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Het Belgische Burgerlijk Wetboek voorziet tot op de dag van vandaag in een specifiek  

beschermingsstatuut voor minderjarigen: 

enerzijds zijn minderjarigen principieel handelingsonbekwaam tot hun meerderjarigheid; 

anderzijds worden minderjarigen tot hun meerderjarigheid vertegenwoordigd door hun  

wettelijke vertegenwoordigers, hun ouders of voogd, in het rechtsverkeer.

Minderjarigen zijn personen jonger dan 18 jaar. Ook meerderjarigen kunnen echter 

onder hetzelfde beschermingsstatuut als dat van minderjarigen vallen, nl. indien ze 

‘onbekwaam’ verklaard werden.

De grondslag van deze principiële handelingsonbekwaamheid van minderjarigen is te vinden 

in een combinatie van de veronderstelde incompetentie van minderjarigen en de nood 

aan bescherming die hieruit voortvloeit: minderjarigen moeten, gelet op hun jeugdigheid 

en hiermee gepaard gaande gebrek aan inzicht, kennis en ervaring, in hun belang beschermd 

worden. 

Om als persoon als geestelijk ‘bekwaam of competent’ te worden aanzien, moet je:

1. voldoende in staat zijn om in te schatten wat in je belang is +

2. voldoende in staat zijn om de gevolgen van je beslissingen en daden in te schatten

Sinds enkele decennia, en zeker de laatste 10 à 20 jaar, wordt echter steeds meer getwijfeld 

aan het standpunt dat minderjarigen incompetente wezens zouden zijn die geen rationele 

beslissingen kunnen nemen en die daarom moeten beschermd worden door hen de mogelijk-

heid te ontnemen om juridische handelingen te stellen of beslissingen te nemen. We zien 

dan ook de voorbije jaren steeds meer uitzonderingen opduiken die het mogelijk maken 

dat minderjarigen minstens bepaalde juridische beslissingen zelfstandig kunnen nemen. Dit 

brengt onvermijdelijk met zich mee dat het ouderlijk gezag van ouders in deze gevallen (een 

stuk) beperkt wordt…

TER VERDUIDELIJKING

TER VERDUIDELIJKING
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De grote algemene regel in Belgisch recht is dat minderjarigen wel rechtsbekwaam maar 

niet handelingsbekwaam zijn.

Rechtsbekwaamheid (of genotsbekwaamheid) is de mogelijkheid om drager te zijn 

van rechten en plichten. 

Handelingsbekwaamheid houdt in dat men de rechten en plichten waarvan men 

drager is ook zelf kan uitoefenen zonder tussenkomst van derden. Men kan dus 

ook zelfstandig rechtshandelingen stellen. 

Rechtshandelingen zijn handelingen die juridische gevolgen met zich meebrengen, 

zoals bv. (arbeids)contracten afsluiten, gerechtelijke procedures voeren, stemmen, 

huwen, een kind erkennen,… Feitelijke handelingen daarentegen zijn handelingen 

die geen juridische gevolgen met zich meebrengen, zoals bv. televisie kijken, 

sporten, samenkomen met vrienden, informatie vragen,… Minderjarigen kunnen 

volgens de wet wel feitelijke handelingen stellen maar geen rechtshandelingen.

Minderjarigen hebben dus wel degelijk rechten. Ze hebben bv. recht op een naam en een 

nationaliteit, recht op privacy, op onderwijs, op een eigen mening, en zelfs recht op eigen-

dom,…  Alleen kunnen minderjarigen in principe niet zelfstandig over deze rechten beslissen. 

Ze kunnen geen rechtshandelingen stellen en zich juridisch niet verbinden door bijvoorbeeld 

contracten af te sluiten of gerechtelijke procedures te voeren. Hun wettelijke vertegenwoor-

digers zullen indien nodig optreden in naam van, en in het belang van de minderjarigen. 

TER VERDUIDELIJKING

De principiële handelingsonbekwaamheid 

van minderjarigen volgens het burgerlijk 

wetboek1
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Peter, een minderjarige jongen van 14 jaar, erft een huis van zijn grootouders. 

Door deze erfenis wordt Peter, al is hij minderjarig, eigenaar van het huis. 

Alleen zal hij niet zelf kunnen beslissen of hij in het huis wil gaan wonen, of het 

huis wil renoveren, verhuren of verkopen,... Zijn wettelijke vertegenwoordigers 

zullen hierover beslissen in zijn plaats tot hij 18 wordt. 

Het Burgerlijk Wetboek voorziet een uitzondering op deze ‘principiële, algemene handelings-

onbekwaamheid’ van minderjarigen voor ontvoogde minderjarigen. Ontvoogde minderjari-

gen zijn namelijk deels handelingsbekwaam en kunnen hierdoor o.a. zelfstandig beslissingen 

nemen m.b.t. hun persoon (bv. wat betreft verblijfplaats, onderwijs, vrije tijd,…). Wat betreft 

hun vermogen, moeten zij bij het nemen van belangrijke beslissingen wel nog bijgestaan 

worden door een curator. 

