Je kind wordt 18
wat moet je regelen?

2. Geldzaken en verzekeringen
Op de 18e verjaardag van je kind vervalt de (dubbele) kinderbijslag.
Sluit voor je zoon of dochter een eigen zorgverzekering af. Je kind betaalt de
premie en heeft recht op zorgtoeslag als bijdrage in deze kosten. Bij de eigen
zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico.

Als je 18 wordt, ben je voor de wet volwassen. Ook als je een verstandelijke beperking hebt. Je
mag voor het eerst stemmen, je moet een DigiD aanvragen en hebt een zorgverzekering nodig.
Veel regelwerk. Waar krijg je eigenlijk mee te maken als je kind 18 jaar wordt? En als je kind niet

Om zorgtoeslag (maar bijvoorbeeld ook huurtoeslag) te kunnen ontvangen is het
belangrijk dat er een rekeningnummer is geopend op de naam van degene die de
zorg- of huurtoeslag ontvangt. Je kunt deze aanvragen bij www.mijntoeslagen.nl.

over alles zelf kan beslissen? Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen. Ouders raden
aan: ‘Begin op tijd. Laat je goed informeren en neem zelf initiatief als er geen reactie komt.’

Sluit een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor je kind af zodra hij of zij niet
meer meeverzekerd is (meestal is dat tot 27 jaar of als hij of zij uitwonend is).

1. Van Jeugdwet naar Wlz of Wmo
Als je kind minderjarig is en zorg nodig heeft, dan wordt dit meestal vergoed vanuit de Jeugdwet. Na de 18e
verjaardag volgt meestal de overstap naar de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wmo. Voor de Wlz moeten
jongeren ruim voor hun 18e verjaardag aangemeld worden bij het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz). In
sommige situaties is verlenging van Jeugdhulp mogelijk. Dat is maximaal 5 jaar. De gemeente beslist of dit kan.
Krijgt je kind al zorg uit de Wlz? Dan is er geen nieuwe indicatie nodig. Je kind gaat vanaf zijn verjaardag
wel een eigen bijdrage betalen. De hoogte wordt vastgesteld door het CAK.
Als je kind minder intensieve zorg nodig heeft, valt hij of zij onder de Wmo. Deze zorg moet bij
de gemeente worden aangevraagd. Ook voor deze zorg geldt een eigen bijdrage, waarvan
de hoogte wordt vastgesteld door het CAK (www.hetcak.nl).
Als je kind een Pgb heeft is het belangrijk dat je op tijd vertegenwoordiging regelt.
Anders wordt je kind na zijn verjaardag automatisch budgethouder. Je krijgt 8
weken van tevoren een uitnodiging van het zorgkantoor voor een gesprek hierover.
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8. Donorwet en verstandelijke beperking
Binnenkort verandert de Donorwet en
is iedereen in principe donor, behalve als
diegene kenbaar heeft gemaakt hiertegen
bezwaar te hebben. Ook mensen met
een verstandelijke beperking worden
aangeschreven met het verzoek hun
keuze omtrent donorschap kenbaar te
maken. Let dus goed op als (wettelijk)
vertegenwoordiger van een kind met een
verstandelijke beperking of er post van
de rijksoverheid komt en of je kind niet als
donor in het systeem komt terwijl hij of zij
daar geen besef van heeft.

7. Wonen
Wonen met zorg kan op verschillende
manieren. De belangrijkste zijn:
•

•
Als er niet wordt gereageerd, dan wordt de
persoon in principe automatisch als donor
(“geen bezwaar”) geregistreerd, maar dat
wil niet zeggen dat dit als zodanig wordt
uitgevoerd. Wordt het bij overlijden duidelijk
dat zij niet oordeelsbekwaam zijn, dan moet
er speciale toestemming verleend worden
door de wettelijk vertegenwoordiger.

•

Wonen met zorg. Een zorgaanbieder
biedt zowel de zorg als een woonplek. Je
betaalt dan een hoge eigen bijdrage zie
www.hetcak.nl
Wonen en zorg gescheiden. Je huurt een
eigen appartement (met huurtoeslag
als bijdrage in de huurkosten). De
zorg wordt uitgevoerd door een
zorgaanbieder.De zorg kan je betalen
met een PGB of “in natura”. Er zijn
verschillende opties mogelijk.
Je kind kan natuurlijk ook (voorlopig
nog) thuis blijven wonen, met hulp en
ondersteuning van professionals.
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6. DigiD
Het DigiD kan worden aangevraagd via
www.digid.nl. Nadat de DigiD is geactiveerd kan je (of
de mentor, bewindvoerder, curator) een machtiging
aanvragen (zie www.digid.nl/machtigen/). Met
deze machtiging is het mogelijk om namens je kind
aanvragen te doen of wijzigingen door te geven.

3. Participatiewet en Wajong
Mensen met een ernstige beperking kunnen in aanmerking komen voor de
Wajong. Dit is een uitkering van 70% van het minimumloon. Vraag de Wajonguitkering op tijd aan: 5 maanden voordat je kind 18 jaar wordt. www.uwv.nl
Beoordeelt het UWV dat werk mogelijk is? Dan kan je kind vanaf 18 jaar in
aanmerking komen voor de Participatiewet. Dit moet je aanvragen bij de
gemeente. Voor meer informatie zie www.werk.nl.
Let op! Zolang je kind onderwijs krijgt, is geen Wajong-uitkering mogelijk. Je kunt
dan wel een tegemoetkoming voor schoolkosten voor scholieren aanvragen bij
DUO.
Wacht niet met het regelwerk tot je kind 18 is. Sommige procedures kosten veel
tijd. Het aanvragen van een uitkering kost je zo een half jaar!

4. Juridische zaken
Vanaf de 18e verjaardag zijn kinderen meerderjarig. Voor de wet zijn zij dan
handelingsbevoegd: zij mogen bijvoorbeeld contracten afsluiten. Dit geldt ook
voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Bij een verstandelijke beperking is het verstandig je kind te (laten)
vertegenwoordigen. De kantonrechter kan jou als mentor, bewindvoerder of
curator voor je kind benoemen. Een mentor beslist op het persoonlijke vlak,
waaronder de zorg. Een bewindvoerder beheert geld en goederen. Een curator
doet beide. Informeer bij Sien wat voor jouw kind het best passend is.

5. Cliëntondersteuning en Sien
Voor meer informatie over wet- en regelgeving kun je
contact opnemen met Sien. Naast de consulent denken
ook ervaringsdeskundige ouders graag met je mee. Bij het
aanvragen van zorg kun je kosteloos hulp krijgen van een
onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze helpt je met in kaart
brengen welke ondersteuning bij je kind past en welke keuzes
je kunt maken.

Kijk voor meer informatie op www.sien.nl.

