Kantoor MEE Amstel en
Zaan
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
T 020 512 72 72
E informatie@meeaz.nl

Wat verandert er als ik 18 jaar word?
Als je 18 jaar wordt verandert er veel. Je bent dan meerderjarig. Dit betekent dat je zelf een aantal dingen mag/moet regelen. Als jij financieel nog niet op eigen
benen kunt staan, zijn jouw ouders verantwoordelijk tot je 21 jaar wordt.
Hieronder een overzicht waar jij aan moet denken/wat je moet regelen in het jaar voordat je 18 jaar wordt. Je kunt dit document printen en stap voor stap
doornemen. Je kunt aankruisen welk onderwerp je al hebt gehad.

Financiële zaken



Wettelijke
vertegenwoordiging

Wat houdt het in

Waar moet je zijn

Als je zelf niet (helemaal) kunt beslissen over
persoonlijke of financiële zaken, dan kan iemand
anders dat voor jou doen, bijvoorbeeld je ouders.



Bij een curator: Om persoonlijke en
financiële dingen te regelen.



Bij een mentor: Helpt je bij persoonlijke zaken.



Bij een bewindvoerder: Om financiële zaken te
regelen.

Wanneer
Minimaal een half jaar
van tevoren

Zie ook: www.rechtspraak.nl.
MEE sociaal juridische dienst



Basisverzekering
(zorgverzekering)

Deze verzekering is verplicht. Het vergoedt o.a.
de huisarts en medicijnen. Voor de
basisverzekering heb je verplicht een eigen
risico.

Je kunt zorgverzekeringen vergelijken op
verschillende websites, o.a. www.independer.nl.
Veel verzekeraars hebben een speciaal pakket voor
jongeren. Als je een andere verzekering wilt
afsluiten moet je op tijd je oude verzekering
opzeggen. Anders wordt deze automatisch
verlengd. Lees daarvoor de polis!
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Waar moet je zijn

Wanneer



Aanvullende
verzekering
(zorgverzekering)

Deze verzekering gebruik je voor zaken die buiten
de basisverzekering vallen, zoals de tandarts en
de fysiotherapeut.

Je kunt zorgverzekeringen vergelijken op
verschillende websites, o.a. www.independer.nl.
Veel verzekeraars hebben een speciaal pakket voor
jongeren.

Voor je 18e verjaardag



Zorgtoeslag

Als je een laag inkomen hebt kun je een
zorgtoeslag krijgen. Dan hoef je de premie van de
zorgverzekering niet helemaal zelf te betalen.
Of je het krijgt en hoeveel hangt af van je
inkomen.

Een zorgtoeslag kun je aanvragen bij de
Belastingdienst, T 0800 05 43.
Zie ook website: www.toeslagen.nl >zorgtoeslag.

2 maanden voor je
18e verjaardag



Huurtoeslag

Woon je op jezelf en huur je een woning of een
kamer? Soms kun je een deel van de huurkosten
vergoed krijgen. Ook als je begeleid woont of in
een wooninitiatief meedoet is het soms mogelijk
om huurtoeslag te krijgen.

Een huurtoeslag kun je aanvragen bij de
Belastingdienst, T 0800 05 43.
Zie ook website: www.toeslagen.nl > huurtoeslag >
bijzondere situaties



Aansprakelijkheidsverzekering

Jouw ouders zijn niet meer aansprakelijk voor de
schade die jij veroorzaakt. Daarom is het goed om
een WA-verzekering voor particulieren op jouw
naam af te sluiten. WA betekent Wettelijke
Aansprakelijkheid. Soms ben je nog wel
meeverzekerd bij de verzekering van jouw ouders.
Zoek dit uit.

Kijk eens op www.wa-vergelijken.nl.
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Uitvaartverzekering

Deze verzekering is niet verplicht, maar kan je
wel veel zekerheid geven. Als je overlijdt kunnen
de kosten van de begrafenis e.d. uit deze
verzekering worden betaald.
Woon je in een instelling dan is het goed om te
informeren welke verzekering de instelling
geregeld heeft.

Bij verzekeringsmaatschappij.
Kijk o.a. eens op www.independer.nl.

Wanneer



Bankrekening

Deze heb je nodig om bijvoorbeeld de zorgtoeslag,
loon en/of uitkering te ontvangen. Jouw
kinderrekening is nu een volwassenrekening en
deze is niet meer gratis. Jij bent nu de baas over
jouw bankrekening. De bewindvoerder of curator
doet dat voor jou als jezelf niet kunt beslissen.

Bij jouw bank.

Uiterlijk 1 maand voor je
18e verjaardag.



DigiD

Hiermee kun je officiële dingen met de overheid
regelen via internet. Zoals een uittreksel van het
geboorteregister aanvragen of de zorgtoeslag.

Gratis aan te vragen via www.digid.nl/burger.
Er is ook een instructiefilmpje te zien.

4 maanden voor je 18e
verjaardag aan.



PGB

Als je zorg ontvangt via een Persoonsgebonden
budget zijn jouw ouders budgethouder. Als je 18
jaar wordt ben je zelf budgethouder.

Vanaf 1 januari 2015 gaat jouw pgb op een
rekening van de Sociale Verzekeringsbank De SVB
betaalt dan je zorgverleners in opdracht van jou.

2 maanden voor je 18e
verjaardag

Zie ook de website van Per Saldo: www.pgb.nl.