‘Ontvoogden’ betekent dat minderjarigen al voor ze 18 worden, bekwaam worden 

om (bepaalde) rechtshandelingen te stellen. Daardoor valt het ouderlijk gezag over 

deze minderjarigen volledig weg. De ontvoogdingsprocedure werd vaak gevoerd 

toen de leeftijdsgrens van het bereiken van de meerderjarigheid nog op 21 jaar 

viel. De ontvoogding werd dan gebruikt om ervoor te zorgen dat minderjarigen die 

niet meer schoolplichtig waren (dus ouder dan 18) toch een eigen handelszaak kon-

den oprichten zonder dat hun ouders hiervoor moesten tussenkomen. De ontvoog-

ding wordt nu nog maar héél uitzonderlijk uitgesproken. Daarom gaan we er 

niet verder op in in deze fiche.

Hoewel het Burgerlijk Wetboek op dit moment nog niet echt oog heeft voor de mogelijke 

handelingsbekwaamheid van minderjarigen vooraleer ze achttien worden, stellen we vast dat 

de sanctie die het Burgerlijk Wetboek voorziet wanneer minderjarigen, ten onrechte, toch 

rechtshandelingen stellen de laatste jaren fel getemperd is: 

Wanneer minderjarigen handelingen stellen die ze eigenlijk niet konden stellen, kunnen 

deze rechtshandelingen worden nietig verklaard. Dit betekent dat de partijen dan moeten 

worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke situatie (van voor de overeenkomst). Maar waar 

vroeger sprake was van een ‘absolute nietigheid’ die niet kon opgeheven of opzijgeschoven 

worden, is er nu slechts sprake van een ‘relatieve, facultatieve nietigheid’.

TER VERDUIDELIJKING
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Relatieve (of betrekkelijke) nietigheid betekent dat enkel de wettelijke vertegen-

woordigers van de minderjarigen, of uitzonderlijk de minderjarigen zelf, de rechts-

handelingen kunnen laten vernietigen. Dus niet de andere contractpartij. 

Faculatieve nietigheid houdt bovendien in dat, indien het om minderjarigen met 

voldoende ‘onderscheidingsvermogen’ gaat, de handelingen slechts zullen worden 

vernietigd indien de minderjarigen hierdoor benadeeld werden. 

Tine, 15 jaar, koopt een brommer op een tweedehandssite voor 440 euro. De dag 

nadat Tine de brommer kocht, krijgt de verkoper echter een bod van 600 euro voor 

zijn brommer. Hij zou natuurlijk liever ingaan op dit laatste bod en zoekt naar een 

manier om aan zijn overeenkomst met Tine te ontsnappen…

De verkoper van de brommer zal niet kunnen afzien van de verkoop omdat hij een 

beter bod kreeg na zijn overeenkomst met Tine. Enkel de ouders of uitzonderlijk 

het meisje zelf, kunnen immers terugkomen op deze verkoopsovereenkomst (aan-

gezien het hier om een relatieve nietigheid gaat en niet om een absolute). 

Indien de ouders van Tine deze koop willen ongedaan maken, proberen zij hierover 

best eerst een overeenkomst te bereiken met de verkoper. In deze situatie zal 

hij wellicht graag bereid zijn om de ouders ter wille te zijn. Maar als de verkoper 

géén beter bod kreeg, en er op staat dat het koopcontract uitgevoerd wordt, zit er 

voor de ouders niets anders op dan naar de rechter te stappen om de koop te laten 

vernietigen. 

Indien Tine over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, wat aanneem-

baar is aangezien ze 15 jaar is, zal de rechter (omdat het om een facultatieve 

nietigheid gaat) de koop enkel willen vernietigen als het meisje een nadeel heeft 

ondervonden door deze koop, bv. door veel meer geld te betalen dan de brommer 

waard was, of door akkoord te gaan met de betaling van veel meer geld dan dat ze 

ter beschikking heeft.

Minderjarigen mét onderscheidingsvermogen, hebben in de praktijk dus toch een vrij grote 

feitelijke handelingsbekwaamheid aangezien handelingen of overeenkomsten die hen niet 

benadelen, blijven bestaan en uitgevoerd zullen worden. 

TER VERDUIDELIJKING
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A. MINDERJARIGEN STAAN GEWOONLIJK ONDER HET OUDERLIJK GEZAG 
VAN HUN OUDERS TOT ZE MEERDERJARIG WORDEN

De uitoefening van het ouderlijk gezag:

Zolang kinderen minderjarig zijn, oefenen beide juridische ouders in principe samen het 

ouderlijk gezag over hen uit. Dit noemt men ‘co-ouderschap’. Uitzonderlijk kan een rechter 

het ouderlijk gezag aan één ouder toekennen, wanneer er te veel conflicten bestaan tussen 

ouders die het hen onmogelijk maken om hun ouderlijk gezag samen uit te oefenen. In dat 

geval spreekt men van het ‘exclusief ouderlijke gezag’. (Meer hierover in de fiche ’t Zitemzo 

Jeugdrecht… als ouders uit elkaar gaan.) 

Wanneer slechts één ouder bekend zou zijn, in leven, of in staat om zijn ouderlijk gezag uit 

te oefenen, oefent deze ouder het ouderlijk gezag over zijn minderjarige kinderen alleen uit.

Merk op: Ook wanneer een ouder zelf nog minderjarig is, kan hij in principe zijn ouderlijk 

gezag zelfstandig uitoefenen. (Zie verder onder ‘de uitzonderingen op de handelingsonbe-

kwaamheid van minderjarigen’.)

