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Steeds meer overheidszaken kunnen via internet geregeld worden. De aanvraag van een uittreksel uit de
gemeentel¡jke basisadministratie bijvoorbeeld, zorgtoeslag bij de belastingdiensU indicatieaanvraag
AWBZ bl het ClZ, studiefinanciering DUP en noem maar op. Ook voor jongeren met een beperking kan
een DigiD aangevraagd worden. Eventueel kunnen ouders op deze manier gemakkelijk regelzaken van
de jongere overnemen. Voorkom misbruik met de DigiD door het wachtwoord van de jongere goed te
beschermen. Voor informatie en aanvragen DigiD: www.digid.nl/burger

!

so - vso

DiqiD

CATHARITdA
scHooL

Tegemoetkominq scholieren

Jongeren van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet ondeMijs of in het beroepsonderwijs kunnen een bijdrage krijgen in de studiekosten, bus- of treinabonnement. De tegemoetkoming
scholieren is een gift en bestaat u¡t een bas¡stoelage en een aanvullende toelage.

Mijn kind wordt 18 jaar wat nu?

Voorwaarden:
Leeftijd tussen de 18 en 30 jaar. ln het VSO kan de jongere tegemoetkoming krijgen tot en met de
maand waarin hij 20 jaar wordt.
' Nederlandse nationaliteit. Heeft de jongere niet de Nederlandse nationalite¡t, maar woont hij wel in Nederland? Dan kunt u met behulp van het nationaliteitenschema nagaan of hij toch in aanmerking komt.
(zie www.duo.nl)
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Geachte ouders / verzorgers,
Jongeren die tot hun 20e ZMLK onderuijs volgen, voldoen aan de voorwaarden en komen in aanmerking
voor tegemoetkoming.
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Zorqtoeslaq

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Hiermee kan de jongere een
gedeelte van zijn premle voor de zorgverzekering betalen.
Voorwaarden:

'lSjaarofouder.
' Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen
' Een basisverzekering hebben
' lnkomen mag n¡et hoger zijn van€27.012 voor alleenstaanden (2016). Een (thuiswonende) meerderjari-

ge heeft een zelfstandig recht op zorgtoeslag. Hij kan zelf zorgtoeslag aanvragen.
Aanvragen:
' Twee maanden voor de 1 8e verjaardag
' Rechtstreeks via internet www.toeslagen.nl / zorgtoeslag- Downloaden formulier'aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag. Of via een papieren formulier op te vragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543
Het recht op zorgtoeslag ontstaat pas als de I I jarige voor het eerst zorgverzeker¡ng gaat betalen. Vanaf
dat moment wordt de zorgtoeslag uitbetaald, niet eerder.
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Beqeleiderskaartopenbaarvervoer

De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de openbaie trein-, bus-, metio-,
en tramdiensten volgens dienstregeling. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit
verband onder het openbaar vervoer. Voor meer info: www.ov-begeleiderskaart.nl
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Vraqen over deze reqelinqen

Als u nog vragen heeft over de regelingen die in deze folder beschreven staan, kunt u contact opnemen
met de leerkracht van uw kind of met stg. MEE Zuid Limburg, tel. nr.: 0g8-0102222.

Uw zoon of dochter wordt binnenkort 18 jaar. Met deze folder informeren wij u
over de zaken die gaan veranderen wanneer uw zoon/dochter 18 jaar wordt. De
school wil met deze folder een overzicht geven van de bestaande regel¡ngen en
wetgeving. Het ovezicht is vast niet compleet, maar u krijgt een beeld van de
situatie op d¡t moment.

Het ouderlijk gezag of de voogdij stopt automatisch als een jongere 18 jaar
wordt. De jongere wordt geachlzelf zijn belangen te behartigen, ook de jongere
met een verstandelijke beperking of achterstand. Door meerderjarigheid hebben
ouders minder beslissingsbevoegdheid. De onderhoudsplicht blijft van kracht.
Ouders blijven wettelijk verplicht om voor jongeren tot hun 21e verjaardag de
kosten van levensonderhoud en studie betalen, mocht dat nodig zijn.
Minderjarigen staan onder gezag van de ouders of een voogd. Dit betekent ook
dat diegene die gezag heeft, erop wordt aangesproken als het kind schulden
maakt of schade veroorzaakt.
Kan een meerderjar¡ge jongere met een
verstandelijke beperking voldoende zelfstandig omgaan met de vrijheden van
juridische volwassenheid, zonder in de
problemen te komen?
Deze vraag zal iedere ouder zelf moeten
beantwoorden. Wanneer iemand met een
verstandel¡jke beperking niet (voldoende)
zelfstandig kan functioneren ¡n het dagelijks leven, kan hijvertegenwoordigd worden door een wettelijk vertegenwoordiger

Wetteli ike verteqenwoordiqino
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Een belangrijk criterium om te bepalen wat de mogelijkheden zijn van mensen met een
beperking is 'wilsonbekwaamheid'. lemand is wilsonbekwaam als hij zljn wil niet zuiver kan
bepalen, dus de (juridische of medische) gevolgen van zijn handelen/keuzes nlet kan over-

ledereen in Nederland die 18 jaar wordt en nog niet is geregistreerd in het donorregister
ontvangt automatisch een donorformulier in het jaar nadat hij 18 jaar is geworden,. Dat
geldt ook voor mensen met een beperking.

zien.
Wanneer de vertegenwoordiging van volwassenen met een beperking informeel geregeld
is door een familielid heefr dit geen juridische rechtsgeldigheid. Ouders kunnen niet meer
in plaats treden van hun 18-jarig kind als zij niet officieel wettelijk vertegenwoordiger zijn.
Een wettelijk vertegenwoordiger heeft een juridische status waardoor hij een duidelijke en
serieuze gesprekspartner is in contacten met zorginstellingen en allerlei instanties waar
jongeren mee te maken krijgen zoals U\y'y'V, ClZ, WMO, WLZ, etc.
De vormen van wettelijk vertegenwoordiging zijn:

1.
2.
3.

