslag
worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.
De concrete afspraken over schoolkosten, de scholierentoeslag/studietoelage of het besteden van het
eigen inkomen, worden individueel met jongeren en ouders vastgesteld.

2. Regeling eigen inkomen jongeren
Uitgangspunten
•

Het is belangrijk dat jongeren bij Stek leren om te gaan met geld.
Als jongeren later helemaal zelfstandig zijn, moeten zij het redden met hun inkomen. De
huurlasten, maaltijden, verzekeringen enzovoort komen dan geheel voor eigen rekening.
Het is dan belangrijk dat jongeren gewend raken aan een redelijk bestedingspatroon.

•

Jongeren die in een leef/fasegroep of kamertraining worden opgenomen, maken bij de start van
de hulp met hun mentor en indien mogelijk in overleg met ouders een financieel plan waarin
wordt opgenomen:
- De inkomsten.
- Uitgaven inclusief afspraken over maandelijkse betaling van vaste kosten voor bijv. school of
ziektekostenverzekering.
- Inclusief de eventuele schulden.
- Woonsituatie en budget na het vertrek.
- Afspraken rond het bijhouden van een kasboek, eventueel een budgetteringscursus of
begeleiding.

•

Jongeren die bij Stek wonen hebben minimaal het verzorgingsgeld te besteden zoals dat jaarlijks
wordt vastgesteld.

•

Jongeren sparen, als het mogelijk is, op een eigen rekening. Mochten jongeren problemen hebben
met het beheer hiervan, dan kan het sparen via Stek worden geregeld.

Eigen inkomen
Hier wordt bedoeld inkomen uit werk of uitkering van jongeren die niet voltijds naar school gaan.
Vakantiewerk en bijbaantjes, naast een voltijds studie, vallen niet onder de regeling.
Het is belangrijk dat begeleiders van Stek ook over bijbaantjes goede afspraken met jongeren en als
het kan, hun ouders maken. Dit vanuit een opvoedkundig perspectief om jongeren te leren een
evenwichtige financiële huishouding te voeren en zich voor te bereiden op zelfstandigheid.
Maar dit valt buiten de formele regelingen.
Eigen inkomen uit werk of uitkering
Jongeren met een eigen inkomen hoeven niets af te dragen aan Stek, deze jongeren betalen zelf hun
zorgpremie (ongeveer € 90,- per maand) en ontvangen geen zak- en kleedgeld, sportgeld, reisgeld en
fietsengeld.
Jongeren die in kamertraining zelf koken, ontvangen wel het voedingsgeld van Stek (vastgesteld
bedrag per dag).
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Jongeren met een eigen inkomen die daarnaast een opleiding volgen gebruiken het eigen inkomen
voor de opleiding. Indien zij minder overhouden dan andere jongeren die studeren dan zal Stek hen
compenseren. (Dit altijd in overleg met de afdeling financiën omdat sommige opleidingen te kostbaar
zijn om vanuit Stek de compensatie geheel te dragen).
Sparen
Mentoren van Stek stimuleren dat jongeren tijdens hun verblijf bij Stek een deel van hun inkomen
sparen. Sparen om bijvoorbeeld het lesgeld en de boeken te kunnen betalen of sparen voor de
inrichting van de kamer straks en voor vakantie.
Als richtlijn voor jongeren met een inkomen uit werk kan de mentor een maandelijks vrij te besteden
bedrag adviseren dat aansluit bij de situatie van zelfstandigheid. Ook het Nibud (www.nibud.nl) geeft
goede adviezen over budgetteren.
Voor up-to-date informatie ga naar www.duo.nl.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is door de belastingdienst in het leven geroepen om de verplichte basisverzekering
voor iedere Nederlander betaalbaar te houden
Aan de zorgtoeslag zijn de volgende voorwaarden verbonden:
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je hebt een zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar.
• Je inkomen is niet te hoog.
• Je eigen vermogen is niet te hoog.
• Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning.
De zorgaanslag kan je aanvragen met de app ‘Jouw zorgtoeslag’ of kijk op www.belastingdienst.nl

3. Studiefinanciering
Tegemoetkoming scholieren
Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs, dan krijg je een tegemoetkoming voor scholieren.
Deze tegemoetkoming is een gift.
Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen
kinderbijslag meer voor jou. De tegemoetkoming wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.
Vraag op tijd je tegemoetkoming aan. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli). Als je eerder
aanvraagt, word je eerder uitbetaald. Aanvragen doe je met het formulier Aanvraag tegemoetkoming
scholieren, kijk hiervoor op www.duo.nl
Je krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je ook nog een
aanvullende toelage krijgen. Als je op kamers woont, is de toelage hoger dan wanneer je bij je ouders
woont.
De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs.
Dus voor vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso (tot je 20e) en vavo in Nederland. Zit
je op een particuliere school, informeer dan bij de school wat de mogelijkheden zijn.
Je kan de tegemoetkoming berekenen bij www.duo.nl
Mbo
Als je 18 of ouder bent en een voltijdopleiding in het Mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen
door middel van een basisbeurs met een studentenreisproduct.
Je kan de basisbeurs berekenen op www. duo.nl
Vraag 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag
je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.
Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag.
Je kunt ook een aanvulling krijgen op de basisbeurs. De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit
onderdeel van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
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Aan je opleiding betalen 3 partijen mee: DUO, je ouders en jijzelf. DUO zorgt voor de basisbeurs en
het studentenreisproduct. Kunnen je ouders niet meebetalen, dan kun je een aanvullende beurs
aanvragen. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij ons te
lenen.
•
Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs
altijd een gift.
•
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een
gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit
noemen we ook wel 'prestatiebeurs'.
•
Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je
studentenreisproduct.
•
Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering, mag je altijd
houden.
Hbo en universiteit
Vanaf 1 september 2015 geldt voor studenten aan Hbo en universiteit een nieuw stelsel van
studiefinanciering.
Je kunt het bedrag voortaan lenen bij DUO (www.duo.nl). Daarmee vervalt ook het verschil tussen
uitwonend en thuiswonend: alle studenten krijgen hetzelfde budget.
Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben nu recht op een aanvullende beurs. Die
aanvullende beurs blijft gewoon bestaan. Studenten die onder het nieuwe stelsel van
studiefinanciering vallen, mogen vanaf 1 september 2015 onbeperkt bijverdienen.
Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct,
aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De lening, studentenreisproduct en collegegeldkrediet zijn er
voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
•

•
•
•

Heb je binnen de termijn van 10 jaar je diploma gehaald voor een hbo- of universitaire opleiding?
Dan wordt het studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs om in een gift. Hoeveel
wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma.
Heb je een basisbeurs gekregen, dan wordt die ook omgezet in een gift.
Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in je eerste
5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.
Je hebt 35 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. Hoeveel je per maand moet terugbetalen,
hangt af van de hoogte van je schuld en de renteverwachting.
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