De vertegenwoordiging van 

minderjarigen door hun wettelijke 

vertegenwoordigers, nl. ouders of voogd2
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Een juridische ouder is een ouder die zijn biologische afstammingsband met zijn of 

haar kind ook juridisch heeft laten bevestigen door bv. de opname van het moeder- 

of vaderschap in de geboorteakte of door een erkenning van het kind bij de Burger-

lijke Stand. 

Enkel juridische ouders hebben volgens de wet rechten en plichten t.a.v. hun 

kinderen. Dit betekent dat een ouder die geen juridische band heeft met zijn of haar 

kinderen wettelijk gezien als derde beschouwd wordt en dus geen rechten heeft 

t.a.v. zijn of haar kinderen. 

Een biologische papa die zijn zoontje nooit erkend heeft, heeft bv. niet het 

recht om mee te beslissen over het onderwijs van zijn zoontje en heeft ook 

geen  recht op informatie over zijn zoontjes gezondheid.

De inhoud van het ‘ouderlijk gezag’:

1. RECHTEN

• recht op eerbied en respect van het kind;

• recht op gezag over de persoon van het kind, wat inhoudt:

– het recht van bewaring: het recht van ouders om hun kind bij hen te laten verblijven, 

of het recht om hierover anders te beslissen en het kind bv. bij de grootouders te laten 

verblijven +

– het beslissingsrecht over fundamentele kwesties m.b.t. het kind, bv. m.b.t. de  

opvoeding, opleiding, vrije tijd, gezondheidszorg en hulpverlening (tenzij in het geval 

van bekwame minderjarigen, zie verder onder ‘de uitzonderingen op de handelings- 

onbekwaamheid van minderjarigen’),… ; 

• recht op beheer van de goederen van het kind, wat inhoudt dat ouders beslissingen  

kunnen nemen over de eigendommen en gelden van hun kind. Voor bepaalde, belangrijke 

beslissingen, bv. het aankopen of verkopen van een huis, het aanvaarden of verwerpen 

van een erfenis of schenking, het aangaan van een lening,… hebben ze wel de machtiging  

van de vrederechter nodig. Daarnaast zijn ouders ook rekening en verantwoording  

verschuldigd wat betreft de eigendommen van hun minderjarige kinderen;

TER VERDUIDELIJKING
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De ouders van Ruben, 13 jaar, halen regelmatig geld af van zijn rekening. In het 

verleden gebeurde dit al eens om een fiets en computer voor Ruben te kopen. 

Onlangs haalden ze echter geld af van zijn rekening om het voorschot van de 

gezinsvakantie te betalen. Kan dit?

Dit mag natuurlijk niet, maar zou in de praktijk wel kunnen gebeuren. 

Ouders mogen en moeten het vermogen van hun minderjarige kinderen beheren. 

Telkens wanneer ouders bezittingen van hun minderjarige kinderen ‘vervreemden’ 

hebben ze hiervoor de machtiging van de vrederechter nodig. In de praktijk wordt 

het afhalen van geld van de rekening van minderjarige kinderen door hun ouders 

echter niet aanzien als een ‘vervreemding’. Men gaat ervan uit dat ouders het geld 

dat ze afhalen, omzetten in een ander voordeel voor de minderjarigen waardoor de 

waarde in het vermogen van de minderjarigen aanwezig blijft en niet verdwijnt. 

Daardoor wordt aangenomen dat ouders geen machtiging van de vrederechter 

nodig hebben om geld van de rekening van hun minderjarige kinderen af te halen. 

Ouders mogen natuurlijk wel enkel in het belang van hun minderjarige kinderen 

geld afhalen van hun rekening en zullen hierover in principe ook verantwoording 

afleggen wanneer hun kinderen meerderjarig worden.

Uitzonderlijk kunnen minderjarigen, bv. bij ernstige vermoedens van dreigend 

misbruik, de procureur des Konings inlichten die de Voorzitter van de Rechtbank in 

kort geding of de familierechter kan vragen om de beheersbevoegdheden van de 

ouders te wijzigen. Bv. door de bank te verwittigen dat de ouders geen geld van de 

rekening van hun minderjarige kinderen mogen afhalen zonder voorafgaandelijke 

machtiging van de rechter. 

Indien de bank dus weet dat de ouders het geld voor zichzelf zullen gebruiken en 

niet voor Ruben, kan deze weigeren om het geld mee te geven aan de ouders. Om 

het even wie kan trouwens aan het parket laten weten dat er mogelijk misbruik 

wordt gemaakt van de gelden van Ruben, zodat een rechter kan ingrijpen om het 

geld op de rekening van Ruben te beschermen. 

