MIJN KIND
WORDT

18!

EN NU?
Uw kind wordt binnenkort 18 jaar.
Als uw kind 18 wordt, verandert er veel. Uw kind is dan
officieel volwassen. Hij/zij mag steeds meer, maar moet
ook zaken gaan regelen. Weet u waar u en uw kind zoal aan
moeten denken? We zetten het hier voor u op een rij. Ook
leest u waar u voor meer informatie terecht kunt.

WWW.KWIKSTART.NL

ALS UW KIND 18 JAAR WORDT,
IS HIJ OF ZIJ OFFICIEEL MEERDERJARIG
FINANCIEEL
VERANTWOORDELIJK

WONEN
Gaat uw kind op zichzelf

Als uw kind 18 jaar wordt, is hij of zij1 officieel

wonen? Dan moet hij op zoek

meerderjarig. Uw kind is dan zelf financieel

naar een kamer of woning. Er

verantwoordelijk. Dat betekent dat u geen

zijn vaak lange wachttijden

kinderbijslag meer ontvangt.

voor (studenten)kamers. Het is
daarom belangrijk dat uw kind

STUDIE, WERK EN INKOMEN

zich op tijd als woningzoekende

Uw kind moet verplicht naar school totdat

registreert. Ook als uw 18-jarige

hij een startkwalificatie (diploma op niveau

voorlopig nog thuis woont.

MBO2, havo, vwo of hoger) heeft behaald. Als

Als uw kind op zichzelf gaat

uw kind een opleiding volgt, kan hij vanaf zijn

wonen, moet hij iedere maand

18e jaar studiefinanciering of collegekrediet

de huur en energiekosten

aanvragen. Daarvoor gelden voorwaarden.

kunnen betalen. Soms heeft uw

Soms is studiefinanciering een lening. Die

kind recht op toeslagen, zoals

moet uw kind na zijn studie terug betalen.

huurtoeslag.

Als uw kind geen opleiding volgt en
ook niet kan werken, kan hij een
bijstandsuitkering aanvragen. Dit kan
bij de gemeente waar hij woont.
Jongeren onder de 21 krijgen een
lage uitkering. Dat komt omdat

DIGID
Het is belangrijk
dat uw kind een DigiD
heeft. Een DigiD is nodig om
met de overheid zaken te kunnen

u als ouder verplicht bent om uw

regelen. Denk aan belasting

kind tot zijn 21e jaar financieel te

betalen, belasting terugvragen,

ondersteunen. De gemeente kan

of het aanvragen van

uw kind begeleiden. Bijvoorbeeld

toeslagen.

bij het terug gaan naar school of bij het
zoeken naar werk.
1

Hierna wordt over ‘hij’ gesproken,
daar kan ook ‘zij’ worden gelezen.

VERZEKERINGEN
In Nederland moet iedereen een zorgverzekering
hebben. Vanaf 18 jaar moet daarvoor premie worden
betaald en geldt het verplichte eigen risico. Uw kind
kan een zorgverzekering naar keuze afsluiten. Het is

ZORGVERZEKERING
Vanaf 18 jaar moet uw
kind premie betalen voor de
zorgverzekering en geldt
het verplichte eigen

verstandig om te controleren of de verzekering de zorg

risico.

vergoedt die uw kind nodig heeft. Sommige verzekeraars
bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan. Uw
kind kan zorgtoeslag aanvragen, ook als u de zorgverzekering betaalt
voor uw kind. Het inkomen van uw kind bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag.
Uw kind is straks zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden die hij maakt.
Ook is hij aansprakelijk als hij schade veroorzaakt. Net als u moet uw kind
daarom goed verzekerd zijn. Denk aan een aansprakelijkheidsverzekering,
een inboedelverzekering (als hij op zichzelf woont) en een WA-verzekering
(als hij een auto heeft). Soms is het ook verstandig een reisverzekering of
rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

ALS UW KIND OP ZICHZELF
GAAT WONEN, MOET HIJ
IEDERE MAAND DE HUUR
EN ENERGIEKOSTEN
KUNNEN BETALEN
MENTORSCHAP
Voor mensen die hun
persoonlijke zaken niet
(meer) zelf kunnen
regelen.

