


“Zijn mijn ouders over 
alles de baas?”, “Waarover 
mag ik zelf beslissen?”, 
“Hoe oud moet ik zijn om 
alleen de bus te mogen 
nemen?”
In dit boekje lees je er 
alles over.
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Blijf je toch met vragen zitten? 
Kijk dan eens achteraan hoe je 
ons kan bellen of mailen. Of kom 
gewoon eens langs bij tZitemzo.
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Ken jij het verschil 
tussen kinderen en 
volwassenen? Je 
kan waarschijnlijk 
heel wat verschillen 
bedenken. Volgens 
de wet is er maar 
één. Vanaf je 18 ben 
je meerderjarig of 
volwassen.  
Zolang je geen 18 
jaar bent, ben je dus 
minderjarig.



Als je minderjarig bent, nemen je ouders 
alle belangrijke beslissingen over jou. Ze doen 
dat omdat ze verantwoordelijk zijn voor jouw 
opvoeding. Ze beslissen daarom naar welke school 
je gaat, wat je in je vrije tijd mag doen, of je een 
huisdier krijgt, … noem maar op.
Dit heet ouderlijk gezag. Je kan natuurlijk wel 
altijd praten met je ouders zodat  
ze weten wat jouw mening is. 

Je ouders nemen alle beslissingen over 
jou, maar ze moeten ook voor jou zorgen 
en je respecteren. Dat staat zo in de wet.



Wie beslist over kinderen die geen 
ouders meer hebben?

Als één van je ouders gestorven is, of maar één van 
je ouders bekend is, dan mag één ouder alleen over 
je beslissen. Als je beide ouders overleden zijn, beslist 
de rechter wie jouw voogd wordt. Een voogd is een 
persoon die vanaf dan voor jou verantwoordelijk is. 
Dat kan bijvoorbeeld je oma of opa zijn of iemand 
anders uit je familie of een vriend van de familie.

Als je hier meer over wilt weten, 
kan je altijd een kijkje nemen in 
onze folder “tZitemzo Kids…  
als ouders uit elkaar gaan”.

Mijn ouders zijn gescheiden.  
Wie mag er nu over mij beslissen?

Je ouders hebben meestal samen het 
ouderlijk gezag over jou. Dus ook als ze 
niet meer samenwonen of gescheiden 
zijn. Ze moeten samen voor jou zorgen 
en samen beslissingen nemen. Als je 
ouders het niet eens zijn, dan kunnen ze 
de rechter om een oplossing vragen.



Mag je dan zelf niets kiezen? 

Wel, in de wet staat dat je tot je 18 jaar niets mag 
doen dat ‘rechtsgevolgen’ kan hebben. Dat betekent 
dat je je zonder toestemming van je ouders of voogd 
bijvoorbeeld niet kan inschrijven in een school. Je mag 
je bijvoorbeeld ook niet inschrijven in een sportclub, 
of spullen kopen op het internet, … Dit staat zo in de 
wet om je te beschermen.

Gelukkig bestaan er ook een aantal uitzonderingen 
waarvoor je geen toestemming nodig hebt. Als 
minderjarige mag je wel dagelijkse handelingen 
doen. Bijvoorbeeld dingen kopen die je nodig hebt 
(een appel, een shirt, je favoriete stripboek, …). Je mag 
ook zelf boeken ontlenen in de bibliotheek. Bespreek 
deze zaken wel eerst met je ouders.

Er zijn nog andere uitzonderingen. Ze staan allemaal 
in de wet vermeld. Hierna vind je een leeftijdsladder. 
De belangrijkste uitzonderingen staan erop. 

Op welke trede van de ladder sta jij? En wat 
mag je op jouw leeftijd? Neem snel een kijkje!





Vanaf welke leeftijd mag ik vooraan zitten in 
de auto?

Op vooraan zitten in de auto staat 
geen leeftijdsgrens. Kinderen mogen 
vooraan in de auto op de stoel naast de 
chauffeur zitten, als ze op de juiste manier 
vastgemaakt en beveiligd zijn. Er zijn 
verschillende regels, afhankelijk van hoe 
groot of klein je bent. Het belangrijkste is dat 
kinderen tussen ongeveer 15 kilogram en 36 
kilogram of tot 1,35m nog in een aangepast 
beveiligingsmiddel moeten zitten. 

