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Meerderjarig en geïnformeerd
U heeft onlangs uw studies afgerond ? Of bent u 18 jaar geworden? Waarschijnlijk zult u zich allerlei vragen
stellen over kinderbijslag, uw rechten en plichten als meerderjarige, de combinatie van studies en een job,…

Misschien zit u ook met vragen rond uw aansluiting bij een ziekenfonds of zoekt u meer informatie over
studiebeurzen? Onze specialisten van het Kinderbijslagfonds UCM hebben speciaal voor u een
informatiebrochure opgesteld waarin u meer te weten komt over uw rechten en plichten als meerderjarige.

Om de brochure te downloaden
Meerderjarig-en-geinformeerd-voorwoord-en-inhoudstafel (2 Mb)
Meerderjarig-en-geinformeerd-hoofdstuk-1-kinderbijslag-na-18-jaar (981 Kb)
Meerderjarig-en-geinformeerd-hoofdstuk-2-werk-en-studies (303 Kb)
Meerderjarig-en-geinformeerd-hoofdstuk-3-meerderjarig-en-in-goede-gezondheid (757 Kb)
Meerderjarig-en-geinformeerd-hoofdstuk-4-een-eigen-zaak-beginnen (344 Kb)
Meerderjarig-en-geinformeerd-hoofdstuk-5-uw-rechten-en-plichten-als-18-jarig (381 Kb)
Meerderjarig-en-geinformeerd-hoofdstuk-6-nuttige-adressenlijst (851 Kb)

Volgende thema’s komen hierin aan bod
Kinderbijslag
Na de 31ste augustus van het 18de levensjaar en dit tot en met de 25ste verjaardag kan kinderbijslag onder
bepaalde voorwaarden verderbetaald worden. De voorwaarden worden nader uitgelegd.

Studies
Zijn uw middelen voor de bekostiging van de studies eerder berperkt ?
Of wenst u een opleiding te volgen in het buitenland?

Denkt u eraan om in een uitwisselingsproject te stappen?
Dankzij allerlei financiële steunmaatregelen en beurzen wordt dit misschien werkelijkheid…

Werk en studies
De werkende student heeft een apart statuut in de arbeidswereld.
Voor een optimale combinatie van werk en studies, zónder valkuilen, dien je rekening te houden met een
aantal factoren. In de brochure worden deze nader uitgelegd.

Het ziekenfonds
Je ziekenfonds kan je heel wat zorgen besparen. Je hebt er alle belang bij te weten hoe het systeem werkt en
of je al dan niet correct bent ingeschreven.

Je eigen job creëren
Velen dromen ervan, maar slechts enkelen gaan er voor. Door zelfstandige worden kan je zélf instaan voor je
eigen tewerkstelling.

Een job vinden
Sommigen vinden dadelijk hun droomjob, voor anderen duurt de zoektocht wat langer. Onze brochure geeft
je graag nuttige tips die van deze zoektocht een succesverhaal maken.

Je rechten en plichten
In België word je vanaf 18 jaar beschouwd als burgerlijk meerderjarig. Deze meerderjarigheid houdt enkele
wettelijke rechten en plichten in, die vastgelegd zijn in de Belgische wetgeving.
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