JEUGDHULP NAAR WMO
Vanaf 18 jaar stopt in principe de jeugdhulp. Na de 18e verjaardag is hulp
bijna altijd vrijwillig, tenzij het voor jezelf of voor je omgeving gevaarlijk is als je
niet geholpen wordt. Ook voogdij stopt. Hulp na de 18e verjaardag valt onder
andere wetgeving. Meestal wordt de jeugdhulp (zoals begeleiding) omgezet
naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Binnen de WMO geldt een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Als uw kind jeugdhulp ontving tussen 16 en 18 jaar, heeft hij een toekomstplan
gemaakt waarin alle belangrijke onderwerpen aan bod komen.
Uw kind mag zelf beslissen welke hulp of ondersteuning
hij wil krijgen als hij 18 is.

18+

VERLENGDE JEUGDHULP
Ontving uw kind al jeugdhulp en wil hij na zijn 18e ondersteuning of begeleiding
blijven ontvangen? Dan kan hij verlengde jeugdhulp aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld
als er weinig tot geen begeleiding is vanuit het netwerk, maar begeleiding wel nodig
is. Zo’n aanvraag moet uw kind zelf doen. Dat kan bij het sociaal team of loket
Samenleving en Zorg in de gemeente waar uw kind woont. Deze aanvraag moet
gebeuren voor zijn 18e of binnen 6 maanden na zijn 18e verjaardag.

MENTORSCHAP, BESCHERMINGSBEWIND EN CURATELE
Merkt u dat uw kind (nog) onvoldoende in staat is om zijn of haar financiën te
beheren of keuzes te maken over zijn leven of zorg die nodig is? Dan zijn er ook
niet-vrijwillige mogelijkheden:
• Mentorschap – voor mensen die hun
persoonlijke zaken niet (meer) zelf
kunnen regelen. De mentor beslist

zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert hun geld.
• Curatele – mensen die onder curatele

over hun verzorging, verpleging,

staan zijn handelingsonbekwaam.

behandeling of begeleiding.

De curator beslist dan over hun geld

• Beschermingsbewind – voor mensen
die hun financiële zaken niet (meer)

en over hun verzorging, verpleging,
behandeling of begeleiding.

U kunt een verzoek tot curatele,
beschermingsbewind of mentorschap
indienen bij de kantonrechter. Daar is
geen advocaat voor nodig. Uw kind of een
familielid kan de aanvraag zelf indienen.

WAAR
KUNT U TERECHT
MET VRAGEN?
Het sociaal team/loket
Samenleving en Zorg in uw
gemeente kan u helpen
met uw vragen.

SOCIAAL TEAM/LOKET SAMENLEVING
EN ZORG IN DE GEMEENTEN
NAAM

EMAIL

TELEFOON

Sociaal team
Gouda

noord@sociaalteamgouda.nl
west@sociaalteamgouda.nl
oost@sociaalteamgouda.nl

088 900 4321

Sociaal team
Bodegraven-Reeuwijk

info@cjgbodegraven-reeuwijk.nl
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl

088 254 2384

Loket Samenleving
en Zorg
Krimpenerwaard

samenlevingenzorg@krimpenerwaard.nl

14 0182

Sociaal team
Waddinxveen

sociaalteam@waddinxveen.nl

14 0182

Sociaal team
Zuidplas

sociaalteam@zuidplas.nl

0180 330 300
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UITGAVE VAN DE REGIO MIDDEN-HOLLAND

WAAR KUNT U TERECHT
VOOR MEER INFORMATIE
Over volwassen worden, toekomstplannen
en andere belangrijke zaken voor jongeren:
www.kwikstart.nl download de app
Over geldzaken en toeslagen:
www.belastingdienst.nl
www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar

