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1. Onze tijd wordt gekenmerkt door een sterk kritische houding 
van de mens tegenover bepaalde vormen van maatschappelijke orde
ning en door het daarmee gepaard gaand opsporen van de waarde 
van deze ordening. 
Vooral in de laatste jaren zijn uit deze benadering van de moderne 
gemeenschap nieuwe begrippen ontstaan, waaronder de idee van in
spraak een belangrijke plaats inneemt. Ofschoon de eis tot inspraak 
meer en meer in alle takken van het maatschappelijk leven gesteld 
wordt, manifesteert deze zich het duidelijkst bij de jeugd. Hierbij 
kan men niet ontkennen dat de jongeren bepaalde barrieres willen 
doorbreken, die in sterke mate gebaseerd zijn op leeftijdsgrenzen. 
Deze vaststelling doet ons de noodzakelijkheid beseffen van een on
derzoek naar de verhouding tussen het recht en de leeftijd, en meer 
bepaald de verhouding tussen de leeftijdsgrenzen, zoals deze door 
de wetgever zijn vastgesteld, en de wijze waarop deze grenzen in de 
praktijk worden ervaren. 
Naast het juridisch-technisch fenomeen van het getal in het recht, 
bv. in verband met de verjaring, kent men het verschijnsel van de 
leeftijdsgrenzen, waarbij men zich kan afvragen welk bepaald idee 
of welke bepaalde filosofie van de wetgever, schuil gaat achter dit 
soort getallen. T eneinde deze vraag te kunnen beantwoorden, is het 
vooreerst van nut, een overzicht te hebben van de leeftijdsgrenzen 
in ons recht. Tot dit doel werd een tabel opgesteld waarbij de leef
tijdsgrenzen in Belgie vergeleken worden met die in Nederland (1). 

Het is duidelijk dat de bedoeling van deze rechtsvergelijkende be
nadering van het probleem erin bestaat, na te gaan of er een uni
forme tendens is in verband met het vaststellen van deze leeftijden. 
Dat hierbij niet alle Ianden van Europa konden betrokken worden, 
behoeft geen betoog. De keuze van Nederland om deze vergelijkende 
tabel op te stellen, werd bepaald door het feit dat dit land, zowel op 

(I) Voor deze tabel, zie achteraan dit artikel biz. 202 e.v. 
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geografisch als op cultureel gebied, talrijke overeenstemmende ken
merken met ons land vertoont. 
Men kan de probleemstelling samenvatten in de volgende drie 
punten: 
I. Schuilt er een bepaalde idee van de wetgever achter de bepalingen 

betreffende de leeftij dsgrenzen? 
2. Kan men een zekere uniformiteit tussen Belgie en Nederland 

onderkennen op dit gebied? 
3. Moeten er wijzigingen worden gebracht aan de thans bestaande 

leeftijdsgrenzen? 

De minderjarigheidsgrens 

2. Vooraleer de bovengeformuleerde vragen te beantwoorden, is 
het raadzaam de problerri.atiek van de leeftijdsgrenzen toe te lichten 
aan de hand van een voorbeeld, nl. de minderjarigheidsgrens. 
De desbetreffende literatuur kan nu niet bepaald omvangrijk ge
noemd worden. Dit werd trouwens reeds uitdrukkelijk vastgesteld 
door het Report of the Committee on the age of majority (1). In dit 
zeer belangrijk rapport werd voor de eerste maal een grondig onder
zoek aan het probleem gewijd. 
Ook in Nederland werd reeds veel aandacht besteed aan de bepaling 
van de minderjarigheidsgrens. Het is vooral mevrouw Rood-De 
Boer die zich op dit terrein zeer verdienstelijk maakte, door haar 
belangwekkende artikels desbetreffend. Zo gaf zij o.a. in haar artikel 
Treden naar volwassenheid. Problemen van mondigheid (2) een vrij uit
voerig overzicht van de historische evolutie van wat zij de onmondig
heidsgrens noemt. 
Het probleem betreffende de grens waarop men een volwaardig lid 
van de gemeenschap wordt, deed zich voor vanaf het ogenblik dat 
de mens in stamverband is gaan leven en de noodzaak ontstond om 
een: scheidingslijn te trekken tussen diegenen, die als volgroeide 
stamgenoten mochten beschouwd worden en diegenen, die als dus
danig nog niet in aanmerking kwamen. AanvankEdijk steunde deze 
grens op fysische riormen: lichamelijke rijpheid bracht met zich 
mee dat men als volwassen lid van de gemeenschap werd beschouwd. 
Een dergelijke grensbepaling hield voornamelijk verband · met ·de 
zorg voor het behoudvan de st:am. Wat bij deze primitieve samen-

(1) Report of the Committee on the age of majority, Her Majesty's Office, London, 1967. 
(2) RooD- DE BoER, Treden naar volwassenheid. Problemen van mondigheid, N.J., 1964, 
951. 
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leving in stamverband opviel, was het feit dat het moment van de 
mondigheid bepaald werd door de concrete individuele geslachte
lijke rijpheid. 
Naarmate echter de maatschappij een meer ingewikkelde structuur 
ging vertonen, is deze grens enkel behouden voor wat de huwbare 
leeftijd betreft. 
Een andere grens, die meer verband hield met de bekwaamheid van 
de persoon om zich in de bestaande maatschappij, op economisch 
en cultureel gebied in te schakelen, werd bepalend voor de meerder
jarigheid. 

3· Zo werd de minderjarigheid in het Romeins recht onderverdeeld 
in drie stadia : 
I) de infantia, beneden de 7 jaar; 2) de tutela impuberes, die een einde 
nam bij de puberteit, vastgesteld op I4 jaar bij de jongens, op I2 

jaar bij de meisjes; 3) de aura minoris, tot 25 jarige leeftijd, tijdstip 
waarop men de plena maturitas verwierf. 
De impuber mocht niet in het huwelijk treden en de rechtshande
lingen die door hem verricht werden zonder bijstand van de wette
lijke vertegenwoordiger, waren voor zover het vermogen erdoor ver
minderde, in ieder geval ongeldig. Wat de minor betrof, deze kon 
wel in het huwelijk treden doch voor het zakelijke gedeelte kon de 
praetor een in integrum restitutio propter minoris aetatem verlenen, 
maar slechts dan aileen wanneer daartoe gegronde redenen beston
den (I). 

Ter verhindering van te voortijdige huwelijken bleef de vroegere 
lichamelijke rijpheidsgrens bestaan. Voor het optreden van de per
soon in de samenleving, werd een nieuwe grens vastgelegd, om te 
vermijden dat het familievermogen in gevaar zou gebracht worden 
door leden, die nog niet voldoende voorbereid waren op deze hoog
ontwikkelde en gecompliceerde samenleving. 
Een dergelijke trapsgewijze evolutie naar de meerderjarigheid ken
merkte een ingewikkelde beschaving en het is dan ook duidelijk dat 
bij de grote volksverhuizingen en de daarmee gepaard gaande onder
gang van de Romeinse beschaving, aan deze, op een geraffineerde 
en georganiseerde maatschappij afgestemde leeftijdsregeling een 
einde kwam. Bepalend voor de leeftijd waren opnieuw de vroegere 
normen van fysische kracht en geslachtsrijpheid. 

(1) Zie : KAsER, Max, Romisches Privatrecht, Miinchen, 1960, biz. 6o, par. 14 : Die Hand
lungsfiihigkeit, II, Alterstufen. 



Met de heropleving van de handel en het ontstaan van de steden met 
hun eigen statuten, werden niet alleen nieuwe normen bepalend 
voor de vaststelling van de leeftijdsgrenzen, doch werd tevens de 
rechtstoestand van de minderjarige op een grondige wijze geregeld. 

Oak het arbitrair karakter van de bepaling van de meerderjarigheids
grens trad hierbij meer op de voorgrond. Zo stelde Van Houtte 
vast, dat deze grens verschilt van streek tot streek en gelegen was 
tussen II en 28 jaar. In vele costuymen werd een onderscheid gemaakt 
tussen de geslachten en soms voorzag men zelfs twee trappen van 
meerderjarigheid of bekwaamheid (I). Zo nam bv. in Henegouwen, 
de meerderjarigheid aanvang met het 12de of ISde jaar, volgens het 
geslacht van de betrokkene. Te Brussel, Artois en Valenciennes be
stand er meerderjarigheid in twee graden. Bij de eerste graad ver-

wierf de minderjarige het beheer en het genot van zijn goederen, 
samen met het beschikkingsrecht over zijn roerende goederen; bij 
de tweede graad werd aan de minderjarige de bekwaamheid tot ver
vreemden van onroerende goederen toegekend. 
Belangrijk is het evenwel op te merken dat er, naast de gewoonte
rechtelijke meerderjarigheid (majorite coutumiere) oak de meerder
jarigheid van het geschreven recht hestand (majorite de droit), die 
bepaald was op- 25 jaar,- overeenkomstig liet Rorrieins recht. Deze 
leeftijd was de wettelijke volmaakte leeftijd, doordat hij de aanvang 
van de meerderjarigheid zelf vaststelde ofwel de gewoonterechtelijke 
meerderjarigheid met meer uitgebreide rechten aanvulde. Kortom, 
op deze leeftijd beschikte de betrokkene, als volwaardig lid van de 
maatschappij, over alle burgerlijke rechten van een volwassene (2). 

