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Uw
kind wordt 

18 jaar
Wat moet

ik weten en
regelen?



Inleiding

Als uw kind 18 wordt, is het ‘volwassen’ en dan verandert er veel. Uw kind is dan voor de wet 
‘meerderjarig’ en mag, evenals een volwassene, over alles zelf beslissen. Dat geldt óók voor een jongere 
met een beperking. 

Waar krijgt u mee te maken als uw kind niet over alles zelf kan beslissen? Het is verstandig om u 
hieromtrent, als ouder/verwant vanaf de zeventiende verjaardag van uw kind, alvast te oriënteren. 
Onderneem tenminste een half jaar voor uw kind de achttiende 
leeftijd bereikt reeds de eerste actie.

Met deze folder willen wij u wegwijs maken in de 
wirwar van wet- en regelgeving door een praktisch 
overzicht te geven van alles wat verandert en 
geregeld moet worden. 

De coördinator/ begeleiding/ orthopedagoog 
van de locatie die uw kind bezoekt, wil u 
graag behulpzaam zijn!



Zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Ontvangt uw kind reeds zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg, dan blijft de indicatie geldig en is dus geen 
nieuwe indicatie nodig. Wel moet uw kind voor WLZ-zorg een eigen bijdrage betalen. De hoogte ervan 
wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor, het CAK. 

Het kantoor stuurt voor de eigen bijdrage elke maand een rekening.
Indien u vragen heeft over de indicatie van uw kind kunt u altijd terecht bij de coördinator/
orthopedagoog van de locatie die uw kind bezoekt. 
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Wettelijke vertegenwoordiging

Rechtsbescherming is voor uw kind met een ernstige (verstandelijke) beperking heel belangrijk. Uw kind 
is immers na 18 jaar meerderjarig en voor de wet volwassen en ‘handelingsbekwaam’. In het geval van 
een (ernstige) verstandelijke beperking is het nodig uw kind te laten vertegenwoordigen en een wettelijk 
vertegenwoordiger aan te stellen. Dat zou u als ouder zelf kunnen zijn.

Er bestaan drie vormen van wettelijke vertegenwoordiger, te weten:

 3.1. Mentor
  Een mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak: wonen, verzorgen, verplegen, 
  behandelen en begeleiden. Hij kan inzage krijgen in het medisch dossier van het kind.

   3.2. Bewindvoerder
  Een bewindvoerder beheert het geld en de goederen van 
  het kind.

 3.3. Curator
  Een curator behartigt de persoonlijke en financiële 
  belangen van de jongvolwassene. Hij is dus zowel 
  mentor als bewindvoerder, de meest vergaande 
  vorm van vertegenwoordiging. 

U moet de wettelijke vertegenwoordiging, 
uiterlijk drie maanden voordat uw kind 18 wordt, 
aanvragen bij de kantonrechter.   
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Financiën
Werk en inkomen 
Jongeren met een ernstige beperking zijn arbeidsongeschikt en 
komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet Werk en 
Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten). De uitkering op het 
niveau van het minimumloon, moet een half jaar voor het bereiken 
van de leeftijd van 18 jaar bij het UWV worden aangevraagd.

www.UWV.nl  particulieren/formulierenaanvragen beoordeling arbeidsvermogen

Toeslagen en verzekeringen
Als uw kind 18 wordt, stopt de (dubbele) kinderbijslag. Hierover ontvangt u bericht van de Sociale 
Verzekerings Bank (SVB). Eveneens eindigt dan de TOG-uitkering, de Tegemoetkoming Onderhoudskosten 
Thuiswonende Gehandicapte Kinderen.

Vanaf 18-jarige leeftijd dient voor uw kind een eigen zorgverzekering te worden afgesloten. Daarbij 
behoort een verplicht eigen risico. Als bijdrage in de kosten kan hiervoor bij de Belastingdienst een 
zorgtoeslag worden aangevraagd (www.belastingdienst.nl).

U kunt eveneens bij deze Dienst informeren of uw kind in aanmerking komt voor huurtoeslag  
(www.toeslagen.nl). Het is verstandig om ook na te denken over het afsluiten van een 
aansprakelijkheids- en uitvaartverzekering.

Bankrekening en DigiD
Om te zorgen dat uw kind de toeslagen ontvangt, is het noodzakelijk dat hiervoor een eigen 
bankrekening wordt geopend.Via www.digid.nl kan een DigiD worden aangevraagd. Hiermee 
heeft de ouder, mentor, bewindvoerder of curator o.a. toegang tot de persoonlijke gegevens bij 
het UWV en de Belastingdienst. Bovendien is de wettelijke vertegenwoordiger dan gemachtigd 

om namens het kind te handelen.



Stemrecht - orgaandonatie - levenstestament

Iedereen heeft vanaf de leeftijd van 18 jaar stemrecht, dus ook een jongvolwassene met een ernstige 
beperking. U kunt als wettelijke vertegenwoordiger slechts namens uw kind een stem 

uitbrengen, indien u daarvoor bij de rechtbank een volmacht heeft aangevraagd.

De nieuwe donorwet vanaf juli 2020 zegt dat iemand die 18+ en niet (meer) 
wilsbekwaam is volgens de Donorwet geen donor kan zijn. Registratie in het 

donorregister hoeft niet. De eventuele curator en mentor kunnen besluiten 
nemen als eventuele orgaandonatie van toepassing is. 

Ook kunt u alvast nadenken over wie de belangen voor uw kind gaat 
behartigen, wanneer u daartoe niet meer in staat bent. 
U kunt dat door de notaris laten vastleggen in 

een levenstestament.

Dagbesteding

Indien uw kind reeds een locatie voor 
dagbesteding binnen de Stichting bezoekt 
verandert hierin niets voor uw kind. 

Ook na de 18e verjaardag kan uw kind 
de locatie voor dagbesteding binnen de 
Stichting blijven bezoeken. Hier is geen 
eindleeftijd aan verbonden. 



Ondersteuning voor ouders/verzorgers

Op enig moment besluit u mogelijk tot ‘logeren of wonen met zorg’ voor uw kind: verblijf in een instelling 
met 24-uurs zorg en toezicht. De Stichting heeft diverse mogelijkheden en is u graag van dienst bij de 
zoektocht naar een passende logeer- woonvorm, zowel binnen als buiten de Stichting.

Daarnaast kan iedereen die recht heeft op WLZ-zorg hulp krijgen van een onafhankelijke 
cliëntondersteuner die antwoord geeft op uw hulpvragen. U kunt dat regelen met uw zorgkantoor.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de coördinator/ 
persoonlijk begeleider/orthopedagoog van de locatie die uw kind bezoekt of bezoek onze website; 
https://de-kameel.nl/
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