Is de geldafhaling echter reeds gebeurd, dan kan Ruben enkel op het moment dat hij 

meerderjarig wordt, zijn ouders ter verantwoording roepen en het geld terugvragen.  
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• recht op vertegenwoordiging van het kind, zowel bij het stellen van rechtshandelingen 

als bij het voeren van gerechtelijke procedures. Bv. door de inschrijving van het kind op 

school, door het aanvragen van een vervoersabonnement bij De Lijn, door zich burgerlijke 

partij te stellen om een schadevergoeding voor het kind op te eisen,…;

• recht op beslissingen m.b.t. de staat van het kind, bv. m.b.t. de naam van het kind, het 

huwelijk van het kind, de eventuele erkenning of adoptie van het kind,… ;

• recht op persoonlijk contact met het kind;

• recht op toezicht op de opvoeding van het kind en het beheer van zijn goederen wat dus 

ook het recht op informatie over het kind inhoudt (indien deze informatie niet gedekt is 

door het beroepsgeheim in het geval van een bekwame minderjarige, zie verder onder ‘de 

uitzonderingen op de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen’).

Wanneer er geen sprake is van co-ouderschap maar wel van exclusief ouderlijk 

gezag, zal de ouder zonder exclusief ouderlijk gezag steeds de twee laatste rechten 

blijven behouden! M.a.w. deze ouder zal steeds recht hebben op persoonlijk contact 

met het kind én het recht hebben om toezicht uit te oefenen op de opvoeding en 

het beheer die door de andere ouder gebeurt, tenzij een rechter ook deze rechten 

expliciet beperkt zou hebben.

2. PLICHTEN

• respect hebben voor het kind én 

• instaan voor zijn levensonderhoud (deze verplichting loopt trouwens ook door na de meer-

derjarigheid zolang het kind studeert), zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn vertegenwoor-

diging.  

Wanneer een ouder aan deze plicht verzaakt, kan hij hiervoor eventueel strafrechtelijk 

vervolgd worden wegens het misdrijf van familieverlating.

TER VERDUIDELIJKING
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3. AANSPRAKELIJKHEID

Volgens de algemene aansprakelijkheidsregel (vervat in art. 1382 B.W.) moet ieder 

van ons, wanneer we door onzorgvuldig, nalatig of foutief gedrag schade veroor-

zaken, deze schade herstellen of vergoeden. Ook bekwame (meestal vermoed vanaf 

12 jaar) minderjarigen zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schade die ze door hun 

onzorgvuldigheid of fout veroorzaakt hebben en kunnen dus aangesproken worden 

voor het herstellen of vergoeden van deze schade.

Naast de algemene aansprakelijkheidsregel vervat in art. 1382 B.W., gelden nog enkele 

bijkomende regels. Voor minderjarigen en hun ouders is een bijkomende aansprakelijkheids-

regel te vinden in art. 1384, lid 2 B.W. dat stelt dat ouders aansprakelijk zijn voor de schade 

die hun minderjarige kinderen door hun foutief of onzorgvuldig gedrag veroorzaken.

De wetgever voerde een dubbel vermoeden van fout in voor de aansprakelijkheid van ouders. 

Ouders kunnen deze aansprakelijkheid daarom maar ontlopen wanneer ze kunnen aantonen 

dat ze (1) een goede opvoeding geven of gegeven hebben aan hun kinderen én dat ze (2) 

voldoende toezicht gehouden hebben op hun kinderen.

Mieke, 13 jaar, gaat in de zomervakantie een week op kamp met de jeugdbewe-

ging. Tijdens een nachtspel veroorzaakt ze een verkeersongeval door niet vol-

doende zichtbaar op de autoweg te lopen. Een autobestuurder die haar pas op het 

laatste nippertje zag, moest plots uitwijken en botste op een boom met heel wat 

blikschade tot gevolg. Wie kan deze onfortuinelijke autobestuurder aanspreken? 

Om te beginnen is Mieke zelf aansprakelijk, omdat zij zich als bekwame minderjari-

ge onzorgvuldig gedroeg en hierdoor het verkeersongeval en de schade berokkende.

Ook Mieke haar ouders kunnen aangesproken worden. Zij kunnen enkel aan hun 

aansprakelijkheid ontlopen door aan te tonen dat ze geen fout gemaakt hebben in 

hun toezicht op Mieke (dat zullen ze gemakkelijk kunnen bewijzen gezien ze mee 

was op kamp met de jeugdbeweging) én dat ze geen fout hebben gemaakt in de 

opvoeding van Mieke die tot dit schadegeval geleid heeft. Dit laatste valt natuur-

lijk veel moeilijker te bewijzen.

TER VERDUIDELIJKING
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Ten slotte kan de autobestuurder ook proberen om de verantwoordelijke begelei-

ders van de jeugdbeweging aan te spreken als hij kan aantonen dat zij een fout 

gemaakt hebben, bv. bij de organisatie van het nachtspel of in het toezicht dat zij 

uitoefenden op de kinderen.

Belangenconflicten tussen ouders en hun minderjarige kinderen

Wanneer ouders weigeren of nalaten om de belangen van hun minderjarige kinderen te 

behartigen, is er sprake van een belangenconflict. 

Wanneer een dergelijk belangenconflict optreedt, kan iedere belanghebbende de vrederech-

ter vragen om een ‘voogd ad hoc’ aan te stellen. De vrederechter kan dit ook ambtshalve 

beslissen.

De voogd ad hoc zal dan het stukje van het ouderlijk gezag van de ouders overnemen op het 

gebied waar het belangenconflict speelt. 

Het einde van het ouderlijk gezag:

Het ouderlijk gezag eindigt in principe wanneer de minderjarige meerderjarig wordt, of indien 

een ouder komt te overlijden. 