De handelingsbekwaamheid van de minderjarige varieerde sterk 
volgens de costuymen. Volgens de costuyme van Luik, kon de minder
jarige zich in handelszaken verbinden. Hij kon door vennoten worden 
aangesproken om rekenschap te geven en zijn schuldeisers konden 
hem vervolgen tot het betalen van de door hen geleverde waren. Te 
Brugge mocht oak een minderjarige opgenomen worden tot het 
meesterschap in een ambacht, mits borgstelling van een der voogden 
of van een ander persoon, die instond voor de schulden die hij v66r 
zijn meerderjarigheid zou hebben aangegaan. Volgens de costuyme 
van Gent, konden meisjes een testament maken op I6-jarige leeftijd, 
waar dit voor jongens slechts mogelijk was op 18 jaar. 

(I) Zie: VAN HoUTTE, Jean, Voogdij over minderjarigen in het Oud-Belgisch Recht, 1930, 
biz. 130. 
(2) Vgl,: DEFACQ.Z, Eugene, Ancien Droit Beige, Dl. I, 547 e.v. 
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Het is uiteindelijk de Code civil geweest, die de meerderjarigheids
grens heeft vastgesteld op 21 jaar en de oude costuymen heeft afge
schaft. 
Twee soorten m:ondigheid kwamen in alle Westerse familierechts
stelsels gedurende talrijke eeuwen voor, de Ehemundigkeit en de 
Geschiifts- of Handlungsmundigkeit. Terwijl de leeftijdsgrens voor het 
huwelijk voor jongens bepaald was op 14 jaar, (Corpus ]uris, 1, 10 
de nuptio); gold voor de meisjes de leeftijd van I2 jaar. Het canonieke 
recht heeft na I9I7 deze grenzen op I6 en I4 jaar gebracht, deze 
werden in de I9de eeuwse codificaties en de Common Lawlanden 
aangenomen. In de landen met germaansrechtelijke tradities lagen 
de leeftijdsgrenzen meestal hoger, gaande van I6 tot 20 jaar. 
De volledige mondigheid voor mannen (Romeins recht 25 jaar -
Code civil 21 jaar) begon op een later tijdstip dan de bekwaamheid 
tot huwen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat inderdaad het 
sluiten van een zakelijke overeenkomst als een meer belangrijke en 
minder overzienbare aangelegenheid werd geacht, dan het sluiten 
van een huwelijk. Per slot van rekening werd ook het niet-doordachte 
en niet-geslaagde huwelijk opgevangen in de grote familiekring, daar 
waar men van een onverstandige rechtshandeling, de gevolgen min-
der gemakkelijk kon verwerken. . 
In het Oud-Duitse recht werd aanvankelijk de lichamelijke rijpheid 
als volledige mondigheidsgrens aangenomen, voor de jongens was 
dit de leeftijd waarop ze de wapens konden dragen. In de stads
rechten werd de leeftijdsgrens verder opgeschoven (tussen 15 en 
25 jaar). De Sachsenspiegel stelde de mondigheidsgrens op 21 jaar, 
de Schwabenspiegel op 25 jaar. De huwbare leeftijd werd hier ook 
eerder bereikt dan de volledige mondigheidsgrens. In Engeland 
speelde het standsverschil ook een rol. Iemand van adelijke afkomst 
bereikte het mondige stadium met 2I jaar; een leenman met IS jaar 
en een burger wanneer hij kon meten en wegen. Voor de huwbare 
leeftijd golden de canoniekrechtelijke regels van I 2 jaar voor de meis
jes en 14 jaar voor de jongens. Bij de Franse adel lagen de mondig
heidsgrenzen tussen 20 en 21 jaar, voor de burgers op IS jaar. 
In sommige rechtsstelsels gold het principe Heir at macht mundig voor 
de mannen, voor de vrouwen gold het tegendeel. Aldus konden de 
mannen door het aangaan van een huwelijk, de handelingsbekwaam
heid verwerven die ze anders slechts bij de leeftijd van de volledige 
mondigheid verkregen (I). 

(1) Zie betreffende deze gegevens het reeds vroeger geciteerde artik.el van RooD-DE 
BoER. 
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Het vastleggen van de meerderjarigheidsgrens heeft uiteraard een 
zeer arbitrair karakter, hetgeen opvalt telkens er sprake is van een 
wijziging van deze grens. Dit komt zeer duidelijk tot uiting wanneer 
men de teksten nagaat die Wiarda heeft verzameld betreffende dit 
onderwerp. 
Zo wordt in een tekst van Campegius Hermannus Gockinga (Gro
ningen 1746-1823) verdedigd dat de meerderjarigheidsgrens moet 
liggen tussen 20 en 25 jaar. De schrijver vindt 20 jaar te jong in een 
land waar de handel, die tach een zekere ervaring en kennis van 
zaken vereist, een zo belangrijke rol speelt. Opmerkenswaard is het 
feit dat de schrijver ervoor waarschuwt, de kiesleeftijd als richtsnoer 
te nemen, omdat een persoon die wel zijn stem kan uitbrengen in al
gemene aangelegenheden, daawm niet noodzakelijk in staat is om 
voor zich zelf en eigen belangen op te treden. De leeftijd van 25 jaar 
wordt echter te hoog geacht. Gockinga aanvaardt wel dat in de ge
civiliseerde steden en plaatsen, deze grens tussen 18 en 22 jaar zou 
geplaatst worden, doch meent dat voor de Nederlandse Republiek 
in haar geheel, 22 jaar de meest aangewezen leeftijd is voor de meer
derjarigheid (1). 

De meerderjarigheidsgrens volgens de Code civil 
4· Bij het ontstaan van de Code civil, kwamen twee opinies met elkaar 

· in strijd. Volgens de ene moest de meerderjarigheidsgrens behouden 
blijven op 25 jaar, zoals dit in het Romeins recht bepaald was; val
gens de andere moest deze grens verlaagd worden tot 21 jaar. 
De argumenten, die de verdedigers van deze laatste opinie aanvoer
den, kunnen worden samengevat als volgt. Vooreerst wordt gewezen 
op het feit dat de leeftijd waarop de burger ten valle zijn politieke 
rechten kan genieten 21 jaar was en er geen reden hestand om hem 
dan oak op dezelfde leeftijd zijn burgerlijke rechten niet toe te ver
trouwen. Wat evenwel als meer belangrijk argument wordt aange
voerd, is het feit dat de jeugd in het begin van de 19de eeuw, nieuwe 
mogelijkheden heeft gekregen om zich vlugger tot valle rijpheid te 
ontwikkelen, o.a. door de oprichting van lycea, enz. De jeugd zelf 
evolueerde oak, aldus de voorstanders van de verlaging van de 
meerderjarigheidsgrens, en vertoonde een streven naar algemene ont
wikkeling in de verschillende takken van de wetenschap. Uit dit stre-

(x) WIARDA, J., Enig rechtshistorisch materiaal ten behoeve van de beraadslaging in de Al
gemene vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging op vrijdag 12 juni 1970, des na
middags, over het onderwerp ,Dient de wettelijke regeling omtrent de meerderjarigheid te 
worden gewijzigd?", N.J., 1970, 70':. e.v. 
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ven leidde men af dat de kennis van de wetenschappen de jeugd 
tot vroegere rijpheid bracht. De Au.fkliirungs-gedachte heeft onge
twijfeld een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding van de Code 
civil. Men was tevens van oordeel dat de jongeren op 21-jarige 
leeftijd op nuttige wijze van hun burgerlijke rechten gebruik zouden 
kunnen maken. 
,En le livrant a lui-meme, on le rend plus attentif ala nature et aux 
consequences des engagements qu'il contracte. Il en connait, il en 
apprecie toute !'importance, toute la stabilite. Il sait que sa jeunesse 
ne servira plus, comme autrefois, de pretexte pour en faire prononcer 
la nullite et cette idee le met en garde contre les tentations d'une 
dissipation insensee ... " ( 1 ). 
Tegenover tegenstanders, die deden opmerken dat 21 jaar juist die 
leeftijd was, waarop de passies hun hoogste punt bereiken, en dus 
niet zonder gevaar was, gaven de voorstanders van de verlaging, 
blijk van een bijna ongebreideld optimisme, zoals tenandere op te 
merken valt in de gevleugelde citaten waarvan we er hierna enkele 
weergeven: 
, .. . Dans le cercle si court de la vie, une fausse prudence ne doit 
pas etendre 1' age de la minorite aux depens de celui de la virilite. 
Ne laissons pas enerver l'homme dans les chaines d'une trop longue 
dependance. Lorsqu' on lui aura montre ses rapports avec les objets, 
qui 1' environnent, lorsqu' on lui aura inspire le sentiment de la 
dignite, on pourra sans grands risques, lui laisser essayer ses forces". 

