Aandachtspunten als uw kind 18 jaar wordt
“Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand
geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een
voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of
bij het afsluiten van een telefoonabonnement.”
(Bron: www.rijksoverheid.nl)
Als uw kind 18 jaar wordt, is het voor de wet volwassen en moet er een aantal zaken geregeld worden.
Het is belangrijk om hier op tijd over na te denken. Sommige zaken moeten ook al ruim voor de
18e verjaardag geregeld worden.
1. Regelen van daginvulling/uitstroom
De leerling, ouders, groepsleerkracht en arbeidstoeleider bespreken het uitstroomtraject met
elkaar en maken afspraken over wie wat doet.
2. Aanvragen DigiD
Om digitaal toegang tot de sites van de overheid te krijgen, heeft uw kind een DigiD nodig.
Deze is aan te vragen via: www.digid.nl
3. Ziektekostenverzekering
Uw kind moet vanaf zijn 18e jaar een eigen ziektekostenverzekering hebben en is niet meer
gratis meeverzekerd met u als ouder. Uw kind kan wel recht hebben op zorgtoeslag die via de
belastingdienst aangevraagd kan worden. Ouders (eventueel samen met uw kind) regelen dit
zelf via www.toeslagen.nl.
4. Tegemoetkoming scholieren
Als uw zoon of dochter 18 jaar wordt en nog op school zit, kan hij recht hebben op een
tegemoetkoming scholieren vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor het aanvragen
van deze tegemoetkoming, kunt u terecht op de volgende site:
www.duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkomingaanvragen.jsp
Daarnaast is het mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.
Deze is bedoeld om studenten met een beperking een financieel steuntje in de rug te geven
om te kunnen studeren.
https://www.helmond.nl/1/producten/Individuele-studietoeslag-aanvragen
https://www.senzer.nl/BijzondereBijstand
5. Beschermende maatregel
Het is niet verplicht om een beschermende maatregel, zoals mentorschap, bewindvoering, of
curatele aan te vragen. Het is wel belangrijk om er over na te denken of uw kind zelfstandig in
staat is om zijn financiële belangen te behartigen en zijn zorg te regelen. Als uw kind hierin
ondersteuning en/of bescherming nodig heeft, kunt u een beschermende maatregel
aanvragen bij de rechtbank. Er zijn 3 beschermende maatregelen:




Mentorschap: Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf
kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of
begeleiding van de betrokkene.
Bewindvoering: Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf
kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de
betrokkene.
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Curatele: Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf
kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een
curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de
betrokkene. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curateleen bewindregister.

Het is mogelijk om bewindvoering en mentorschap samen aan te vragen.
De curatele, de bewindvoering, of het mentorschap kunnen door een professioneel kantoor
worden uitgevoerd, maar ook door u als ouders. De kantonrechter neemt hierover de
beslissing.
Meer informatie over beschermende maatregelen en over het aanvragen hiervan, kunt u
vinden op:
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
- http://www.goedvertegenwoordigd.nl/
- http://www.rechtspraak.nl/
Voor ondersteuning bij de aanvraag van een beschermende maatregel, kunt u terecht bij:

MEE Zuidoost Brabant (040-2140404) voor mensen die ouder zijn dan 18, of mensen met
een WLZ-indicatie, die jonger zijn dan 18 jaar. www.meezuidoostbrabant.nl

Voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, kan er vanuit de gemeente/ Centrum Jeugd en
Gezin iemand ondersteunen in de aanvraag. Per gemeente worden de medewerkers
anders genoemd en daarom is het het gemakkelijkste om rechtstreeks contact met de
gemeente waar u woont op te nemen.
6. Overige informatie
Voor meer informatie over kinderalimentatie, onderhoudsplicht en aansprakelijkheid, kunt u
onder andere terecht op de volgende sites:
www.ouders.nl/artikelen/help-mijn-kind-wordt-18
www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar/
www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/8-dingen-die-je-moet-regelen-als-je-18-wordt/
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