Men kan het ouderlijk gezag van een ouder in principe nooit afnemen. Enkel wanneer zeer 

zwaarwichtige feiten gebeurd zijn (bv. incest, poging tot moord op het kind,...) kan een jeugd-

rechter een ouder eventueel ontzetten uit zijn ouderlijk gezag en een voogd aanduiden die 

vanaf dat moment het voogdijgezag zal uitoefenen over de minderjarige. 
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B. INDIEN GEEN ENKELE OUDER BEKEND IS, NOG IN LEVEN IS OF IN STAAT 
IS OM HET OUDERLIJK GEZAG UIT TE OEFENEN, VALT DE VOOGDIJ OVER  
DE MINDERJARIGE OPEN

Het openvallen van de voogdij

Wanneer één van beide juridische ouders van een minderjarige overlijdt, oefent de andere 

ouder automatisch alleen het ouderlijk gezag verder uit over zijn minderjarige kind. Dat 

betekent dat deze ouder alle rechten en plichten die onder het ouderlijk gezag vallen vanaf 

dan alleen mag uitoefenen.

De ouders van Fien zijn 6 jaar geleden uit elkaar gegaan toen Fien 5 jaar was. Fien 

is ondertussen 11 en vormt al enkele jaren een hecht, nieuw-samengesteld gezin 

met haar mama, stiefpapa en stiefzusje. Met haar papa heeft Fien slechts zeer 

sporadisch, zeer moeilijke contacten. Fien haar mama is nu helaas terminaal ziek. 

Fien en haar mama zouden graag hebben dat Fien ook na het overlijden van mama 

in haar nieuwe gezin kan blijven opgroeien. Hoe kunnen ze dit regelen?

Wanneer één van de juridische ouders van een minderjarige overlijdt, oefent de 

andere ouder, bij wet, automatisch het ouderlijk gezag alleen uit over het minder-

jarige kind. Dit betekent dat de juridische papa van Fien, na het overlijden van 

haar mama, het ouderlijk gezag over Fien alleen zal uitoefenen. 

De papa van Fien kan vanuit zijn ouderlijk gezag beslissen dat ze bij haar stief-

vader en –zusje mag blijven wonen, maar hij is dat niet verplicht. Bovendien 

zal haar papa het ouderlijk gezag over Fien blijven uitoefenen, zelfs wanneer ze 

opgroeit bij haar stiefpapa. 

Enkel wanneer er bij de opvoeding van Fien door haar papa sprake zou zijn van 

een ernstige verontrustende situatie (VOS), zou uitzonderlijk een jeugdrechter kun-

nen ingrijpen die Fien eventueel zou kunnen plaatsen bij haar stiefpapa.
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De voogdij valt dus pas open als minderjarige kinderen géén juridische ouders meer hebben 

die voor hen kunnen zorgen. Ofwel moeten beide ouders onbekend of overleden zijn, ofwel 

moeten beide ouders, of de langstlevende ouder, in de voortdurende onmogelijkheid zijn om 

voor de minderjarige kinderen te zorgen.

In dat geval zal de vrederechter een voogd aanduiden die vanaf dan het voogdijgezag over 

de minderjarige zal uitoefenen. 

Een voogd kan reeds voor het overlijden aangeduid worden door de ouders, of door de ouder 

die het laatst het ouderlijke gezag uitoefende. In dat geval zal de vrederechter de door de 

ouders voorgestelde voogd benoemen als dit in het belang van de minderjarige is. Indien  

ouders geen voogd aangeduid hebben, wijst de vrederechter een voogd aan rekening- 

houdend met de concrete omstandigheden en het belang van de minderjarige, bij voorkeur 

uit de naaste familieleden.

Vooraleer de vrederechter een voogd benoemt, moet hij de minderjarige vanaf 12 jaar horen. 

Ook de grootouders, meerderjarige broers en zussen van de minderjarige, en de broers en 

zussen van de ouders worden gehoord. 

De inhoud van het voogdijgezag:

• Gezag over de persoon van de pupil: 

– recht van bewaring +

– beslissingsrecht over fundamentele opties 

• Beheer van de goederen van de pupil;  

Voor bepaalde, belangrijke beslissingen m.b.t. het vermogen van de minderjarige heeft de 

voogd de machtiging van de vrederechter nodig. Zo heeft de voogd bv. een machtiging 

nodig voor het aankopen of verkopen van onroerende goederen, voor het aangaan van een 

lening in naam van de minderjarige, voor het verwerpen of aanvaarden van een erfenis of 

schenking, voor bepaalde optredens in rechte,… Er is trouwens een principieel verbod voor 

de voogd om goederen van de minderjarige zelf te verkrijgen. 

De voogd moet bovendien jaarlijks verantwoording afleggen over het beheer van het 

vermogen van de minderjarige aan de vrederechter, aan de toeziende voogd én aan de 

minderjarige ouder dan 15 jaar.
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• Vertegenwoordigingsbevoegdheid;

• Bevoegdheden m.b.t. staat van de persoon van de minderjarige; 

• De voogd is niet verplicht om met eigen middelen in te staan voor het levensonderhoud 

van zijn minderjarige pupil. Hij gebruikt hiervoor de erfenis van de ouders van de pupil.