, . . . Qu' on ne soit pas trap effraye du danger des passions. Elles 
sont le ressort qui donne a notre etre la vie et le mouvement; la 
science du legislateur consiste non a les enchainer, mais a bien les 
diriger ... " , .. . Et, dans un siecle qui a repandu les lumieres sur 
tous les points de la surface de notre territoire, qui, en generalisant 
!'instruction, a aussi generalise les idees, leur a donne plus de pro
fondeur et de justesse; dans un siecle ou une education precoce et 
mieux dirigee a presque associe 1' enfance aux combinaisons et aux 
calculs de l'age mur, ne craignons pas que l'age de 21 ans soit trop 
souvent celui de !'inexperience et de l'erreur" (2). 

Opmerkelijk is het wel, dat vele argumenten, welke in die periode 
ten gunste van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens op 21 

(r) Zie : FENET, P. A., Recueil complet des travaux preparatoires du Code civil, X, biz. 
716 e.v. : Communication officielle au Tribunat. Rapport fait par le Tribun Bertrand de 
Grueuille. 
(2) FENET, P.A., o.c., IX, biz. 734-735 : Discussion devant le Corps Ugislatif.Discours du 
Tribun Tarrible. 
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jaar, werden aangewend, veel analogie vertonen met deze die thans 
worden aangevoerd voor een verlaging tot 18 jaar. Hetzelfde op- . 
timisme, zij het dan uitgedrukt op minder gevleugelde en poetische 
wijze, vindt men thans weer bij de voorstanders van een verlaging 
van de meerderjarigheid. 

De meerderjarigheidsgrens in onze tijd 
5· Het probleem van de meerderjarigheid is de laatste jaren in ver
scheidene landen ter sprake gekomen, dit was o.m. het geval in Groot
Brittannie en Nederland. Ofschoon het Nieuw Nederlands Burger
lijk Wetboek de meerderjarigheidsleeftijd op 21 jaar behouden 
heeft, is er in artikel 2 van Titel 13 een versoepeling doorgevoerd, 
wat betreft de handelingsbekwaamheid van de minderjarige. 
, Artikel 1. Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van 21 jaar niet 
hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest. 

Artikel 2. a) Minderjarigen zijn onbekwaam rechtshandelingen te 
verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt; 
b) Een minderjarige die met oordeel des onderscheids handelt, is 
bekwaam rechtshandelingen te verrichten met toestemming van zijn 
wettelijke vertegenwoordiger voor zover deze bevoegd is die rechts
handelingen voor de minderjarige te verrichten. De toestemming kan 
slechts worden verleend voor een bepaald doel. De toestemming voor 
een bepaald doel moet schriftelijk worden verleend; 
c) Hij is bekwaam over gelden, die zijn wettelijke vertegenwoordiger 
voor levensonderhoud of studie te zijner beschikking heeft gesteld, 
overeenkomstig deze bestemming, te beschikken." 

Terecht doet mevrouw Rood-De Boer opmerken dat het oordeel des 
onderscheids een criterium is dat moeilijk kan vastgesteld worden bij 
de betrokken minderjarige (1). 

Anderzijds beantwoordt laatstgenoemd artikel niet meer aan de reali
teit. Inderdaad, menig belangrijk contract, waarin hoge bedragen op 
het spel staan, wordt met minderjarigen afgesloten, zonder dat de 
partij die met de minderjarige contracteert, zich de vraag stelt of aan 
de voorwaarden, vervat in artikel 2, voldaan is. 
Uitgaande van de idee dat de ontwikkeling naar volwassenheid ge
leidelijk aan moet in de hand gewerkt worden, stelt de schrijfster 
van vermeld artikel een stelsel voor dat uitgaat van de volgende 
punten: 

(I) Rooo-DE BoER, Dient de wettelijke regeling omtrent de meerderjarigheid te worden 
gewijzigd? Praeadvies voor de Algemene Vergadering van de Nederlandse Juristenver
eniging op vrijdag I2 juni I970, biz. I I e.v. 
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1) de verlaging van een geleidelijke rechtsverkrijging voor minder
jarigen, waarbij de leeftijden van 12 (eventueel 14) en 16 jaar be
palend zijn; hierbij bepleit zij een zekere eenvormigheid voor de 
leeftijdsgrenzen, gesteld in diverse wetten. Haar voorstel tot wij
ziging van artikel 234 Ned. B.W. luidt dan ook : 

a) minderjarigen die de leeftijd van 12 (14) jaar nog niet hebben 
bereikt, zijn onbekwaam burgerlijke handelingen te verrichten; 

b) minderjarigen die de leeftijd van 12 (14) jaar hebben bereikt, 
zijn bekwaam rechtshandelingen te verrichten waarvan in het 
maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, dat zij deze zelfstandig 
verrichten, tenzij gebleken is van bezwaren van de wettelijke 
vertegenwoordiger, voor zover deze bevoegd is tot het maken 
van bezwaar; 

c) minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, zijn 
bekwaam alle rechtshandelingen te verrichten, behalve die 
waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat zij 
deze met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger 
zelfstandig verrichten, voor zover de wettelijke vertegenwoor
diger bevoegd is tot het verlenen van deze toestemming. 

2) de invoering van een mogelijkheid om in bepaalde, nauw om
schreven gevallen, de volledige meerderjarigheid op te schorten 
tot 21 jaar (dit zou het geval zijn indien de persoonlijkheid van 
een minderjarige deze opschorting zou rechtvaardigen). 

3) de invoering van een mogelijkheid in bepaalde gevallen, de ge
leidelijke rechtsverkrijging niet te doen plaatsgrijpen (dit laatste 
zou dan gelden voor geestesgestoorden). Beide laatstvernoemde 
punten zijn niet bepaald oorspronkelijk, aangezien we in ons 
recht reeds het systeem van de gerechtelijke onbekwaamver
klaring kennen enerzijds, en anderzijds het stellen onder gerechte
lijke raadsman toegepast wordt, waardoor een zekere gradatie in 
de onbekwaamheid van een geestesgestoorde wordt aangewend 
overeenkomstig zijn toestand. 

Haar voorstel tot het bepalen van treden naar volwassenheid, is zeker 
een aparte studie waard. Het is duidelijk dat een dergelijk systeem 
de plotse overgang vermijdt van onbekwaamheid naar bekwaamheid, 
met al het kunstmatige dat een dergelijke omschakeling met zich kan 
meebrengen. 

,Men maakt minderjarigen eerst tot werkelijk meerderjarig, door hen 
geleidelijk en systematisch brokjes mondigheid te Iaten hanteren, niet 
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door hen in bepaalde opzichten tot 21 jaar vast te houden en ver
volgens in de meerderjarigheid te plonzen!" (1). 

Het voorstel komt tegemoet aan de noodwendigheden van het handels
verkeer en zou het mogelijk maken de kloof, die thans hestaat tussen 
rechtsregel en realiteit, te overhruggen. Het criterium volgens de ge
bruiken van het maatschappelijk verkeer, is echter niet zonder gevaar 
voor de rechtszekerheid, hetgeen trouwens in de commentaren op 
dit praeadvies wordt opgemerkt (2). 

Op de Jaarvergadering van de 100 jaar oude Nederlandse Juristen
vereniging 12-13 juni 1970 te 's Gravenhage (3) hleek dat de over
grate meerderheid van de vergadering voorstander was van een 
meerderjarigheidsgrens op 18 jaar. Op het voorstel hetreffende een 
geleidelijke ontwikkeling van 12 naar 18 jaar werd kritiek uitgeoefend. 

Zo werd opgemerkt dat de voorgestelde regeling afbreuk zou doen 
aan het ouderlijk gezag. Men vroeg zich tevens af op welke manier 
de rechter het maatschappelijk gebruik zou kunnen vaststellen. Som
migen wierpen op dat men zich kon afvragen of de geleidelijke ont
wikkeling naar zelfstandigheid, zich niet diende te verwezenlijken 
hinnen de gezagsverhouding tussen de vertegenwoordiger en de 
minderjarige. Een kleine meerderheid van de vergadering sprak zich 
uit tegen een wettelijke regeling van een min of meer geleidelijke ont
wikkeling tot algehele handelingshekwaamheid. 

Naast de reeds hoven aangehaalde argumenten wordt a.m. vastge
steld dat inzake de ouderlijke aansprakelijkheid hetreffende de on
rechtmatige daad, de kloof tussen rechtsregel en realiteit zich min
stens even sterk laat voelen inzake het principe van handelsonhe
voegdheid van de minderjarige op contractueel gehied. Zo hlijkt dat 
in het overgrote deel van de gevallen, de ouders ontlast worden van 
deze aansprakelijkheid, wanneer hewuste daden gepleegd worden 
door personen hoven de 18 jaar (4). 

Of nude meerderjarigheidsgrens op 18 jaar client gehracht te worden, 
is een vraag die oak vanuit sociologisch en psychologisch oogpunt 
moet heschouwd worden vooraleer men tot een definitief standpunt 
kan komen. Opvallend is het evenwel dat de landen, die het pro
hleem grondig hestudeerd hehhen, zoals Engeland en Nederland, 
hesluiten of geneigd zijn tot een dergelijke verlaging van de leeftijds
grens. 

