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Missie van Amerpoort

Samen werken aan een goed leven 

voor mensen met 

een verstandelijke beperking

(sinds 1955)

60 jaar!



Amerpoort

Regionale zorgaanbieder in provincie Utrecht, Gooi 
& Vechtstreek en Almere

Wonen, (ook ambulante begeleiding) dagbesteding, 
logeren, vrijetijdbesteding en educatie

Diversiteit van zorgverlening, Antroposofische zorg, 
locatie voor joodse cliënten etc.. 

Ca. 2400 cliënten met een verstandelijke beperking.  
Jong / oud / lichte beperking zware en meervoudige 

beperking



Wat verandert er als uw kind 

18 jaar wordt? 



Kinderen die 18 jaar worden zijn wettelijk meerderjarig.

• Wat betekent dit in de praktijk?

• Waar kunt u rekening mee houden?

• Welke actie(s) moet u ondernemen?

Meerderjarig



Veel zaken die u rond de 18e verjaardag van uw kind met 

de overheid moet regelen gaan via internet. 

Hiervoor heeft u een internet-identificatie nodig, of wel 

een DigiD. 

Deze kunt u voor uw kind aanvragen. 

www.digid.nl

DigiD



Aan het einde van het kwartaal waarin uw kind 18 jaar 
is geworden stopt de kinderbijslag.

De sociale verzekeringsbank stelt u hiervan op de hoogte

Financiën



Omdat de kinderbijslag stopt zal er een andere vorm 
van inkomen nodig zijn vanaf het 18e jaar.

Inkomen



Op 1 januari 2015 is de participatiewet ingegaan. Iedereen
die kan werken maar het niet redt op de arbeidsmarkt
zonder ondersteuning valt onder de participatiewet.

Alleen mensen die niet (meer) kunnen werken komen in
aanmerking voor een WAJONG.

Wajong staat voor Wet werk en Arbeidsondersteuning
Jonggehandicapten.
Aanvragen kan bij het UWV   www.uwv.nl



U kunt Wajong 2015 krijgen als door ziekte of handicap nu en
in de toekomst geen mogelijkheden meer zijn om te werken.

Dit noemt men volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen.

Een van de voorwaarden is:
U heeft op uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of
handicap.

Voorwaarden Wajong



Voor het aanvragen van een Wajong heeft u de DigiD van uw
kind nodig. Doe dit 6 maanden voor de 18e verjaardag van uw
kind, dan ontvangt u de uitkering op tijd.

Wanneer u een Wajong-uitkering aanvraagt, heeft uw kind een
eigen bankrekeningnummer nodig.

U dient dus een bankrekening op naam van uw kind te
openen.



Tot hun 18e verjaardag zijn de kinderen gratis meeverzekerd
in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Daarna niet
meer. Uw verzekeraar stuurt hierover een bericht.
U kunt twee dingen doen:

Uw kind op uw eigen polis laten staan en zelf de premie
betalen.

Of de verzekering op naam van het kind laten zetten met een 
aparte polis. Hij of zij krijgt dan ook zelf de bijbehorende
factuur. 

Verzekeringen



Met ingang van hun 18e verjaardag hebben jongeren recht op
zorgtoeslag. 

Dat is een tegemoetkoming in de kosten van de
zorgverzekering. U kunt de toeslag aanvragen via
www.toeslagen.nl

Om de zorgtoeslag te kunnen aanvragen heeft u een
burgerservicenummer van uw kind nodig en zijn of haar
DigiD.



Vanaf 18 jaar ben je meerderjarig en handelingsbekwaam.

Dat wil zeggen dat je zelfstandig (zonder toestemming van
ouders) rechtshandelingen kunt verrichten.

Wettelijke vertegenwoordiging



Als men onvoldoende in staat is om de eigen belangen te
behartigen of voor zichzelf te zorgen dan is er de
mogelijkheid om middels een maatregel (wettelijk) dit 
vast te leggen.

• Onder bewindstelling en / of mentorschap.

• Onder curatelestelling



Is men onvoldoende in staat om de eigen belangen goed

te behartigen of voor zichzelf te zorgen, dan is er de
mogelijkheid van bewind. 

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen. 

Onder Bewindvoering



Naast onder-bewindvoering kan een mentor worden
benoemd. 

De mentor neemt beslissingen over verzorging,
verpleging, behandeling, dus met name zaken op het
persoonlijke vlak. 

Mentor



Tenslotte biedt de wet de mogelijkheid iemand onder
curatele te stellen.
Hiermee verliest men (uw kind) de gehele handeling
bekwaamheid. 
De curator behartigt alle belangen.

Onder curatele stelling



U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap
indienen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat
nodig.

www.rijksoverheid.nlonderwerpen/curatele-bewind-en
mentorschap

Of

www.rechstpraak.nl

Kantonrechter



Heeft u vragen?