• De voogd is niet sowieso aansprakelijk voor de schade die zijn pupil door zijn onzorgvul-

dig of foutief gedrag veroorzaakte. Enkel wanneer de voogd zelf een fout maakte, bv. in 

het uitoefenen van het toezicht op zijn minderjarige pupil, kan hij ook zelf aansprakelijk 

gesteld worden op basis van de algemene aansprakelijkheidsregel uit art. 1382 B.W.

Het einde van de voogdij:

De voogdij eindigt in principe wanneer de minderjarige meerderjarig wordt, of bij het over-

lijden van de voogd. De vrederechter kan de voogd daarnaast ook ontzetten. 

Wanneer de voogd overlijdt, of ontzet wordt door de vrederechter, moet een nieuwe voogd 

aangeduid worden die vanaf dat moment verder het voogdijgezag zal uitoefenen over de 

minderjarige.

Binnen een maand na de beëindiging van de voogdij, moet een definitieve voogdijrekening 

(dit is een balans van alle ontvangsten en uitgaven gedaan in het kader van de voogdij- 

opdracht) worden opgemaakt in het bijzijn van de vrederechter. Deze voogdijrekening moet 

dan worden goedgekeurd door de meerderjarig geworden pupil, of de nieuwe voogd. De  

minderjarige pupil die minstens 15 jaar is, krijgt deze voogdijrekening ook overhandigd.
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Zoals gezegd is de grote algemene regel in het Belgische rechtssysteem dat minderjarigen 

in principe handelingsonbekwaam zijn. Minderjarigen kunnen hierdoor geen rechtshande-

lingen stellen. Ze moeten in het rechtsverkeer in principe steeds vertegenwoordigd worden 

door hun ouders of voogd.

De laatste jaren worden echter steeds meer uitzonderingen gemaakt op het algemene  

principe van handelingsonbekwaamheid:

A. DAGELIJKSE HANDELINGEN

Er wordt algemeen aangenomen, hoewel hiervoor geen wettelijke basis bestaat, dat minder-

jarigen dagelijkse (rechts)handelingen mogen stellen zoals het kopen van voorwerpen voor 

dagelijks gebruik en verbruik (kleren, voedsel, boeken, CD’s, kaartje voor de bus,...). Men 

gaat ervan uit dat de minderjarige hiervoor een stilzwijgend mandaat van zijn wettelijke 

vertegenwoordigers heeft gekregen.

Zoals eerder al aan bod kwam, is het eventueel wel mogelijk om deze rechtshandeling  

achteraf nietig te laten verklaren indien de minderjarige benadeeld zou zijn geweest. 

Uitzonderingen op de principiële 

onbekwaamheid van minderjarigen3
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B. PERSOONLIJKHEIDS- EN GRONDRECHTEN

Veel fundamentele persoonlijkheids- en grondrechten vereisen geen optreden van de dragers 

ervan of worden uitsluitend uitgeoefend door feitelijke gedragingen (en dus niet door het 

stellen van rechtshandelingen). 

Daarom hebben ook minderjarigen bv. recht op een mening en recht om die vrij te uiten, 

recht op onderwijs, recht op informatie, recht op een naam en nationaliteit, recht op leven, 

recht op menswaardige behandeling, recht op privacy,...

Willem, 16 jaar, doet de laatste tijd vreemd. Hij is overdreven ongeduldig en prik-

kelbaar, reageert soms erg agressief, soms ook extreem uitbundig,… Zijn ouders 

vrezen dat hij drugs neemt en doorzoeken zijn kamer wanneer hij naar school is. 

Maar kan dit wel gezien Willem zijn recht op privacy?

Het uitgangspunt dat ook minderjarigen recht hebben op privacy klopt. Ouders 

hebben in het kader van hun ouderlijk gezag echter ook recht op informatie om 

beslissingen te nemen over de opvoeding van hun minderjarige kinderen. Het recht 

op privacy van minderjarigen botst dan ook regelmatig met het recht van ouders 

op informatie…

Er wordt algemeen aangenomen dat ouders hoe dan ook het recht hebben om de 

privacy van hun jonge kinderen te schenden in het kader van hun opvoedingstaak. 

Wat betreft oudere, bekwame kinderen, ligt het iets moeilijker. Ouders zullen de 

privacy van hun bekwame kinderen enkel kunnen schenden wanneer ze hiervoor 

gegronde redenen hebben zoals bv. ernstige vermoedens van drugsgebruik of van 

mogelijke contacten met gevaarlijke personen zoals pedofielen, drugsdealers, 

bendeleden,…
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C. DE UITOEFENING VAN HET OUDERLIJK GEZAG DOOR MINDERJARIGE  
OUDERS

Minderjarige ouders kunnen zelfstandig hun ouderlijk gezag uitoefenen over hun eigen min-

derjarige kinderen. Ze hebben alle rechten en plichten die gepaard gaan met het ouderlijk 

gezag, en zijn ook aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen. 

Minderjarige ouders kunnen dus hun eigen minderjarige kinderen vertegenwoordigen door 

rechtshandelingen te stellen (de geboorte van het kind aangeven of het kind erkennen, het 

kind een naam geven, beslissen over de verblijfplaats van het kind, medische beslissingen 

nemen,…) of door gerechtelijke procedures te voeren indien nodig (om een schadevergoeding 

te vragen voor het kind, om een verblijfs- of omgangsregeling te laten vastleggen tussen de 

ouders,...). 