(1) RooD-DE BoER, o.c., I.e. 
(2) PoLAK, J. M., Meerderjarigheid en minderjarigheid, N.J., 1970, 671. 
(3) VAN BEMMELEN, J. M., FxscHER-KEuLs, E. en PoLAK, N.J., 1970, 765. 
(4) VALKHOFF, J., Juristische emancipatie der jonge volwassenen, N.J., 365 e.v. 



Sommige Nederlandse auteurs zijn zelfs verder gegaan dan het voor
stellen van trappen naar volwassenheid. Zo meende A. Cnoop
Koopmans dat men het begrip minderjarigheid als dusdanig diende 
af te schaffen, gezien dit begrip belast was met een gedachtenassociatie 
van onmondigheid en minderwaardigheid. Men zou eerder leeftijds
grenzen moeten bepalen voor ieder rechtsgebied, zelfs voor iedere 
rechtshandeling. Het aantal verschillende leeftijdsgrenzen dat aldus 
tot stand zou komen, vormt voor de schrijver geen bezwaar, gezien 
dit aantal nu reeds niet meer gering kan genoemd worden (1). 

Hiertegen moet evenwel aangevoerd worden dat een dergelijke stel
ling geen rekening houdt met het belang om de rechtszekerheid te 
waarborgen. lndien de meerderjarigheidsgrens in sommige gevallen 
een hinderpaal is voor rechtshandelingen dewelke de minderjarige 
reeds op vroegere leeftijd zou kunnen verrichten, biedt zij tach het 
grate voordeel dat de burger slechts met die enkele leeftijdsgrens 
rekening moet houden voor het grootste deel der rechtshandelingen 
in het rechtsverkeer. Hij is niet gedwongen om wetboeken te raad
plegen om zich te vergewissen of voor die bepaalde rechtshandeling 
een speciale leeftijdsgrens voorzien is en of in dit bepaald geval de 
ouderlijke toestemming vereist is. 

De meerderjarigheidsgrens client beschouwd te worden als de grootste 
gemene deler van de verscheidene leeftijdsgrenzen die voor rechts
handelingen in aanmerking komen en is in die zin dan oak de leeftijd 
waarop een persoon als voldoende rijp wordt beschouwd om op te 
treden op het gehele terrein van het rechtsverkeer. In die zin komt 
een meerderjarigheidsgrens, aangepast aan de huidige maatschappe
lijke toestand, tegemoet zowel aan de rechtszekerheid als aan het 
rechtsverkeer. 

6. In de Report on the age of majority zocht de Commissie vooreerst 
naar de historische achtergrond van de huidige meerderjarigheids
grens. Hierbij werd vastgesteld dat 21 jaar de meerderjarigheids
leeftijd was bij de ridderstand, omdat men op die leeftijd in staat 
werd geacht de zware wapenuitrusting te dragen. Stilaan heeft deze 
leeftijdsgrens zich uitgebreid tot alle klassen van de bevolking. Het 
onderzoek leidt verder tot de vaststelling dat het meer belang heeft 
na te gaan hoe de grens heden ten dage beantwoordt aan de eisen 
van de maatschappij, eerder dan vergelijkingen te maken met het 
verleden. 

(1) CNooP-CooPMANS, A. J., De bezem door de Zeeftijdsgrenzen. Afschaffing van de minder
jarigheid, N.J., 1971, 421. 
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Bij het onderzoek naar de huidige situatie van de jongeren, stelde men 
vast dat er weinig redenen zijn om een pessimistische houding aan 
te nemen tegenover een eventuele verlaging van de meerderjarigheids
grens. Vooreerst valt niet te ontkennen dat het aantal jongeren die 
lager onderwijs genoten hebben, veel grater is dan vroeger, zodat 
ze met meer inzicht in het I even kunnen oordelen. Anderzijds is ge
bleken uit talrijke procedures, gevoerd door minderjarigen tegen hun 
ouders, dit tot het bekomen van de huwelijkstoestemming, dat in 
vele gevallen deze ouders van hun ouderlijke macht lato sensu mis
bruik maakten. Ook de beperking inzake de mogelijkheid tot het 
sluiten van contracten brengt meer schade dan bescherming, omdat 
hierdoor de jongeren verhinderd zijn hun plaats in te nemen in de 
maatschappij. 

De British Medical Association argumenteert dat in de huidige tijd, 
de fysische en psychologische rijpheid vroeger wordt bereikt dan bij 
de vorige generaties. De National Association for Probation Officers 
nuanceerde haar standpunt door te pleiten voor de meerderjarig
heidsgrens op r8 jaar op alle gebieden, behalve op contractueel vlak. 
De Marriage Guidance Council had geen bezwaar tegen de verlaging 
in verband met de vereiste huwelijkstoestemming. De Chancery Di
vision en de Probate Divorce and Admiralty Division, stonden een ver
laging op r8 jaar voor, terwijl de Town Clerks and Clerks to District 
Councils, de realiteitszin van de jongeren beneden de zr jaar, vooral 
de jonggehuwden en degenen die zich op een huwelijk voorbereidden, 
beklemtoonden. 

Als argumenten voor het bepalen van de meerderjarigheidsgrens op 
r8 jaar, worden de volgende overwegingen door de Commissie ge
maakt: 

r) de aanzienlijke groei aan rijpheid rand die leeftijd. Deze groei 
wordt nog bevorderd door de meer aangepaste onderwijsmethodes 
en programma's waarbij de praktische kennis een belangrijke 
plaats gaat innemen. De Commissie adviseerde dat het onderwijs 
verder zou gaan in die richting; 

2) de grate meerderheid der jongeren leven hun eigen leven en ge
dragen zich als volwassenen. V elen hebben reeds een eigen levens
weg gekozen en degenen die nog studeren, genieten van een te
voren nooit gekende vrijheid. Oak stelt men vast dat velen onder 
hen vroeg huwen, en dit, vooraleer zij de leeftijd van zr jaar be
reikt hebben. Bovendien heeft de sociale vooruitgang met zich 
meegebracht dat jongeren van achttien jaar reeds kunnen be-
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schikken over een redelijk inkomen en aldus financieel zelfstandig 
kunnen zijn; 

3) de getuigenissen van degenen, die het dichtst in contact zijn met 
de jongeren, staan gunstig tegenover de verlaging van de meerder
jarigheid tot op 18 jaar, waarbij zij deze leeftijd beschouwen als 
die waarop het niet aileen veilig is om verantwoordelijkheid aan 
de betrokkene te geven, doch dat het zelfs ongewenst is, zelfs ge
vaarlijk, deze verantwoordelijkheid niet toe te kennen; 

4) de jongeren zelf, voelen zich op die leeftijd bekwaam om als vol
waardige burgers in de maatschappij te worden opgenomen. 
Ofschoon dit argument niet als doorslaggevend kan beschouwd 
worden, is het toch van belang dit feit niet te ignoreren; 

5) op 18-jarige leeftijd worden thans door de maatschappij talrijke 
en belangrijke verantwoordelijkheden aan de jonge mensen ge
geven (belastingsplicht, marktverkoop, rijvergunning, vrije keuze 
van geneeskundige dienst, enz.). 

Evenwel client erop gewezen dat men niet eenparig tot het besluit is 
gekomen om te verklaren dat een verlaging op 18 jaar wenselijk was. 
Bij vernoemd rapport werd een minderheidsnota gevoegd (1), waar
in men argumenten voor het behoud van de huidige regeling naar
voor bracht. Vooreerst werd benadrukt dat deze verlaging in de 
huidige periode niet algemeen gewenst was. Noch de meerderheid 
der jongeren, noch die der volwassenen dringen aan op deze wijzi
ging. De verlenging van de schoolplicht heeft als gevolg dat men 
ook minder vroeg de nodige levenservaring kan opdoen. Vele argu
menten voor deze verlaging steunen op emotionele gronden. Daarbij 
is het gevaar voor commerciele uitbuiting van de jongeren absoluut 
niet denkbeeldig; nu reeds valt niet te ontkennen dat een groot deel 
onder hen, hun inkomsten besteden aan nutteloze uitgaven. In de 
huidige stand van zaken is er teriminste nog mogelijkheid, dat bij 
contracten aangegaan door een minderjarige, en waarvan bewezen 
is dat ze hem benadelen, de rechtbank in dit geval de verbintenis 
binnen de redelijke normen kan reduceren; bij de verlaging van de 
meerderjarigheid zullen de risico's voor de jongeren in zulk geval 
veel grater zijn. 
Er wordt ook ten zeerste getwijfeld aan de grondigheid van het 
argument, dat op 18-jarige leeftijd, de huidige generatie over vol
doende rijpheid beschikt om als volwassen beschouwd te worden : 
- op psychologisch gebied neemt men aan dat de volwassenheid 

slechts bereikt wordt omtrent 25 jaar en in sommige gevallen 

(1) GEOFFRY & JoHN A. STABBING. 
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eerder doch ten vroegste op 20-jarige leeftijd. Er is wel geen abso
luut sluitend verband tussen fysische en psychische volgroeidheid; 

- huwelijken op zeer jeugdige leeftijd, hebben driemaal meer kans 
op mislukking; 

- misdadige tendenzen dalen pas na het zoste jaar; 
- de inkomsten zijn ook merkelijk lager beneden de 21 jaar; 
- het openbaar leven heeft de grens van 21 jaar aangenomen; publiek 

en privaat leven moeten gezamenlijk beschouwd worden. 

