
Blijf er niet mee zitten, maar praat erover, bijvoorbeeld met het JAC of het CLB.

Samen vinden jullie een oplossing.

17 jaar of jonger: toestemming nodig van ouders of voogden

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouders of voogden

om ergens anders gaan wonen, zoals op internaat of bij familie.

Vanaf 17 jaar kun je met hun toestemming ook begeleid alleen gaan wonen.

18 jaar of ouder: je mag alleen gaan wonen

Je bent meerderjarig. Je mag dus alleen gaan wonen als je dat wil.

Je regelt dan alles zelf: je woning, je geldzaken en je opleiding of werk. De gratis

app Heyday  helpt je daarbij.

Er zijn zware problemen thuis

Is het voor jou niet gezond om thuis te blijven? Dan beslist de jeugdrechter waar je

mag wonen.

Bijvoorbeeld op internaat, in een pleeggezin, bij familie ... Je ouders mogen dat niet

weigeren.

Er zijn zware problemen thuis

Is het voor jou niet gezond om thuis te blijven? Dan beslist de jeugdrechter waar je

mag wonen. Bijvoorbeeld op internaat, in een pleeggezin, bij familie,... Je ouders

mogen dat niet weigeren.

Mijn ouders willen me thuis weg

Dan moeten zij voor jou een andere plek om te wonen regelen en betalen. Je

ouders of voogden moeten voor je zorgen zolang je studeert. Ook als je ouder bent

dan 18 jaar. Dat heet de onderhoudsplicht.

En als ik geen steun krijg van mijn ouders?
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Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door tZitemzo 14-24 jaar

IK KAN OF WIL NIET MEER THUIS WONEN. WAT KAN IK

DOEN?

Dan kun je naar de vrederechter stappen. Die kan je ouders verplichten om

jouw woonkosten en studies te betalen.

•

Voor financiële hulp kun je terecht bij het OCMW.•

Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf je kinderbijslag ontvangen als je niet

meer thuis woont. Bel 1700 of mail naar info@groeipakket.be om te weten

hoe je dat geld aanvraagt.

•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://admin.watwat.be/praat-erover/jac
https://admin.watwat.be/praat-erover/clb
https://www.watwat.be/begeleid-wonen
https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/nieuwe-app/#:~:text=Die%20leert%20jongeren%20op%20eigen,verlaten%20zonder%20verdere%20begeleiding%2C%20bijvoorbeeld.
https://admin.watwat.be/problemen-thuis/ik-heb-problemen-thuis-wat-nu
https://admin.watwat.be/problemen-thuis/ik-heb-problemen-thuis-wat-nu
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://admin.watwat.be/geld/wat-doet-het-ocmw-voor-jongeren
mailto:info@groeipakket.be
https://www.jac.be/mail
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/



