
Je ouder(s) of voogd(en) zijn niet verplicht om zakgeld te geven. De meeste doen

dat wel, zodat je zelf kan kiezen om bepaalde dingen wel of niet te kopen. Zo leer

je zelf te beslissen over je geld.

Jij komt niet toe met je zakgeld.

Wat kan je doen?

Hou een overzicht bij van waaraan je je geld uitgeeft.

Misschien is je zakgeld wel voldoende, maar heb je een aantal uitgaven waarop je

kan besparen of waarvoor het zakgeld niet bedoeld was. Misschien krijg je een

bedrag dat te laag is om een aantal uitgaven te kunnen doen.

Dit overzicht kan je dan gebruiken om met je ouder(s) of voogd(en) een correct

bedrag af te spreken.

Maak duidelijke afspraken

Bespreek met je ouder(s) of voogd(en):

Je kan ook nadenken of je zelf een centje kan bijverdienen.

Maar mijn vrienden krijgen veel meer...

Staar je niet blind op bedragen die je vrienden krijgen. Je kan je eigen zakgeld niet

zomaar vergelijken met dat van je vrienden.

Het bedrag dat je krijgt, hangt af van het inkomen van je ouder(s) of voogd(en).

Daarnaast is het is ook belangrijk wat je moet betalen met je zakgeld en welke

zaken zij voor jou betalen.

Sommige jongeren krijgen een klein bedrag per week, en betalen zelf een paar

kleine uitgaven. Anderen krijgen een groot bedrag en betalen misschien zelf hun

kleding. Hoeveel zakgeld je krijgt, hangt dus ook af van wat je ermee mag en moet

doen.

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door CEBUD 11-18 jaar

IK KOM NIET TOE MET MIJN ZAKGELD. WAT NU?

Hoeveel krijg je en wanneer (per week, per maand)?•

Wat moet je zelf betalen?•

Wat betalen zij nog voor jou?•

Wat gebeurt er als je niet genoeg zakgeld hebt, en je moet echt iets kopen

wat nodig is?

•

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.watwat.be/geld/hoe-vermijd-ik-dat-ik-te-veel-geld-uitgeef
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/