Betreffende verscheidene punten, die een zekere versoepeling bren
gen in de rechtsregels in verband met de toestand der minderjarigen, 
werd in Engeland eenparigheid bereikt. Verdere uitweiding hierover 
lijkt in h~t kader van deze bespreking overbodig. Gezien het speciale 
systeem van de Engelse regeling aangaande minderjarigheid, zouden 
we van het onderwerp afwijken. 

Over het algemeen kan dus aangenomen worden dat een verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens een belangrijke wijziging op familie
rechtelijk gebied zou veroorzaken, o.m. wat betreft de emancipatie. 

De vraag is dan, of men het nut van een dergelijke regeling bij de 
voornoemde studies niet enigszins heeft onderschat. Inderdaad de 
ontvoogding biedt de mogelijkheid om aan minderjarigen, die blijk 
geven van een zekere rijpheid, een speciaal regiem toe te kennen, 
waarbij ze bepaalde verantwoordelijkheden krijgen en tevens een 
zekere handelsbevoegdheid ontvangen. Het ontvoogdingssysteem 
heeft hetzelfde voordeel als de treden naar volwassenheid : de minder
jarige wordt voorbereid op zijn meerderjarigheid. Bovendien onder
vangt de ontvoogding de gebreken van het systeem der treden, meer 
bepaald, de vage omschrijving gebruiken van het maatschappelijk ver
keer. De wetgever heeft immers de handelsbevoegdheid van de ont
voogde minderjarige zeer duidelijk afgelijnd. Anderzijds maakt het 
instituut van de curator het voor de ouders mogelijk, bij te dragen 
tot de opvoeding van de ontvoogde minderjarige tot volwassene. De 
grotere handelingsbevoegdheid keert zich aldus niet tegen de ouders, 
doch ontlast hen van taken die gemakkelijk door de minderjarige 
zelf kunnen overgenomen worden. Het grate voordeel van de ont
voogding is wel, dat men rekening kan houden met de persoon van 
de minderjarige en de gevaren die verbonden zijn aan een algemene 
toekenning van een bepaalde handelingsbevoegdheid aan alle minder
jarigen in het algemeen, vermijdt. 

Het is nochtans duidelijk dat de ontvoogding, die langs de procurale 
weg moet bekomen worden, slechts een uitzondering kan blijven en 
dat, wanneer de resultaten van een grondige studie van het vraagstuk 
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dit rechtvaardigen, een verlaging van de meerderjarigheidsgrens niet 
alleen een meer eenvoudige doch tevens een meer doelmatige oplos
sing biedt. Ongetwijfeld, zal het probleem zich in Belgie even scherp 
stellen als het zich in andere landen voordoet. De onderzoekingen die 
desbetreffend in het buitenland zijn doorgevoerd, zullen ongetwijfeld 
de oplossing van het probleem vergemakkelijken, mits voorafgegaan 
door een grondige studie in alle takken van de geesteswetenschappen. 

Besluit 
7· Aan de hand van de tabel der leeftijdsgrenzen en de korte situering 
van het probleem van de meerderjarigheid, kan men op de boven
gestelde vragen antwoorden als volgt : 

1) het is duidelijk dat de wetgever, bij het bepalen van de leeftijds
grenzen, uitgegaan is van een bepaalde filosofie. De voorbereidende 
werken van de Code civil tonen dit duidelijk aan in verband met de 
meerderjarigheidsgrenzen, waarbij de belangen van de betrokkene 
en deze van de maatschappij zorgvuldig met elkaar worden afgewogen. 

2) Uit de vergelijkingstabel blijkt dat tussen Belgie en Nederland, 
een zekere uniformiteit betreffende de leeftijdsgrenzen bestaat. 

3) Men kan niet ontkennen dat wijzigingen zich kunnen opdringen 
of zullen geeist worden, en dit fenomeen zal zich niet enkel voordoen 
op het vlak van de privaatrechtelijke leeftijdsgrenzen, doch ook op 
het gebied van de leeftijdsgrenzen die in verband staan met bepaalde 
functies in het openbaar leven. 
De onderzoeken en studies die desbetreffend moeten worden inge
steld, zijn zo belangrijk en van zulk een omvang, dat de inspanningen 
zouden moeten verdeeld worden tussen verscheidene landen. An
derzijds client men er rekening mee te houden dat deze problemen 
min of meer geografisch en cultureel bepaald zijn, zodat het aantal 
landen die zouden samenwerken om tot een gezamenlijke oplossing 
te komen, uiteraard beperkt zal moeten blijven. Daarentegen kan 
men deze problemen niet losmaken van de andere rechtsproblemen 
in het kader van het streven naar eenmaking tussen de verschillende 
landen. Om een dergelijk onderzoek aan te vatten moet er boven
dien een zekere training bestaan in de samenwerking. 

In die zin lijkt het dan ook aangewezen dat het gehele vraagstuk van 
de leeftijdsgrenzen in het recht, zou bestudeerd worden in Benelux
verband. Hierdoor komt men niet aileen tot een gefundeerd onder
zoek maar tevens tot een uniforme regeling in deze leeftijdsgrenzen. 
Aldus zal op dit gebied een grate vooruitgang in de eenmaking van 
het recht in deze drie Staten worden geboekt. 
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VERGELIJKINGST ABEL BETREFFENDE DE LEEFTIJDEN IN HET RECHT IN BELGIE EN NEDERLAND 

BELGIJ'~ NEDERLAND 

7 jaar 

PUBLIEK RECHT 
Strafwetboek 
I. Ontvoering van een kind Beneden de 7 jaar Ontvoering van minderjarige 

art. 364 S.W. art. 279 S.W. 
Strafverzwaring indien met list of geweld op 
kind beneden I 2 jaar 
art. 279, tweede lid S.W. 

2. Verberging van een kind Beneden de 7 jaar Verberging van rninderjarige beneden de I 2 jaar 
art. 365 S.W. art. 280 S.W. (strafverzwaring) 

3· Te vondeling leggen Beneden de 7 jaar Beneden de 7 jaar 
art. 366 S.W. art. 256 s.w. 

10 jaar 
PUBLIEK RECHT 
Strafwetboek 
I. Aamanding van de eerbaarheid met geweld Beneden de IO jaar 

art. 375 vijfde lid S.W. (strafverzwaring) 

2. Bederf van de jeugd en prostitutie Beneden de ro jaar 
art. 379 vierde lid S.W. (strafverzwaring) 

--
14 jaar 
PUBLIEK RECHT 
I. Sttafwetboek 
I. Aanranding van de eerbaarheid met geweld Tussen I4 en I6 jaar 

Beneden I4 jaar 
art. 375 S.W. (strafverzwaring) 

2. Bederf van de jeugd en prostitutie Tussen I4 en I6 jaar Koppelarij met minderjarigen 
art. 379, derde lid S.W. (strafverzwaring) art. 250 s.w. 
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II. Wet op de Kinderarbeid 
Verbod kinderen te werk te stellen 

15 jaar 
A. PRIVAATRECHT 

Burgerlijk wetboek 
r. Huwbare leeftijd van de vrouw 

2. Adoptie. Vereiste van de persoonlijke toe-
stemming van de geadopteerde 

3· Ontvoogding. Handlichting 

B. PUBLIEK RECHT 

Strafvordering 
Geen eedaflegging 

16 jaar 
A. PRIVAATRECHT 
Burgerlijk wetboek 
Bekwaamheid tot het maken van een testament 

B. PUBLIEK RECHT 
I. Strafrecht 
r. Ontvoering van een meisje 

-

I 

BELGIE NEDERLAND 

Beneden de 14 jaar In principe beneden de 1 5 jaar 
Wet 14 juni 1921 Arbeidswet 1919 
art. 31 art. 9 

rs jaar r6 jaar 
art. 144 B.W. art. 31 B.W. 

rs jaar 14 jaar 
art. 348 § 3, B.W. art. 227 B.W. 

IS jaar r8 jaar 
art. 477 B.W. art. 23s B.W. 