Heb ik recht op zakgeld?

Nergens in de wet staat dat kinderen recht 
hebben op zakgeld. Je hebt hier dus helaas 
geen recht op. Je ouders beslissen zelf of 
ze je zakgeld geven of niet, en vanaf welke 
leeftijd ze dat doen. Als je zakgeld wilt 
krijgen, kan je dit best eens bespreken met 
je ouders.

Roken en sterke drank is verboden onder 18 jaar



• Vanaf de geboorte heeft elk kind recht  
op een naam en nationaliteit.

• Ouders kunnen een identiteitsbewijs (Kids-ID) 
aanvragen voor hun kind. Een Kids-ID is niet 
verplicht, behalve als ze met hun kind naar het 
buitenland gaan.

• Je ouders moeten jou laten inenten tegen 
de ziekte polio (kinderverlamming) voor je 
18 maanden oud bent. De volledige inenting 
gebeurt normaal in 3 keer.

• Vanaf 2,5 jaar mag je naar de kleuterschool.

• De leerplicht begint op 1 
september van het jaar waarin 
je 5 wordt. Je moet het jaar 
voordien wel minstens 250 
halve dagen naar school gaan. 

• Vanaf je 6 jaar moet je betalen om de bus of 
tram (van De Lijn) te mogen nemen, en mag 
je ook alleen de bus/tram nemen. Zolang je 
geen 6 jaar bent, moet er altijd iemand ouder 
dan 12 je begeleiden.

Meer info hierover 
kan je vinden 
in onze folder 

“tZitemzo Kids … 
Op school”.



• Vanaf nu moet je op het 
fietspad fietsen. Kinderen tot 
10 jaar mogen op het voetpad 
fietsen. 

• Vanaf 10 jaar, bij sommige 
banken vanaf 12, kan je zelf een zichtrekening met 
een bankkaart openen. Hiervoor heb je wel de 
toestemming van je ouders nodig. Voor het openen 
van een spaarrekening is er geen minimumleeftijd. 
Je kan van je zichtrekening zelf een beperkt bedrag 
afhalen. Van je spaarrekening kan dat pas vanaf je 
16 jaar.

• In de lagere school is een leerlingenraad verplicht 
als 1 op de 10 leerlingen tussen 11 en 13 jaar hierom 
vraagt. Dit kan via verkiezingen, maar moet niet.

• Je krijgt een elektronische identiteitskaart (eID) 
Als je nog een geldig Kids-ID hebt, dan krijg je pas 
automatisch een elektronische identiteitskaart 
op het moment dat deze vervalt (of je 14 jaar en 
9 maanden oud bent). Je moet je identiteitskaart 
altijd meenemen naar het buitenland.

Meer info over dit 
onderwerp kan je 

vinden in onze folder 
“tZitemzo Kids …  
In het verkeer ”.



• Vanaf je 12 jaar is de rechter 
verplicht om jou (uit te nodigen 
om je) te horen vooraleer hij 
beslissingen neemt over jou 
(bijvoorbeeld als je ouders gaan 
scheiden). Als je jonger bent dan 
12 jaar, kan je wel vragen om 
gehoord te worden. 

• Je gaat nu waarschijnlijk naar het 
middelbaar. Ook hier moet er een 
leerlingenraad komen als 1 op de 
10 leerlingen hierom vraagt.

• Heb je problemen en word je geholpen door 
een hulpverlener of een arts, dan mag je 
vanaf nu soms zelf beslissingen nemen over de 
hulpverlening en mag je je dossier inkijken.

• Wil iemand je adopteren of 
erkennen? Vanaf nu moet jij 
ook je toestemming geven 
hiervoor.

• Je kan zelf beslissen om  
een orgaan af te staan aan  
een zieke broer of zus.

• Vanaf 12 jaar moet je betalen  
voor de trein. Als je voor je 12 jaar  
meereist met een betalende ouder  
mag je gratis mee op de trein. 

Meer info  
hierover kan  
je vinden in  
onze folder  

“tZitemzo Kids … 
Als je gehoord 

wordt door  
de rechter ”.

