
Je bent meerderjarig

Als meerderjarige kan je zelf beslissen of je ergens anders wil verblijven of

alleen wil gaan wonen. Bij alleen gaan wonen komt wel wat kijken.

Misschien kan je je laten begeleiden? Zo kan je bijvoorbeeld advies vragen bij

het JAC. Dat heet begeleid zelfstandig wonen of BZW. Voor meer info

hierover kan je terecht bij het JAC of CAW in jouw buurt.

Je bent minderjarig en hebt toestemming van je

ouders

Heb je toestemming van je ouders om ergens anders te verblijven? Dan mag

dat. Natuurlijk moet ook de persoon bij wie je verblijft akkoord zijn.

Je ben minderjarig en hebt toestemming van de

jeugdrechter

Heb je toestemming van de jeugdrechter? Dan mag je ergens anders

verblijven. Ook als je ouders niet akkoord zijn.

Je bent minderjarig en hebt geen toestemming

Heb je geen toestemming van je ouders of van de jeugdrechter? Dan moet je

in je eigen huis blijven.

Maak je je zorgen om je eigen veiligheid of die van anderen in je gezin?

Probeer iemand in vertrouwen te nemen of verwittig de politie.

De belangrijkste regel is altijd: blijf op één plaats. Het is niet de bedoeling om de

zoveel dagen te verhuizen naar een nieuwe tijdelijke verblijfplaats. Maak duidelijke

afspraken met de persoon bij wie je mag verblijven.

Weet ook: elke situatie is anders. Afhankelijk van de situatie heb je andere opties.

Iemand je verhaal vertellen, kan de eerste stap zijn naar een oplossing.

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door 11-24 jaar

IK WORD ZOT IN MIJN KOT. MAG IK BIJ EEN VRIEND

GAAN WONEN?

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.jac.be/
https://admin.watwat.be/problemen-thuis/wat-kan-ik-doen-als-mijn-mama-mijn-papa-mij-slaat
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://awel.be/forum


Bij de diensten in het blokje PRAAT EROVER kan je anoniem je verhaal vertellen en

horen wat de mogelijkheden zijn.