Beneden de rs jaar Beneden de I 6 jaar 
art. 79 Sv. art. 216 Wetboek strafvordering 

r6 jaar r8 jaar 
art. 904 B.W. art. 944 B.W. 
(over de helft van de goederen waarover hij als 
minderjarige zou kunnen beschikken) 
art. 907 B.W. 
(hij kan echter niet beschikken ten voordele 
van zijn voogd) 

Beneden de r 6 jaar 
art. 369 S.W. (strafverzwaring op straf voor 
ontvoering van minderjarige) 
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-!>- 2. Aanranding van de eerbaarheid zonder ge-
weld 

3· Aanrandingen van de eerbaarheid met ge-
weld 

4· Bederf van jeugd en prostitutie 

5· Openbare zedenschennis 

6. Kinderverwaarlozing en -mishandeling 
a) kind voedsel ontzeggen en verzuim van 

verzorging 
b) slagen en verwondingen 

II. ]eugdbescherming 
I. Speciaal Gevangenisregime 

2. Toepassingsmogelijkheid van het strafrecht 

I 

BELGIE NEDERLAND 

Beneden de I6 jaar man of vrouw Beneden de I 2 jaar vrouw 
art. 372 s.w. art. 244 S.W. 

Lichtere straf tussen I2 en I6 jaar 
art. 245 s.w. 
Beneden de I6 jaar 
art. 247 S.W. 
art. 248bis S.W. homosexualiteit van meerder-
jarigen met minderjarigen 
art. 248ter S. \J.l. verleiding van minderjarigen met 
beloften of misbruik van macht 
art. 249 S.W. ontucht op minderjarigen waarover 
men gezag heeft. 

Boven I6 jaar (art. 375, tweede lid) 
Beneden de I4-I6 jaar 
art. 375, derde lid, S.W. 

Beneden de I6 jaar 
art. 379, tweede lid S.W. 

Strafverzwaring zo gepleegd in bijzijn van 
minderjarigen beneden de I6 jaar 
art. 385, tweede lid S.W. 

Beneden de I6 jaar 
art. 40Ibis en 42obis S.W. 

art. 4IO, tweede lid S.W. (strafverzwaring) 

Boven de I 6 jaar I6 jaar- 25 jaar 
art. 4I Wet op de jeugdbescherming art. I3a S.W. 
8 april I965 

16 jaar - 18 jaar 16 jaar - 18 jaar 
Verwijzing naar strafrechter mogelijk Gevangenisstraf kan opgelegd worden 
art. 38 Wet op de jeugdbescherming art. 77c en d - S.W. 
8 april 1965 
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3· Bescherming van het kind tegen te zware 
arbeid 

III. Bioskoopwet 
toegang tot bioskoop ontzegd 

IV. Verbod van schtmken van dronkenmakende 
dranken 

V. Kinderarbeid 
I. Verbod kinderen werk op te leggen dat 

hoven hun krachten gaat 

2. Beperking arbeidsduur 

3· Principieel verbod voor meer dan IO u. 
werk per dag 

18 jaar 
A. PRIVAATRECHT 

I. Burgerlijk Wetboek 
I. Huwbare leeftijd (man) 

2. Genet van de ouders over de goederen van 
het kind 

3" Ontvoogding.- Handlichting 

BELGIE NEDERLAND 

Beneden de I6 jaar Beneden de I2 jaar 
art. 8I art. 253 s.w. 
Bestraffing van opdrachtgever Bestraffiing van titularis van ouderlijke macht 

Beneden de I6 jaar Beneden de 14 jaar 
(behalve indien film goedgekeurd door film- Beneden de 18 jaar 
keuring) (volgens indeling door de centrale commissie) 

Beneden de I6 jaar Beneden de 16 jaar 
Art. 5 besluitwet I4 november I939 art. 252 S.W. 

Beneden I6 jaar voor jongens Beneden de IS jaar 
Beneden 2I jaar voor meisjes art. 79bis Aibeidswet I9I9 
art. 8I W. 8 april I965 

Beneden de I6 jaar voor jongens Beneden I6 jaar 
Beneden 2I jaar voor mei!>ies 17 jaar 
art. 4, tweede lid W. 28 februari I919 I8 jaar 

art. I4, I7, I9, 2Iter, 25, 28 Aibeidswet I9I9 

Beneden I6 jaar voor jongens Beneden de I6 jaar 
Beneden 2I jaar voor meisjes art. 28, tweede lid Aibeidswet I9I9 
art. 6, tweede lid W. I4 juni I92I, art. 3I 

IS jaar IS jaar 
art. I44 B.W. art. 3I B.W. 

IS jaar 2I jaar 
art. 384 B.W. art. 25I B.W. 

IS jaar -18 jaar 
art. 479 B.W. art. 235 B.W 
(hier kan de minderjarige zelf ontvoogding aan-
vragen) 
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II. Wetboek van Koophandel 
Machtiging tot handeldrijven 

B. PUBLIEK RECHT 

I. GTondwet 
I. Senatorschap. lidmaatschap Raad van State 

voor zonen v .d. Koning of rechthebbenden 
op de Kroon 

2. Meerdeijarigheid van de Koning 

II. Strafwetboek 
I. Geen doodstraf 

2. Ontvoering van meisje zonder geweld 

3· Verspreiding van oneerbare prenten 

III. Stra.fvordering 
Verbod op aanwezigheid in gehoorzaal 

IV. ]eugdbescherming 
r. Bescherxning tegen bedelarij 

2. Onttrekking aan de toepassing van het straf-
recht 

BELGIE NEDERLAND 

x8 jaa~ 
art. 4 H.W. 

xS jaar xS jaar 
art. sS G.W. art. 83 G.W. 

xS jaar xS jaar 
art. So G.W. I art. 31 G.W. 

Beneden de IS jaar Nederland kent in zijn gewone strafrecht geen 
art. 77 S.W. doodstraf 

art. 77 S.W. 
-

Beneden de IS jaar Minderjarige vrouw 
art. 370 S.W. 

I 
art. 2SI, I, Io S.W. 

IS jaar IS jaar 
art. 3S6bis S.W. I art. 240bis S.W. 

Beneden de IS jaar Beneden de IS jaar 
art. 75 Wet op de jeugdbeschenning art. 269 W etboek van strafvordering 

Beneden de IS jaar Beneden de 12 jaar 
art. 36, derde lid Wet op de jeugdbescherming art. 253 s.w. 

Beneden de xS jaar Beneden de I:Z jaar 
art. 36 Wet op de jeugdbescherxning Geen vervolging 

Beneden de IS jaar 
Speciaal regime 
art. 77 a, b, S.W. 



N 
0 

" 

V, Wet op drankmisbruik 
Strafverzwaring op schenken van sterke dranken 
aan dionken personen 

VI. Wet op kinderarbeid 
1. Verbod op ondergronds werk 

2. Verbod nachtwerk 

21 jaar 
A. PRIVAATRECHT 
Burgerlijk Wetboek 
I. Huwelijkstoestemming van de ouders 

2. Huwelijkstoestemming van de voogd 

3· Wettiging door adoptie 

4· Ouderlijke macht 

s. Meerderjarigheid 

B. PUBLIEK RECHT 
I. Grondwet 
Leeftijd kiezers v. volksvertegenwoordiging 

-

-

BELGIE: NEDERLAND 

Beneden de I 8 jaar Beneden de I 6 jaar 
art. 4 besluit wet 14 november I939 

Beneden de 18 jaar 
art. 4bis wetten 28 februari I9I9 en 19 juli I957 

Jongens beneden de 18 jaar Bepaalde arbeid en bepaalde omstandigheden : 
art. 7 en 31 W. I4 juni I92I hoven de 15 jaar tussen I8 en 22 u en 6 en 

7 u vanaf 16 jaar tussen 5 en 6 u en 22 en 23 u 
art. 25 Arbeidswet I9I9 

Beneden de 21 jaar Beneden de 21 jaar 
art. 148 B.W. art. 35 eerste lid B.W. 

Beneden de 2 I jaar Beneden 21 jaar 
Bij niet erkend natuurlijk kind of natuurlijk Toestemming van voogd en toe2iende voogd 
kind waarvan ouders overleden zijn art. 35, derde lid B.W. 
art. I59 B.W. 

Beneden de 2I jaar 
art. 368, § 2 B.W. 

Beneden de 2I jaar Beneden de 21 jaar 
art. 372 B.W. art. 246 B.W. 

2I jaar 2I jaar 
art. 488 B.W. art. 233 B.W. 

21 jaar 21 jaar 
art. 47 G.W. - art. 90 G.W. 
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BELGIE NEDERLAND 
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00 

II. ]eugdbescherming 
Terbeschikkingstelling Beneden de 21 jaar tot 2I jaar 

art. 39 Wet op de jeugdbescherming art. 77, q en r 
(ingeval voortdurend wangedrag) 

III. Strafwetboek 
I. Ontvoering van minderjarige art. 368 s.w. art. 279 S.W. 

Strafverzwaring indien met list of geweld 
of kind beneden I 2 jaar 

2. Bederf van de jeugd en prostitutie Mindeijarige meer dan I 6 jaar oud Koppelarij met mindexjarigen 
art. 379, eerste lid S.W. art. 250 S.W. 
Ontucht begunstigen bij minderjarigen 
art. 380 s.w. 
Minderjarigen meenemen of aanwerven om 
prostitutie te plegen 
art. 38obis S.W. 

3· A~dirig van eerbaarheid met geweld hoven de I6 jaar 
art. 375, tweede lid S.W. 

4· Openbare zedenschennis Strafverzwaring t.o.v. minderjarige 
art. 386, tweede lid S.W. 