Curatele-voor persoonlijke en financiële zaken
Bescherming bewind-alleen voor financiële zaken
Mentorschap-alleenvoorpersoonlijkezaken.

Voor meer info: www.rechtspraak.nl
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Donorreoistratie

Persoons qebonden budqet (PGB)

Als een kind zorg ontvangt via een PGB zijn de ouders budgethouder. Met het bereiken
van de 18 jarige leeftijd worden jongeren handelingsbekwaam en daarmee automatisch
zelf budgethouder. Jongeren die geen wettelijk vertegenwoordiger hebben, moeten zelf
verantwoording afleggen over het gebruik van het budget.
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Wet maatschappeliik ondersteuninq (WMO)

Met de WMO dragen gemeenten er zorg voor dat volwassenen met een somatische aandoening, een verstandelijke, zintuiglijke en/of psychiatrische aandoening kunnen meedoen
in de samenleving. Per 2015 zijn extramurale begeleiding (incl. dagbesteding) en kortdurend verblijf voor volwassenen geregeld in de WMO. Jongeren die op deze vormen van
ondersteuning zijn aangewezen, kunnen daarvoor vanaf 18 jaar een beroep doen op de
WMO. De gemeente toetst en beslist welke ondersteuning iemand krügt op de grond van
deze wet.
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Veranderingen bii meerderiariqheid
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Meerderjarigheid geeft juridische volwassenheid en dat heeft tot gevolg dat iederel S jarige
een aantal nieuwe rechten en plichten krijgt, ongeacht of men een beperking heeft of niet.
Rechten en lichten zijn geregeld in verschillende wetten en treden automatisch in werking
als iemand 18 jaar wordt. Ouders worden geïnformeerd over de wijziging door de instantie
die de regelingen uitvoeren.

De participatiewet is een nieuwe wet rond werk en inkomen. Het is een samenvoeging van j
de drie oude wetten:
f
!
1. Wet sociale werkvoorziening (WSW)
2. Wajong
3. Wet werk en bijstand (WWB)
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Kinderbiislaq

Met ingang van de eerste dag van het kwartaal waarop de kinderen 18 jaar worden vervalt
alle kinderbijslag. Verlenging aanvragen is niet mogelijk, ook niet als de jongere tot zijn
20e naar school gaat. Als compensatie kunnen ouders een 'tegemoetkoming scholieren'
aanvragen.
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Zorqverzekerinq

Kinderen zijn tot hun 18e gratis verzekerd via de zorgverzekering van hun ouders. Het
ma_akt niet uit of zij bij de ouders wonen of op zichzelf. Als iemand 18 jaar wordt moet hij
zelf de premie voor de zorgveaekering gaan betalen. Een ziektekostenverzekering is vóor
iedereen verplicht. Mensen met een laag inkomen kunnen recht hebben op zorgtoeslag
(aanvragen via de belastingdienst). Jongeren behoren vaak tot deze doelgroep.
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Stemrecht

ledere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen, ook mensen met een beperking die
onder curatele, bewind of mentorschap staan. Hulp in het stemhokje is alleen moget¡k
voor mensen met een fysieke beperking.
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Doeloroepenregister

jarigen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden automatisch ingeschreven in het
doelgroepenregister. Werkgevers kunnen werknemers vinden in dit systeem.
18

Participatiewet
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De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De meeste jongeren met een
beperking krijgen te maken met deze wet. De meest kwetsbare groep jongeren met een
beperking vanaf 18 jaar blijft rechthouden op een wajong-uitkering. Zolang de jongere op
school blijft komt de Wajong niet tot uitbetaling. De andere jongeren worden opgenomen in {
het doelqroepenreqister. Dit doelgroepenregister zorgt ervoor dat een loonwaarde bepaling wordt gedaan en potentiele werkgevers de doelgroep in dienst kan nemen wanneer er I
een passende vacature vrij is.
.\

Wet lanqduriqe zorq (WLZI
De WLZ is er in plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De WLZ is
er voor alle mensen met een beperking die'levenshng en levens breed' op zorg zijn aangewezen. Het gaat om mensen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op
24-uurszorg in de nabijheid. Vanaf 18 jaar wordt een eigen bijdrage berekend en geïnd
door het CentraalAdministratie Kantoor (CAK). Sinds 1 januari 2015 is de eigen bijdrage
ook van toepassing voor het PGB. Op de website www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

Aansorakel

ii

kheidsverzekerinq (WA)

ledere meerderjarige is volledig aansprakelijk voor de schade die hij aan een ander toebrengt. Ook mensen voor wie een curatele, beschermingsbewind of mentorschap geldt.
Zolang de jongere nog thuis woont is hij bij de meeste verzekeringen automatisch meeverzekerd.