D. BANKVERRICHTIGEN

Zichtrekening

De wetgever voorziet geen specifieke wettelijke bepalingen voor zichtrekeningen van 

minderjarigen. Dit betekent dat de algemene regel van de handelingsonbekwaamheid van 

minderjarigen hier speelt en dat minderjarigen moeten vertegenwoordigd worden door hun 

ouders of voogd voor het openen van een zichtrekening.

In de praktijk staan banken toe dat minderjarigen vanaf 12 jaar een zichtrekening openen. 

Hiervoor wordt meestal, maar niet altijd, de toestemming gevraagd van de ouders van  

minderjarigen. Ouders kunnen zich in elk geval tegen het openen van de zichtrekening 

verzetten. 

Spaarrekening

Minderjarigen kunnen op om het even welke leeftijd een spaarrekening openen en indien 

ze ouder zijn dan 16 jaar kunnen ze hiervan (tot een bedrag van 125 euro per maand) zelf 

geld afhalen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. De ouders van de 
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minderjarigen kunnen zich wel verzetten tegen deze geldafhaling. 

Wanneer minderjarigen die jonger zijn dan 16 geld wil afhalen van hun spaarrekening, heb-

ben zij hiervoor steeds de toestemming nodig van hun ouders. Ook minderjarigen die ouder 

zijn dan 16 en een hoger bedrag wil afhalen dan 125 euro per maand, hebben hiervoor de 

toestemming van hun ouders nodig. 

E. ARBEID VERRICHTEN

Minderjarigen kunnen in België in principe vanaf 15 of 16 jaar werken. Maar minderjarigen 

kunnen door hun algemene handelingsonbekwaamheid in principe zelf geen arbeidsovereen-

komst afsluiten.

Kinderarbeid is natuurlijk verboden in België. Daarom mogen minderjarigen pas 

vanaf 15 jaar (als ze 2 jaar secundair onderwijs achter de rug hebben) of vanaf 16 

jaar werken. 

Op jongere leeftijd kunnen minderjarigen enkel werken, in het kader van bepaalde 

werkzaamheden (bv. om op te treden als acteur of zanger) én indien ze hiervoor 

een individuele afwijking op het verbod op kinderarbeid verkregen.

Van die algemene regel wijkt het arbeidsrecht af door te voorzien in bepalingen die aan min-

derjarige werknemers de mogelijkheid bieden om toch een arbeidsovereenkomst te sluiten 

en over hun loon te beschikken:

Het afsluiten (of beëindigen) van een arbeidsovereenkomst

Minderjarige werknemers zijn, met de uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van hun 

ouders bekwaam om een arbeidsovereenkomst te sluiten of te beëindigen. 

In geval van verzet van ouders (of voogd) kunnen minderjarigen toestemming vragen aan de 

jeugdrechtbank. Minderjarigen kunnen zich hiervoor schriftelijk tot de procureur des Konings 

of tot de jeugdrechtbank wenden, of een direct familielid vragen om dit voor hen te doen. 

TER VERDUIDELIJKING
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Loon ontvangen

De werkgever mag het loon van minderjarige werknemers aan de minderjarigen zelf uit-

betalen, tenzij de ouders zich hiertegen zouden verzetten.

Maar minderjarigen zijn in principe wel verplicht om het loon af te geven aan hun ouders 

indien zij dit vragen, of om het volgens hun richtlijnen te besteden.

Op vraag van het openbaar ministerie of van een familielid, kan de jeugdrechtbank echter, 

in het belang van de minderjarigen, beslissen dat ze zelf hun loon kunnen ontvangen en 

besteden. 

F. IN DE GEZONDHEIDSZORG

Het recht op de eerbiediging van de fysieke integriteit is een fundamenteel mensenrecht 

waarop ook minderjarigen zich kunnen beroepen. Maar aangezien ouders als wettelijke 

vertegenwoordigers in principe dienen te beslissen over alle gezondheidszorg aan hun 

minderjarige kinderen, kon het eigen recht op fysieke integriteit van de minderjarige in het 

gedrang komen. De Wet betreffende de rechten van de patiënt (W.P.) van 2002 voorzag 

daarom in een wettelijke basis voor de rechten van minderjarigen als patiënt. (Alle rechten 

van minderjarige patiënten komen uitgebreid aan bod in de fiche ’t Zitemzo Jeugdrecht... met 

de minderjarige patiënt.)

Volgens de Wet Patiëntenrechten vallen minderjarigen principiëel onder het gezag van hun 

ouders én oefenen ouders als wettelijke vertegenwoordigers daarom de rechten van hun 

minderjarige kinderen als patiënt uit. De minderjarige patiënt wordt hierbij wel steeds betrok-

ken rekeninghoudend met zijn leeftijd en maturiteit.