5· Verspreiding van zedenschennende geschrif- Strafverzwaring t.o.v. minderjarigen 
ten, tekens, enz. art. 386 S.W. 

23 jaar 
PRIVAATRECHT 

Burgerlijk Wetboek 
Echtscheiding door onderlinge toestemming Vanaf 23 jaar In Nederland onbestaand 

·- Gew. Wet 20 november I969 Bij echtscheiding geen Jeeftijdsgrens 

I 
art. 275 B.W. 



N 
0 

..0 

25 jaar 
A. PRIVAATRECHT 
Burgerlijk Wetboek 
I. Huwelijkstoestemming 

2. Verzet tegen huwelijk vanwege ouders of 
grootouders 

B. PUBLIEK RECHT 
I. ]eugdbescherming 

II. Grondwet 
Verkiesbaarheid voor Kamer van volksvertegen
woordigers of Tweede Kamer 

Ill. Gerechteliik Wetboek 
SubstitUut · 

BELGIE 

21-25 jaar 
art. 151 B.W. 
(kind moet bij akte van eerbied raad inwinnen 
van ouders indien ze zich tegen huwelijk ver
zetten) 

Tot 25 jaar 
art. 173 B.W. 

Jeugdrechter kan kind ter beschikking stellen 
ingeval van plegen van als misdaad omschreven 
feit, nadat tegen hem maatregel was genomen 
art. 40 Wet op de jeugdbescherming 

25 jaar 
art. so G.W. 

25 jaar 
art. 194 Ger. W. 

NEDERLAND 

Aileen t.o.v. huwelijksbeletsels 
Grootouders geen rol aileen indien voogd 
art. so tot 54 B.W.; 

Maatregel van ter beschikkingstelling eindigt 
uiterlijk met meerderjarigheid. 
art. 77 t S.W.B. : 
,.de straf van plaatsing in tuchtschool kan de door 
rechter, die de straf heeft opgelegd, hetzij ambts
halve, hetzij op vordering van het O.M. geheel 
of gedeeltelijk vervangen door straf, die ter zake 
van het begane feit zou kunnen opgelegd aan 
meerderjarige, indien de tenuitvoerlegging van 
opgelegde straf geheel of gedeeltelijk zou moeten 
plaatsvinden op tijdstip waarop veroordeelde 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en naar oordeel 
van rechter niet meer voor zodanige straf in aan-
merking komt." · 

25. jaar 
art. 94 G.W. 

25 jaar 
art. 59 wet op de rechterlijke organisatie 



1-) ... 
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30 jaar 
PUBLIEK RECHT 

Gerechtelijk Wetboek 

35 jaar 
A. PRIVAATRECHT 
Burgerlijk Wetboek 
Minimum leeftijd adoptant 

B. PUBLIEK RECHT 
Gerechtelijk Wetboek 
Raadsheer, Procureur-generaal 

40 jaar 
PUBLIEK RECHT 
I. Grondwet 
Senator of lid van de Eerste Kamer 

II. Gerechtelijk Wetboek 

BELGIE 

Vrederechter 
30 jaar 
art. 187 Ger. W. 

Rechter rechtbank van eerste aanleg 
30 jaar 
art. 191 Ger. W. 

Procureur des Konings 
Arbeidsauditeur 
30 jaar 
art. 193 Ger. W. 

I 

35 jaar 
art. 345 B.W. 

35 jaar 
art. 207 Ger. W. 

40 jaar 
art. 56 G.W. 

Hof van cassatie 
40 jaar 
art. 254 Ger.W. 

NEDERLAND 
i. 

Kantonrechter 
25 jaar 
art. 35 wet op de rechterlijke organisatie 

arrondissementsrechtbank 
2!. jaar 
art. 48 wet op de rechterlijke organisatie 

Officier van J ustitie 
30 jaar 
art. 59 b) wet op de rechterlijke organisatie 

18 tot maximum so jaar 
art. 228 B.W. 

30 jaar 
art. 64 wet op de rechterlijke organisatie 

25 jaar 
art. roo G.W. 

Hoge Raad 
35 jaar 
art. 86 wet op de rechterlijke organisatie 



w ... .... 

65 jaar 
PRIV AATRECHI" 
Burgerlijh Wetboeh 
Verschoning van voogdij 

70 jaar 
A. PRIVAAT RECHI" 
Burgerlijh Wetboeh 
Ontslag van voogdij mogelijk 

B. PUBLIEK RECHT 
Strafwetboeh 
Lijfsdwang 

Gerechtelijh Wetboeh 
Einde ambt 

BELGIE NEDERLAND 

65 jaar 6o jaar 
art. 433 B.W. art. 320 B.W. 

70 jaar 6:, jaar 
art. 433 B.W. art. 322 B.W. 

Beneden de 70 jaar Beneden de 70 jaar 
art. 48 s.w. art. 596 wetboek van burgerlijke rechtsvordering 

70 jaar 70 jaar 
art. 383 Ger. W. art. 36, 51, 62, 84, 86 wet op de rechterlijke 

organisatie 

II 

I" 



SOMMAIRE 

LES AGES DANS LE DROIT 

La constatation que, de nos jours, les jeunes entendent renverser certaines 
barrieres basees dans une tres large mesure sur des limites d' age, nous amene 
a comprendre la necessite d'une etude des rapports entre le droit et l'age. Com
me base de cette etude, il a ete dresse un tableau comparatif des limites d'age 
en Belgique et aux Pays-Bas (p. 202.- 2II ). 

L'enonce du probleme peut se resumer dans les trois points suivants : 
1) Y a-t-il une idee determinee du legislateur cachee derriere les dispositions 

relatives aux limites d' age? 
2) Est-il possible de deceler une certaine uniformite entre la Belgique et les 

Pays-Bas en ce domaine? 
3) Y-a-t-il lieu d'apporter des modifications aux limites d'age actuellement en 

vigueur? 

Avant de repondre a ces questions, il se recommande d'elucider les problemes 
des limites d'age au depart d'un exemple: celui de la limite de minorite. 

A l'origine, la majorite etait determinee par la maturite sexuelle individuelle 
concrete. Au fur et a mesure que l'homme a quitte le contexte tribal pour vivre 
dans un contexte social plus large, cette limite s'est modifiee en une limite d'age 
d' application generale qui ne reposait plus sur Ia maturite sexuelle, mais sur 
!'aptitude a se maintenir dans la societe. La maturite sexuelle continuait cepen
dant a determiner l'age minimal du mariage, etant entendu toutefois que cette 
limite n' etait plus fixee de maniere individuelle et concrete mais de maniere 
generale et abstraite. 

Le Code civil a mis fin a la grande diversite dans les ages auxquels les diverses 
coutumes fixaient la limite de la minorite. Dans les travaux preparatoires du 
Code civil, les partisans de la limite de Ia majorite fixee a 21 ans avan9aient des. 
arguments qui presentent beaucoup d'analogie avec ceux qui sont defendus 
actuellement a l'appui d'un abaissement de la limite de la majorite a 18 ans. 
Jusqu'a present, le probleme de cette limite d'age a ete surtout etudie en Grande
Bretagne et aux Pays-Bas. Aux Pays:Bas, Madame Rood-De Boer a plaide en 
faveur de l'instauration·de treden naar volwassenheid (marches vers l'age adulte) 
qui ameneraient une evolution graduelle vers la majorite. A chaque marche, en 
effet, le mineur d'age se voit accorder une capacite de contracter toujours plus 
grande pour en arriver ainsi finalement a la pleine capacite du majeur. 

En Grande-Bretagne, un rapport a ete dresse a propos de ce probleme, le Report 
of the committee on the age of majority (her Majesty's Office, London, 1967). 
La commission se basait sur Ia maturite plus precoce des jeunes, sur l'avis de 
personnes entrant le plus en contact avec les jeunes et sur Ia situation de fait 
de la jeunesse dans Ia societe actuelle, pour conclure a Ia necessite de l'abaisse-· 
ment de Ia limite de Ia majorite a I 8 ans. 

A propos de tout ceci, on peut se demander si !'emancipation, telle qu'elle est 
accordee actuellement dans certaines circonstances, n' atteint pas le meme but 
que celui qu'on poursuit par les treden naar volwassenheid et si, en ce sens, un 
abaissement de Ia limite de Ia minorite n'est pas superflu. 

En guise de conclusion generale, il peut etre dit que, derriere le principe des 
limites d'age, se cache effectivement une idee du legislateur, en vertu de laquelle 
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les interets de Ia cornmunauU: sont mis en balance avec ceux. des interesses. 
Il est egalement possible de deceler unecertaine uniformite entre Ia Belgique et 
les Pays-Bas en cette m;ttiere. En ce qui concerne les modifications qui doivent 
etre apportees aux limites d' age, une etude approfondie dans le cadre du Bene
lux ne conduirait pas seulement a de feconds resultats mais contribuerait en 
outre a !'unification du droit. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAs ALTER IM RECHT 

Die Feststellung, dafi gegenwartig die Jungen bestimmte Schranken, die in 
sehr groBem MaBe auf die Altersgrenzen gegri.indet sind, i.ibersteigen wollen, 
macht es notwendig, das Verhaltnis Recht dem Alter gegeni.iber zu untersuchen. 
Als Ausgangspunkt hierfi.ir wird eine Vergleichungstabel zwischen Belgischem 
und Niederlandischem Recht dienen (S. 202- 2II). 

