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Overzicht financiën AMV na 18 worden 
 
We horen veel verhalen over jonge statushouders die financieel worstelen of in de schulden 
terecht komen. Er wordt gesproken over “niet goed kunnen budgetteren”, “geen overzicht 
of administratie hebben” en “verkeerde keuzes maken”. Dit speelt vast en zeker een rol. 
 
De realiteit laat ook zien, dat het voor alleenstaande jonge statushouders niet makkelijk is 
om rond te komen. Het inkomen is minimaal voor wat ze nodig hebben en laat weinig 
ruimte voor fouten, hulp aan familie in thuisland of een keer een impulsaankoop. 
Dit geldt ook voor Nederlandse jongeren, verschil is echter wel, dat jonge alleenstaande 
statushouders geen familie hebben, die hun af en toe een zakcentje kunnen toestoppen, of 
waar jongeren kunnen eten om wat kosten te drukken. Sterker nog, familie rekent vaak op 
hen qua ondersteuning. 
 
Om jonge alleenstaande statushouders goed te kunnen ondersteunen bij het maken van 
financiële keuzes, is het belangrijk te weten wat de reële situatie is. 
Onderstaande voorbeelden zijn gemiddelden van 40 jonge alleenstaande statushouders 
(voormalig AMV’s) uit Lelystad. 
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Jongeren met een uitkering 18 t/m 22 met gedeelde woning 
 

Omschrijving In Noodzakelijk uit Extra (luxe) uit 
Uitkering € 1000,00   
Zorgtoeslag € 99,00   
Huur gedeelde 
woning 

 € 281,00 - € 420,00  

Betalingsregeling *  € 150,00 - € 200,00  
Internet (in huur)  € 0,00  
Zorgverzekering  € 120,00  
Aanvullende 
zorgverzekering 

  € 5,00 - € 40,00 

Eten en drinken  € 100,00  
Telefoon + abo  € 50,00  
Kleding  € 100,00  
Reiskosten    
Kosten huishouden  € 30,00  
Sigaretten en 
alcohol 

  € 150,00 

Geld naar ouders 
(huur + eten) ** 

  € 50,00 - € 100,00  

Totaal € 1099,00 € 831,00 - € 1.020,00 € 205,00 - € 290,00 
 
* Jongeren hebben bij aanvang al een betalingsregeling vanwege voorschot huur en terugbetaling 
inrichtingskrediet. TIP: in sommige gemeenten is het inrichtingskrediet een gift 
 
** Dit is geld dat gebruikt wordt voor het betalen van huur en eten in land van herkomst. Als 
ouders/familie in een crisissituatie terecht komt (ontvoering, vluchten, etc.) kan dit bedrag oplopen 
tot € 500,00 - €5000,00. Vaak sprokkelen jongeren dit bij elkaar door middel van leningen bij 
kennissen en familie of door gokken in het casino. 
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Jongeren met een uitkering 18 t/m 22 met eigen woning 
 

Omschrijving In Noodzakelijk uit Extra (luxe) uit 
Uitkering € 1000,00   
Zorgtoeslag € 99,00   
Huurtoeslag * € 0,00    
Huur eigen woning  € 400,00 - € 500,00  
Betalingsregeling **  € 150,00 - € 200,00  
Internet  € 40,00  
Zorgverzekering  € 120,00  
Aanvullende 
zorgverzekering 

  € 5,00 - € 40,00 

Eten en drinken  € 100,00  
Telefoon + abo  € 50,00  
Kleding  € 100,00  
Reiskosten    
Kosten huishouden  € 30,00  
Sigaretten en 
alcohol 

  € 150,00 

Geld naar ouders 
(huur + eten) *** 

  € 50,00 - € 100,00 

Totaal € 1099,00 € 960,00 - € 1.140,00  € 205,00 - € 290,00 
 
* TIP: in sommige gemeenten wordt de huurtoeslag die een jongere zou krijgen als hij 23 was, 
aangevuld vanuit de bijzondere bijstand. 
 
** Jongeren hebben bij aanvang al een betalingsregeling vanwege voorschot huur en terugbetaling 
inrichtingskrediet. TIP: in sommige gemeenten is het inrichtingskrediet een gift 
 
*** Dit is geld dat gebruikt wordt voor het betalen van huur en eten in land van herkomst. Als 
ouders/familie in een crisissituatie terecht komt (ontvoering, vluchten, etc.) kan dit bedrag oplopen 
tot € 500,00 - €5000,00. Vaak sprokkelen jongeren dit bij elkaar door middel van leningen bij 
kennissen en familie of door gokken in het casino. 
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Jongeren met studiefinanciering 18 t/m 22 met gedeelde woning 
 

Omschrijving In Noodzakelijk uit Extra (luxe) uit 
DUO basisbeurs € 277,84   
DUO aanvullend € 373,94   
Zorgtoeslag € 99,00   
Inkomen bijbaan * € 300,00   
Huur gedeelde 
woning 

 € 281,00 - € 420,00  

Betalingsregeling **  € 150,00 - € 200,00  
Internet (in huur)  € 0,00  
Lesgeld  € 139,00  
Zorgverzekering  € 120,00  
Aanvullende 
zorgverzekering 

  € 5,00 - € 40,00 

Eten en drinken  € 100,00  
Telefoon + abo  € 50,00  
Kleding  € 100,00  
Reiskosten    
Kosten huishouden  € 30,00  
Sigaretten en 
alcohol 

  € 150,00 

Geld naar ouders 
(huur + eten) *** 

  € 50,00 - € 100,00 

Totaal € 1.050,78 € 970,00 - € 1.159,00 € 205,00 - € 290,00 
 
* Gebaseerd op minimumlaan en gemiddeld aantal uren dat het mogelijk is om naast de uitkering te 
werken (10-12) 
 
**Jongeren hebben bij aanvang al een betalingsregeling vanwege voorschot huur en terugbetaling 
inrichtingskrediet. TIP: in sommige gemeenten is het inrichtingskrediet een gift 
 
*** Dit is geld dat gebruikt wordt voor het betalen van huur en eten in land van herkomst. Als 
ouders/familie in een crisissituatie terecht komt (ontvoering, vluchten, etc.) kan dit bedrag oplopen 
tot € 500,00 - €5000,00. Vaak sprokkelen jongeren dit bij elkaar door middel van leningen bij 
kennissen en familie of door gokken in het casino. 
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Jongeren met studiefinanciering DUO 18 t/m 22 met eigen woning 
 

Omschrijving In Noodzakelijk uit Extra (luxe) uit 
DUO basisbeurs € 277,84   
DUO aanvullend € 373,94   
Zorgtoeslag € 99,00   
Huurtoeslag * € 0,00   
Inkomen bijbaan ** € 300,00   
Huur eigen woning  € 400,00 - € 500,00  
Betalingsregeling 
*** 

 € 150,00 - € 200,00  

Internet  € 40,00  
Lesgeld  € 139,00  
Zorgverzekering  € 120,00  
Aanvullende 
zorgverzekering 

  € 5,00 - € 40,00 

Eten en drinken  € 100,00  
Telefoon + abo  € 50,00  
Kleding  € 100,00  
Reiskosten    
Kosten huishouden  € 30,00  
Sigaretten en 
alcohol 

  € 150,00 

Geld naar ouders 
(huur + eten) **** 

  € 50,00 - € 100,00 

Totaal € 1.050,78 € 1.089,00 - € 1.279,00  € 205,00 - € 290,00 
 
* TIP: in sommige gemeenten wordt de huurtoeslag die een jongere zou krijgen als hij 23 was, 
aangevuld vanuit de bijzondere bijstand. 
 
** Gebaseerd op minimumloon en gemiddeld aantal uren dat het mogelijk is om naast de uitkering te 
werken (10-12) 
 
*** Jongeren hebben bij aanvang al een betalingsregeling vanwege voorschot huur en terugbetaling 
inrichtingskrediet. TIP: in sommige gemeenten is het inrichtingskrediet een gift 
 
**** Dit is geld dat gebruikt wordt voor het betalen van huur en eten in land van herkomst. Als 
ouders/familie in een crisissituatie terecht komt (ontvoering, vluchten, etc.) kan dit bedrag oplopen 
tot € 500,00 - €5000,00. Vaak sprokkelen jongeren dit bij elkaar door middel van leningen bij 
kennissen en familie of door gokken in het casino. 
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CONCLUSIE 
 
In de cijfers is te zien, dat afhankelijk van de situatie waar de jongere in terecht komt (eigen 
woning of gedeeld; studie of uitkering), het voor jongeren krap is om rond te komen. Dit 
maakt dat er geen enkele ruimte is voor fouten, en fouten worden nou eenmaal gemaakt. 
Voor deze doelgroep, die niet terug kan vallen op een netwerk van ouders of familie om ze 
tijdelijk uit de brand te helpen, betekent dit dat rekeningen blijven liggen. Daardoor worden 
ze, zoals de jongeren het zelf zo mooi zeggen, hoger. Deze neerwaartse spiraal maakt het 
voor jongeren vaak onmogelijk om de situatie op te lossen en levert veel stress op.  
 
TIPS: 
 
• In sommige gemeenten is het inrichtingskrediet een gift, jongeren starten hierdoor niet 

met een schuld/betalingsregeling. 
• In sommige gemeenten wordt de uitkering opgehoogd voor voormalig AMV’s en jonge 

alleenstaande statushouders, vanwege het gebrek aan netwerk wat kan ondersteunen. 
• In sommige gemeenten wordt voor jongeren onder de 23 die zelfstandig wonen, de 

huurtoeslag waar ze recht op zouden hebben na 23, vergoed door de gemeente.  
• In sommige gemeenten hebben jonge alleenstaande statushouders standaard 

begeleiding bij het regelen van financiën. 
 
Wil je meer lezen over hoe je jonge alleenstaande statushouders kan ondersteunen bij 
financiële zelfredzaamheid. Kijk hier voor een aantal standaarden, die volgens de jongeren 
zelf van groot belang zijn: https://www.samah.nl/standaarden/ 
Of neem contact met ons op via info@samah.nl of onze helpdesktelefoon: 06 – 360 594 21 
 

 
 
 


