
Dat is best heftig! Zelf je leven regelen, daar komt ook veel bij kijken, maar je staat

er niet alleen voor.

Ook na je 18de heb je rechten

Je hebt ook na je 18de verjaardag recht op onderwijs, huisvesting, voeding en

kledij. Je ouders moeten je financieel ondersteunen tot je afgestudeerd bent.

Ook als je ouders gescheiden zijn of apart wonen, zijn ze allebei verplicht om mee

te betalen aan je opleiding en je levensonderhoud, tenzij de rechter hier anders

over beslist heeft.

Je kan natuurlijk niet eindeloos blijven studeren op kosten van je ouders. Volgens de

wet moet dit redelijk blijven: tot je een diploma hebt waarmee je een job kan

vinden.

Het recht op huisvesting is niet hetzelfde als het recht om in het huis van je ouders

te blijven wonen. Je ouders zijn dus niet verplicht om jou in hun huis te laten wonen.

Ze moeten wel mee voor een alternatief zorgen.

Zoek hulp

Niet langer thuis terechtkunnen, betekent niet dat je er helemaal alleen voor staat.

Je hebt veel te regelen, maar er zijn diensten die je daarbij kunnen helpen.

Zoek steun

Hoe moet het verder? Je hebt een conflict met je ouders, en toch zal je nog veel

met hen moeten bespreken. Hoe pak je dat aan?

Je huis moeten verlaten, zorgt ook voor heftige emoties. Blijf daar niet mee zitten.

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Odisee - Gezinswetenschappen 18-24 jaar

IK BEN 18 JAAR EN MIJN OUDERS ZETTEN ME HET HUIS

UIT. WAT KAN IK DOEN?

Je gaat best eens langs bij een Jongerenadviescentrum ( JAC) om alle stappen

die je moet zetten met jou te overlopen.

•

Het OCMW van je gemeente kan nagaan of je recht hebt op een leefloon en

je helpen zoeken naar een betaalbare woning.

•

Zoek mensen in je omgeving die je vertrouwt en die naar je kunnen luisteren.•

Stap naar een CAW in je buurt. Zij kunnen jou persoonlijk helpen en mogelijk

ook bemiddelen tussen jou en je ouders. Een consultatie is gratis.

•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Ga langs bij JAC

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

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

