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Praktische zaken als kind 18 jaar wordt  

Als een kind 18 wordt, verandert er veel. Zo ben je bijvoorbeeld als ouder(s) niet langer automatisch wettelijk vertegenwoordiger. Ook stoppen 
er een aantal regelingen, waaronder de kinderbijslag en het kindgebonden budget.   
Daarom is het goed om 6 maanden voordat je kind 18 wordt te starten met de voorbereidingen.  
Hieronder hebben wij de belangrijkste zaken die moeten worden geregeld op een rij gezet.  

Maanden 
voor 18e jaar 

Wat moet je regelen? Meer informatie  

6 maanden Belangenbehartiging aanvragen: Curatele, bewind en/ of mentorschap 
Als een kind niet of onvoldoende in staat is om zijn/ haar eigen belangen te behartigen, is het nodig 
om bij wet een belangenbehartiger aan te wijzen die de belangen van het kind beschermt.  

Kijk hier voor meer informatie  

5 maanden Uitkering aanvragen 
• Iedereen die door ziekte of een handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden heeft om te 

werken, heeft recht op een Wajong-uitkering. Het UWV beoordeelt of je kind hiervoor in 
aanmerking komt.  

• Beoordeelt het UWV dat werk mogelijk is? Dan kan een bijstandsuitkering worden aangevraagd 
bij de gemeente. 

• Als je kind arbeidsbeperkt is en ondersteuning nodig heeft bij werk of inkomsten, dan val je 
onder de participatiewet 

 
Kijk hier voor meer informatie  
 
 
Informeer bij eigen gemeente  
 
Kijk hier voor meer informatie 

4 maanden DigiD aanvragen 
Een DigiD is nodig voor het regelen van allerlei zaken met overheidsinstanties via internet. Wanneer 
je kind niet zelf zijn/haar zaken kan regelen, dan kan iemand anders worden gemachtigd. 

Kijk hier voor meer informatie 

3 maanden Tegemoetkoming voor scholieren aanvragen 
• Als je kind een opleiding volgt, kun je een studiefinanciering aanvragen.  
• Als je kind als scholier door een arbeidsbeperking geen bijbaan kan hebben, kun je een 

individuele studietoeslag aanvragen via de gemeente. 

 
Kijk hier voor meer informatie  
Informeer bij eigen gemeente 
 

2 maanden 
 
 
 
 

Zorgverzekering aanvragen 
Als je kind 18 jaar wordt, heeft hij/zij een eigen zorgverzekering nodig. Meeverzekeren in de 
zorgverzekering van ouders is niet meer mogelijk. 

Kijk hier voor meer informatie of 
infomeer bij je eigen verzekeraar 

Zorgtoeslag aanvragen 
Een zorgverzekering is niet goedkoop. Als je kind een laag inkomen heeft, kan hij/zij waarschijnlijk 
een zorgtoeslag krijgen van de belastingdienst. 

Kijk hier voor meer informatie  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-wajong
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/index.aspx
http://www.digid.nl/
http://www.duo.nl/particulier
https://www.18ennu.nl/zorgverzekering/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/zorgtoeslag
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Maanden 
voor 18e jaar 

Wat moet je regelen? Meer informatie  

Persoonsgebonden budget( pgb) aanvragen 
Met een persoonsgebonden budget kan je zelf zorg inkopen, bijvoorbeeld begeleiding. Om te 
bepalen of dit voor je kind geschikt is, kun je een online test doen. 

Kijk hier voor meer informatie en 
online test 

1 maand Betaalrekening aanvragen 
Om zorg- of huurtoeslag te kunnen ontvangen, is er een rekeningnummer nodig op naam van het 
kind die dit ontvangt. De belastingdienst stort deze toeslagen niet op de bankrekening van ouders. 

Informeer bij je eigen bank  
 
 

Aansprakelijkheidsverzekering aanvragen 
Als je kind 18 jaar is, zijn ouders niet meer aansprakelijk voor de schade die hij/zij veroorzaakt. 
Meestal zijn kinderen in het gezin tot 27 jaar meeverzekerd, maar dit is niet altijd zo. Kijk ook of er 
nog andere verzekeringen moeten worden afgesloten. 

Informeer bij je eigen verzekeraar 

18 jaar Wlz-indicatie / Wmo aanvragen 
• Om zorg en hulp te krijgen, zoals deze is geregeld in de Wet langdurige zorg, heb je een Wlz-

indicatie nodig.  
• Heeft je kind al een Wlz-indicatie dan gaat het kind vanaf 18 jaar een eigen bijdrage betalen 

voor Wlz-zorg. 
• Heeft je kind jeugdhulp? Dit stopt meestal als het kind 18 jaar wordt, soms kan het worden 

verlengd. Dit beslist de gemeente. Mogelijk dat er Wmo moet worden aangevraagd via de 
gemeente. 

 
Kijk hier voor meer informatie  
 
 
 
Informeer bij eigen gemeente  
 
 

Inschrijven voor een huurwoning of een andere woonvorm 
De Hartekamp Groep heeft een breed aanbod woonvoorzieningen voor mensen met een 
beperking.  

 
 
Kijk hier voor meer informatie  

Donorregistratie 
Of je kind zelf kan beslissen over orgaandonatie heeft te maken met de mate waarin het kind de 
gevolgen van een beslissing kan overzien. 

Kijk hier voor meer informatie 

Meer informatie over diverse onderwerpen vind je ook op Rijksoverheid.nl 
 
Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van het Cliënt Service Punt via 023 - 510 1415. 
 

https://www.pgb.nl/
http://www.meeroverwlz.nl/
https://hartekampgroep.nl/wonen/
https://hartekampgroep.nl/voor-clienten/donorregistratie/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden

