Meerderjarigheids
Wijzer
Binnenkort wordt uw kind 18 jaar. Vanaf dan is uw kind meerderjarig
en officieel volwassen. Naast het feit dat uw kind dan mag stemmen,
heeft dit juridische en financiële consequenties, zowel voor u als voor
uw kind.

In deze MeerderjarigheidsWijzer vindt
u informatie over de belangrijkste
aspecten waar u en uw kind mee te
maken krijgen en antwoord op een

aantal praktische vragen. Als u na het
lezen van dit document nog vragen
hebt, kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.
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1. Ouderlijk gezag tot 18 jaar
Zolang uw kind minderjarig is, staat het onder
ouderlijk gezag. U voert het bewind over het
vermogen en vertegenwoordigt uw kind. Uw kind is
in principe handelingsonbekwaam en kan alleen met
uw toestemming rechtshandelingen verrichten,
zoals een bankrekening openen of een scooter kopen.
Dit ouderlijk gezag stopt zodra uw kind 18 jaar wordt.
Uw kind mag vanaf dat moment zelf handelen.

2. Zeggenschap over vermogen
Heeft uw kind al een bankrekening of een effecten
portefeuille op zijn naam? Dan benaderen wij uw kind
kort voor zijn of haar 18e verjaardag. Uw kind krijgt
de overeenkomst Private Banking ter ondertekening
en ontvangt faciliteiten voor online bankieren, zodat
uw kind vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar wordt
zelfstandig over de rekening kan beschikken. Bij een
effectenportefeuille zullen we samen met uw kind
bekijken of het beleggingsprofiel nog passend is.
Vaak is het vermogen van uw kind afkomstig van schen
kingen van uzelf, van grootouders of uit een erfenis.
Niet alle ouders vinden het een prettige gedachte dat
hun kind op zijn/haar 18e al over dit vermogen kan
beschikken.

Uw kind kan u wel machtigen op de bankrekening of
effectenportefeuille, zodat u er zicht op kunt houden.
Eventueel kan uw kind de beschikkingsbevoegdheid
over de bankrekening of effectenportefeuille aan u
overdragen.

Zolang uw kind minderjarig is, ontvangt u kinder
bijslag. Deze stopt op het moment dat uw kind 18 jaar
wordt of als uw kind al eerder gebruik gaat maken
van studiefinanciering. Ook stopt de uitkering van het
eventuele kindgebonden budget.

Als de bankrekening of effectenportefeuille onder
bewind is gesteld, dan kan uw kind ook vanaf het
moment dat hij/zij meerderjarig is alleen met
toestemming van de bewindvoerder over de
bankrekening of effectenportefeuille beschikken.
Een dergelijk bewind kunt u niet achteraf instellen,
dat moet bij iedere schenking schriftelijk worden
vastgelegd.

Bent u gescheiden en betaalt u kinderalimentatie aan
uw ex-partner? Dan stopt de verplichting tot betaling
van kinderalimentatie aan uw ex-partner zodra uw
kind meerderjarig wordt. U maakt dan de kinder
alimentatie over aan uw kind. Als uw kind zelf in zijn/
haar eigen onderhoud kan voorzien, kan de kinder
alimentatie mogelijk worden verlaagd.

Wilt u voor toekomstige schenkingen aan uw kind
de zeggenschap over het vermogen behouden?
In onze SchenkingsWijzer en FamiliefondsWijzer
vindt u informatie over de mogelijkheden.

3. Onderhoudsplicht tot 21 jaar
Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun
kind. Die onderhoudsplicht eindigt niet als het kind
meerderjarig wordt, maar loopt door tot 21-jarige
leeftijd (in sommige gevallen nog langer om een
studie af te kunnen ronden).

4. Studie
Een studerend kind kost gemiddeld tussen € 10.000
(thuiswonend) en € 15.000 (uitwonend) per jaar.
Deze bedragen zijn erg afhankelijk van studiesoort,
woonsituatie, studie in het buitenland et cetera.
Als uw kind gaat studeren, kan hij/zij daarvoor studie
financiering bij DUO aanvragen. Daarmee kan uw kind
geheel of gedeeltelijk in zijn/haar onderhoud voorzien
als uw bijdrage ontoereikend is. De studiefinanciering
is een lening met gunstige voorwaarden – bij het
behalen van een diploma wordt een deel van de lening
kwijtgescholden. Het restant moet in een periode van
35 jaar worden terugbetaald.
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In het Coalitieakkoord is afgesproken met ingang van
het studiejaar 2023/2024 het sociaal leenstelsel te
vervangen door (her)invoering van de basisbeurs.
Let op!

Een studielening heeft invloed op de hoogte van een hypotheek.
Bij een toekomstige aankoop van een woning kan uw kind dan
minder lenen. Overigens wordt een studielening bij DUO niet
geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

5. Woning kopen
Als uw kind, bijvoorbeeld in verband met de studie,
zelfstandig gaat wonen en een woning wil kopen,
dan kunt u uw kind daarbij helpen met een schenking
of het verstrekken van een hypotheek. Tussen de
18- en 40-jarige leeftijd van uw kind kunt u eenmalig
gebruikmaken van de hoge schenkingsvrijstelling
van € 106.671 voor een eigen woning. In onze
FamiliehypotheekWijzer leest u hier meer over.
Deze zogenoemde Jubelton wordt waarschijnlijk
per 2024 afgeschaft.

6. Verzekeringen
Ziektekosten
Minderjarige kinderen zijn gratis meeverzekerd op
de zorgverzekering van hun ouders. Zodra uw kind
18 jaar wordt, is hij/zij wettelijk verplicht om binnen
één maand een eigen zorgverzekering af te sluiten.
Uw kind kan daarvoor zorgtoeslag aanvragen.
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het
eigen inkomen en het vermogen van uw kind en
bedraagt maximaal € 111 per maand.
Aansprakelijkheids-/reisverzekering
Thuiswonende meerderjarige kinderen of uitwonende
studerende meerderjarige kinderen zijn meestal
gewoon meeverzekerd op de aansprakelijkheids
verzekering van de ouders. Hetzelfde geldt voor
een reisverzekering. Check de voorwaarden van uw
verzekering of dit in uw geval ook zo is.

7. Inkomstenbelasting

Zodra uw kind meerderjarig is, vervalt deze toe
rekening en moet uw kind deze inkomsten zelf
in de belastingaangifte meenemen. Voor het box
3-vermogen heeft uw kind dan een eigen vrijstelling
van € 50.650 (2022) en kan gebruikmaken van de
vermogensschijven om het box-3 inkomen te bepalen.
Houdt u er rekening mee dat uw kind, voor zover hij/zij
dat nog niet wist, op deze manier te weten komt dat
hij/zij al vermogen heeft.

8. Testament
Vanaf 16 jaar is het mogelijk om bij de notaris een
testament op te laten stellen. Als uw kind al
vermogend is, kan dit zinvol zijn. Zonder testament
is namelijk het wettelijk erfrecht van toepassing.
Ervan uitgaand dat uw kind nog niet getrouwd is of
zelf kinderen heeft, vererft het vermogen van uw kind
dan naar de ouders en eventuele broers en/of
zussen. Ouders erven ieder minimaal een kwart van
het vermogen.

Bij minderjarige kinderen worden looninkomsten
uit een (bij)baan of winst uit een onderneming bij
het kind zelf belast. Andere inkomsten worden voor
de inkomstenbelasting toegerekend aan de ouders,
bijvoorbeeld bij het box 3-inkomen of inkomsten uit
een aanmerkelijk belang.
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9. Wat kan Van Lanschot voor u
betekenen?
Vanaf 18 jaar is uw kind weliswaar juridisch zelfstan
dig, maar heeft hij/zij vaak nog niet voldoende ervaring
om op een financieel verantwoorde wijze beslissingen
te nemen. Met ons NextGen-programma maken wij
jong volwassenen vertrouwd met het omgaan met
vermogen. Wilt u meer weten? Uw private banker
bespreekt graag de mogelijkheden met u en uw kind.
Van Lanschot | 0800 1737 | www.vanlanschot.nl

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen
in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de
inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.
Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te
reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Van Lanschot Kempen NV.
Overige informatie

Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot, is
statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch,
KvK nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank
geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche
Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële
Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen NV
kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar
in verzekeringsproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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