Meer uitleg 
hierover lees je 
in onze folder 

“tZitemzo Kids … 
Met je familie”



• Je mag met een rijdier zoals bijvoorbeeld een 
paard op de openbare weg. 

• Vanaf nu moet je je identiteitskaart altijd 
bijhebben. Deze kan bijvoorbeeld opgevraagd 
worden door de politie, de controleur op de 
trein, …

• Wanneer je de eerste 2 jaren middelbaar 
gevolgd hebt, dan kan je vanaf je 15 deeltijds 
onderwijs volgen. Je gaat dan 2 dagen naar 
school en 3 dagen gaan werken.

• Vanaf 15 jaar mag je een studentenjob doen. Je 
moet wel het eerste en tweede jaar middelbaar 
gevolgd hebben. Sommige jobs zijn verboden 
voor minderjarigen, bijvoorbeeld nachtwerk of 
gevaarlijke jobs.

• Je kan je theoretisch rijexamen  
voor je brommerrijbewijs  
afleggen als je 15 jaar  
en 9 maanden  
oud bent.



• Vanaf 16 jaar mag je seksuele ervaringen hebben 
met iemand die 16 jaar is of ouder.

• Je mag met een bromfiets zonder rijbewijs 
(klasse A) of met rijbewijs (klasse B) rijden.

• Als je alleen woont, kan je vanaf je 16 jaar zelf het 
Groeipakket (vroeger kindergeld) ontvangen. Je 
moet wel officieel op je nieuwe adres wonen.

• Vanaf 16 jaar mag je in de bioscoop ook naar 
films Kinderen Niet Toegelaten (KNT) gaan kijken.

• Je mag alleen binnen in een dancing als je 16 jaar 
bent.

• Op café mag je al een pintje of een glas wijn 
bestellen, maar nog geen sterke drank. Ook 
mixdrankjes zijn nog verboden.

• Je kan zelf een testament maken, maar slechts 
voor de helft van de dingen die je bezit.

• Je mag nu sowieso een vakantiejob doen, ook al 
heb je de eerste twee jaren van het middelbaar 
nog niet gevolgd.

• Heb je een overtreding begaan in het verkeer, 
bijvoorbeeld met je fiets of brommer? Vanaf nu 
moet je voor de politierechtbank verschijnen in 
plaats van voor de jeugdrechter.

• Je mag een landbouwvoertuig (bijvoorbeeld een 
tractor) besturen als je een rijbewijs G bezit.

• Als je zeer ernstige misdrijven gepleegd hebt, kan 
de jeugdrechter je uit handen geven. Dan wordt 
je behandeld als een volwassene en kan je zelfs 
een gevangenisstraf krijgen.



• Vanaf 17 jaar kan je begeleid 
zelfstandig gaan wonen. Je woont 
dan alleen, maar er is wel een 
dienst die jou helpt met centen, 
het huishouden, ...

• Je kan je theoretisch rijexamen 
voor de auto afleggen zodra je 
17 jaar oud bent. Ben je geslaagd, 
dan krijg je een voorlopig 
rijbewijs en kan je starten 
met je rijopleiding. Het 
praktijkexamen afleggen 
kan vanaf 18 jaar. 

Je bent nu meerderjarig! 

Je kan nu zelf beslissingen 
nemen. Je mag vanaf 
nu bijvoorbeeld zonder 
toestemming van je 
ouders een zichtrekening 
openen, gaan stemmen 
bij de verkiezingen, alleen 
gaan wonen zonder 
toestemming van je 
ouders, …



Heb je nog vragen over wat moet en wat 
mag op jouw leeftijd? Dan kan tZitemzo 
jou zeker helpen. Ook met andere vragen 
over jouw rechten kan je bij ons terecht.
Je kunt met ons bellen, mailen, chatten 
of je kan eens langskomen. tZitemzo is 
elke woensdagnamiddag open van twee 
tot vijf uur. Wil je liever een andere dag 
langskomen? Dan maken we een afspraak.

Je kan tZitemzo bereiken via:

09 233 65 65

info@tzitemzo.be

www.tzitemzo.be 
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