Das Problem kann so zusammengefafit werden : 
1) Gibt es eine bestimmte Idee seitens des Gesetzgebers bezi.iglich der Be

stimmungen zur Altersgrenze? · 
2) Kann man eine bestimmte Uniformitat zwischen Belgien und den Nieder-

landen auf diesem Gebiet unterkennen? 
3) Mi.issen die heute bestehenden Altersgrenzen geandert werden? 

Bevor diese Fragen zu beantworten, ist es ratsam die Problematik der Alters
grenzen anhand eines Beispiels, namlich der Minderjahrigkeitsgrenze, zu er
lautern. 

Anfanglich wurde die Volljahrigkeit von der konkreten individuellen Geschlachts
reife bestimmt. Je nachdem der Mensch sich nicht mehr in Stammverband, 
soridern in einem breiterem Zusammenlebungsverband bewegt, wurde diese 
Grenze in einer allgemeinen Altersgrenze, welche sich nicht auf die Geschlachts
reife, sondern auf die Fahigkeit, sich in der Gesellschaft zu behaupten, um
geanclert. Die Geschlachtsreife bestirnmte weiterhin das Mindestalter fi.ir die Ehe, 
unter der Bedingung, dafi diese Grenze nicht mehr konkret und individuell, 
sondern allgemein und abstrakt festgelegt wurde .. 
Der groBen Diversitat in den Altern, wobei die verschiedenen Costuymen die 
Volljahrigkeitsgrenze bestimmten, wurde von der Code civil ein Ende gestellt. 
In den Vorbereitungswerken des Code civils wurden. durch die Vertreter der 
Volljahrigkeitsgrenze auf 21 Jahre, Argumente vorgefi.ihrt, die den Argumenten 
welche heute fi.ir die Absetzung auf 18 Jahre, sehr ahnlich sind. Bisher wurde 
das Problem der Altersgrenze besonders in GroBbrittanien und in den Nieder
landen nachgeforscht. In den Niederlanden pladierte Frau Rood-De Boer fi.ir 
die Einfi.ihrung von Stufen zur Erwachsenheit. wobei fi.ir eine stufenweise Evo
lution zur Volljahrigkeit gesorgt wi.irde. In jeder Stufe wi.irde dabei den Min
derjahrigen eine stets wachsende Handlungsfahigkeit zuerkannt urn schliei3lich 
die voile Fahigkeit des Erwachsenen zu erreichen. . 

In GroBbrittanien wurde hinsichtlich dieses Problems einen Bericht redigiert, 
den Report of the committee on the age of majority (her Majesty's Office, Londen, 
1967). Der AusschuB hat sich auf die fri.ihere Reife der Jungen, auf das Gut
achten von Kontaktpersonen zur Jugend, und auf die tatsachliche Situation 
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der Jugend in der Gesellschaft basiert urn zur Notwendigkeit einer Absetzung 
des Volljahrigkeitsalters auf 18 Jahre zu beschliel3en. 

Bei all dem kann die Frage gestellt werden, ob die Mi.indigsprechung, wie sie 
heute in bestimmten Umstanden besteht, nicht dasselbe erreicht, als mit den 
Stufen zur Erwachsenheit beabsichtigt wird, unci ob, in diesem Sinne, die Ab
setzung der Volljahrigkeitsgrenze nicht i.iberfliissig ware. 

Allgemein kann konkludiert werden, daB hinter das Prinzip der Altersgrenze, 
bestimmt eine Idee des Gesetzgebers steckt, wobei die lnteressen der Gemein
schaft den Interessen der Beteiligten gegeni.iber abgewogen werden. 

Auch eine bestimmte Uniformitat zwischen Belgien unci den Niederlanden ist 
nicht zu leugnen. Hinsichtlich der anzubringenden Anderungen wi.irde eine 
tiefgehende Studie in Benelux-verband nicht nur sehr fruchtbar sein, sondern 
auch praktisch zur U niformitat des Rechts beitragen. 

SUMMARY 

AGE IN LAW 

The fact that young people are, at the moment, trying to break through certain 
barriers which are chiefly based on age, has brought the problem of the relation
ship bc:tween age and the law to the author's attention. As a basis for this re
search a table of comparison,s between age limits in Belgium and the Netherlands 
has been compiled (p. 202-2II). 

The problems involved can be summarised under the following headings : 
1) Is there any precise idea behind the lawyers' decision about age limits? 
2) Is there a certain uniformity on this subject between Belgium and the Nether-

lands? 
3) Should changes be made in these age limits? 

Before answering these questions it is wise to look at the problem of age limits 
by means of one example, that of the age of minority. 

Originally majority was decided by concrete, individual sexual maturity. As 
man came to live less and less in tribes and increasingly in a wider community, 
this changed to a generally valid age limit, no longer based on sexual maturity 
but on ability to cope with such a wider society. Sexual maturity continued to 
decide the minimum marriageable age, on the understanding that this limit 
was no longer decided individually and actually, but fixed according to general 
and abstract rules. 

The Civil code put an end to the great diversity by which the different customs 
decided the age of minority. During the preparation of the Civil code arguments 
were used by the supporters of 2 1 as the age of majority which had much in 
common with those at present used to bring it down to 18. Until now the problem 
of age limits has been studied chiefly in Great Britain and the Netherlands. In 
the Netherlands Mrs Rood-De Boer has argued for the introduction of steps 
towards adulthood which would provide for various stages towards majority in 
such an evolution. The minor would acquire at each step an increase in rights 
until these became complete at majority. 
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In Great Britain a report on the subject, the Report of the Committee on the 
age of majority (HMSO, London, 1967) has been compiled. The commission 
based its findings on the earlier maturity of young people, the advice of those 
who has most contact with youth, and the actual situation of young people in 
modern society, and advised the lowering of the majority to r8. 
This all gives rise to the question as to whether such emancipation as is in certain 
circumstances granted at present, does not fulfill the same aim as the steps towards 
adulthood and whether such a lowering of the age limit in this sense is not unne
cessary. 
As general conclusion it may be claimed that there is a legal idea behind the age 
limit, in which the interests of the community and of the person in question are 
balanced against each other. 
There is also a certain similarity between Belgium and the Netherlands. As far 
as changes are concerned, a basic study within Benelux would be both useful in 
itself and help towards a unification of the law. 
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SANCTIES TEGEN EEN ONWILLIGE PROCESPARTIJ 

Onderzoek van de artikelen 751, 752, 753 en 756 alsmede van de 
artikelen 862, 803, 804 en 730, vijfde lid van het 

gerechtelijk wetboek 

door Rogier DE CORTE 

· Advocaat 

Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent · 

INLEIDING 

1. Een nieuwe procesregeling client een gans bijzondere zorg te be
steden aan de snelheid waarmee een geding kan worden afgewikkeld. 
Niet ten onrechte werd herhaalde malen gewezen op het kosteli]k 
en langdurig aspect van onze rechtspleging. Hoewel dit mogelijks 
kan bijdragen tot het beperken van het aantal procedures, is het in 
wezen asociaal, daar steeds de minst begoeden van de samenleving 
getroffen worden. De factor kosten zal in de praktijk ook zeer be
langrijk blijken voor d~ bespoediging van de procedure (1) (2), vnl. 
waar een keuze moet gemaakt worden bij het verrichten van een pro
ceshandeling tussen een akte van een gerechtsdeurwaarder en een 
gerechtsbrief (3) .. 

Hoewel het buiten het bestek van deze studie valt, werd dikwijls de 
aandacht getrokken op het bjjna immoreel karakter van artikel 142 
van het wetboek van registratierechten, dat een belasting vestigt op 
elk veroordelend vonnis, voor een bedrag van meer dan 25.000 F. 
Het is bijna onbegrijpelijk dat iemand voor de uitoefening van de 
hem rechtmatig toekomende vordering een belasting moet voor
schieten, die in de praktijk dikwijls niet recuperabel is. 

(1) De regeling van de kosten is opgenomen in de artikelen 1017 tot 1024 Ger. W. Voor 
on- of mindervermogenden is de regeling van de rechtsbijstand uitgewerkt in de artikelen 
664 tot 699 en deze van het bureau van consultatie en verdediging in artikel 45:5 Ger. 
W. Voor de procedure van uitleg of verbetering van een vonnis (art. 801 Ger. W.) werd 
een speciale regeling ontworpen, die niet werd weerhouden v.oor het hof van cassatie 
(Verslag Van Reepingen,_· biz. 257). 
(2) Over het karakter van de gerechtskosten in civiele zaken, zie : Advies ·van advocaat
generaal Holvoet onder Cass., II mei 1922, Pas., 1922, I, 285. 
(3) Zie .verder, nr. 7, 48-so, biz. 221 en 240 e.v. 