WmO

De AWBZ-begeleiding valt nu onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning Wmo

Bij jouw gemeente.
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WLZ

Wat houdt het in

Waar moet je zijn

Wanneer

Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt je als je

Bij het CIZ

Vanaf 18 jaar

Zorgverzekeraar

Vanaf 18 jaar

blijvend behoefte hebt aan 24 uur per dag zorg en/of
permanent toezicht nodig hebt.
Dan regelt de Wlz dat je zorg in een instelling krijgt.
Maar je kunt deze zorg ook thuis krijgen.



Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt

en Verpleging

geregeld door de zorgverzekering.

(zorgverzekering)



Tegemoetkoming voor
scholieren (middelbaar
onderwijs)

Als je 18 jaar en ouder bent en een opleiding volgt
in het voortgezet (speciaal) onderwijs kun je een
bijdrage krijgen in de studiekosten, bus- of
treinabonnement. Dit is een gift.
Iedereen krijgt een basistoelage. Afhankelijk van
het inkomen van je ouders ontvang je een
aanvulling.

Dienst Uitvoering Onderwijs, (DUO/IB-groep),
www.ib-groep.nl > Scholier
DUO infolijn: T 050 599 77 55

Vanaf 3 maanden voor je
18e verjaardag



Studiefinanciering
(voor MBO, HBO en WOopleiding)

Als je gaat studeren heb je in principe recht op
een tegemoetkoming in jouw studiekosten. Dat
heet een basisbeurs.

Dienst Uitvoering Onderwijs, (DUO/ IB-Groep)
www.ib-groep.nl > MBO’er of Student HBO of
Universiteit
DUO infolijn: T 050 599 77 55

Vanaf 3 maanden voor je
18e verjaardag

De basisbeurs is een lening. Alleen het
studentenreisproduct en de aanvullende beurs
kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10
jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e
maand studiefinanciering.
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Wajong ( Wet
arbeidsongeschiktheids
voorziening
jonggehandicapten)

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels.
Je kunt alleen nog een Wajonguitkering krijgen
als je op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebt
gekregen, en daardoor nooit meer kunt werken.
je hebt dan volledig en duurzaam geen
arbeidsvermogen.
Kom je niet in aanmerking voor Wajong, dan geldt
de Participatiewet mogelijk voor jou (zie volgende
bladzijde)

UWV, www.uwv.nl/wajong
Zie ook: www.rijksoverheid.nl > Subsidies,
uitkeringen en toeslagen > Wajong

Als je 17 jaar en 7
maanden bent



Participatiewet

Mensen met een beperking kunnen vaak moeilijk
een baan vinden. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit
geregeld in de Participatiewet. Daarin staat dat
de gemeente verantwoordelijk is voor het helpen
bij vinden van werk. Dat kan zijn bij een reguliere
werkgever, zo nodig met wat extra hulp. Dat kan
ook een beschutte baan zijn.
Daarvoor moet je bij jouw gemeente zijn.

Bij jouw gemeente

De Participatiewet is ook een
inkomensvoorziening, net als de Wajong.
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Scholieren en studenten vanaf 18 jaar die door
een beperking niet in staat zijn het
minimumloon te verdienen, kunnen in
aanmerking komen voor een studietoeslag.

Voorwaarden is dat je studiefinanciering ontvangt
of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten, een arbeidsbeperking hebben die
leidt tot een verminderde loonwaarde en/of een
medische urenbeperking. Er zijn geen nadere
criteria over percentages;
Je mag niet over eigen middelen of vermogen
beschikken.

Wonen



Thuis wonen

Woon je nog thuis, dan betalen jouw ouders nog
de meeste kosten. Je ouders kunnen je vragen
om mee te betalen in de kosten. Dat heet
kostgeld.

Meer informatie op website www.nibud.nl.



Op jezelf wonen

Het is handig dat je je inschrijft als
woningzoekende bij de gemeente waar je woont.
Het duurt vaak nog heel lang voordat je in
aanmerking komt voor een woning.

Inschrijven bij Woningnet, www.woningnet.nl.
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Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering heb je alleen nodig als
je op jezelf woont. Deze verzekering vergoedt
schade aan de spullen in huis, bij bijvoorbeeld
brand of inbraak.

Je kunt verschillende inboedelverzekeringen
vergelijken op de website www.independer.nl.



Waskosten

Als je in een instelling woont, dan moet je vanaf
18 jaar de waskosten zelf betalen. Je mag dan
kiezen of je zelf je was doet, of dat je het een
ander laat doen.

In overleg met de instelling, waar je woont.

Wat houdt het in

Waar moet je zijn

Vanaf je 18e mag je stemmen. Er zijn
verschillende verkiezingen: Tweede Kamer,
Gemeenteraad, Provinciale Staten, Waterschapsen Europese Verkiezingen. In Nederland is
stemmen niet verplicht. Je mag dus zelf weten o f
je van je stemrecht gebruik maakt.
Ook als je onder curatele, bewind of mentorschap
staat, mag je iemand uit jouw omgeving
toestemming geven om voor jou te stemmen.

Je kunt veel informatie vinden op internet. Soms
worden informatieavonden georganiseerd over
stemmen, speciaal voor mensen met een
beperking.

Als je 18 jaar wordt en je bent nog niet
geregistreerd in het donorregister, ontvang je
automatisch een donorformulier. Jij bepaalt of je
donor wilt worden of niet.

www.donorvoorlichting.nl, T 0900 821 21 66

Wanneer

Andere zaken





Stemrecht

Donorregistratie

Of er zijn websites die jou helpen om te kiezen,
zoals bij de Verkiezingen in september 2012:
www.stemjijook.nl.
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