Wanneer de minderjarige echter in de ogen van de betrokken beroepsbeoefenaar in de 

gezondheidszorg (arts, verpleegkundige,…) bekwaam is, oefent deze zijn patiëntenrechten 

zelfstandig uit. 
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De Wet Patiëntenrechten voorziet geen leeftijd waarop de minderjarige bekwaam wordt  

geacht. Het is de betrokken gezondheidswerker die in een concrete situatie zal moeten 

inschatten of de minderjarige patiënt bekwaam is (dus: voldoende kan inschatten wat in 

zijn belang is + voldoende kan inschatten wat de gevolgen zullen zijn van zijn beslissingen, 

daden) of niet. In de praktijk stellen we vast dat gezondheidswerkers zich hierbij meestal  

ook laten leiden door de aard van het onderzoek, de behandeling of ingreep: 

• Over lichte en risicoarme onderzoeken, behandelingen of ingrepen kunnen bekwame min-

derjarigen zelfstandig beslissen waardoor ouders beperkt worden in hun beslissingsrecht. 

 

• Over zwaardere, risicovolle onderzoeken, behandelingen of ingrepen zullen minderjarigen 

(zelfs wanneer ze bekwaam worden geacht) meestal niet alleen mogen beslissen en zal 

ook de toestemming van de ouders gevraagd worden. 

Charlotte, 15 jaar, is zwanger. Ze wil de zwangerschap graag afbreken en stapt 

naar haar huisarts om haar mogelijkheden te bespreken. Ze wil niet dat haar 

ouders te weten komen dat ze zwanger is en vraagt haar huisarts om hen niet in 

te lichten. 

Maar kan Charlotte wel alleen beslissen over een eventuele abortus? En mag de 

dokter haar ouders in het ongewisse laten? 

Aangezien een zwangerschap pas voorkomt wanneer een meisje de tienerleeftijd 

heeft bereikt, én aangezien een abortus op medisch vlak slechts een lichte ingreep 

is waar weinig risico’s aan verbonden zijn, nemen artsen in België aan dat minder-

jarige, zwangere meisjes die een abortus overwegen, bekwaam zijn om hierover 

zelf te beslissen. De ouders van deze zwangere meisjes kunnen in deze situatie 

bijgevolg in principe geen beslissingen nemen in de plaats van de betrokken 

meisjes.

Meer nog, de ouders kunnen, zonder toestemming van de betrokken meisjes, in 

principe zelfs niet op de hoogte gebracht worden van de zwangerschap/abortus 

omdat dit onder het beroepsgeheim van de behandelende arts valt.
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G. IN DE INTEGRALE JEUGDHULP

Binnen de Integrale Jeugdhulp is sinds 2004 het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige 

in de Integrale Jeugdhulp (DRM) van toepassing. Omdat de meeste rechten opgesomd in dit 

decreet uitgeoefend kunnen worden door feitelijke handelingen (en dus niet door rechts-

handelingen), kunnen deze rechten in principe zelfstandig uitgeoefend worden door alle 

minderjarige cliënten. Het gaat o.a. om het recht op informatie, het recht op participatie, het 

recht op privacy, het recht op een menswaardige behandeling, het recht op de ondersteuning 

van een bijstandspersoon, het klachtrecht,...

De integrale jeugdhulp heeft betrekking op jeugdhulpverlening die aangeboden 

wordt door de centra voor integrale gezinszorg (CIG), de centra voor leerlingen-

begeleiding (CLB), de geestelijke gezondheidszorg (CGG), Kind en Gezin (o.a. de 

centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) en de vertrouwenscentra  

kindermishandeling (VK’s)), de bijzondere jeugdbijstand (BJB), de diensten die  

vallen onder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),  

het algemeen welzijnswerk (o.a. de JAC’s en vluchthuizen) en de pleegzorg.

Voor drie rechten voorziet het decreet in een bijzondere regeling:

1. Recht op instemming met de buitengerechtelijke jeughulp;

2. Recht om niet tegen zijn wil gescheiden te worden van zijn ouders;

3. Recht op toegang tot het dossier.

Pas wanneer minderjarige cliënten volgens de betrokken hulpverleners bekwaam zijn,  

kunnen zij deze 3 rechten ook zelfstandig uitoefenen. 

TER VERDUIDELIJKING
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Hulpverleners krijgen bij de inschatting van de bekwaamheid van minderjarige cliënten 

alvast een richtlijn mee vanuit het DRM: Het DRM vermoedt dat minderjarigen vanaf 12 jaar 

bekwaam zijn. Rekeninghoudend met dit vermoeden, kunnen hulpverleners de bekwaamheid 

van minderjarigen in elke concrete situatie vrij inschatten (dus afwegen of de minderjarigen 

voldoende kunnen inschatten wat in hun belang is + voldoende kunnen inschatten wat de 

gevolgen zullen zijn van hun beslissingen, daden). Dit gebeurt liefst in overleg met de ouders 

van de minderjarige cliënten en met de minderjarige cliënten zelf. Maar uiteindelijk zijn het 

de hulpverleners die de knoop hierrond zullen doorhakken en zullen beslissen of minder-

jarige cliënten al dan niet bekwaam zijn. 

Indien ze hierbij zouden afwijken van het vermoeden uit het DRM, zullen ze hun beslissing 

moeten motiveren in het dossier van de minderjarigen.

Tim, 14 jaar, heeft het moeilijk thuis. De zaak van zijn ouders gaat failliet en dat 

brengt veel stress, spanningen en conflicten met zich mee. Tim voelt zich down, 

maakt zich zorgen over de toekomst, en functioneert ook niet meer goed op 

school. Hij wil graag hulp. Wat nu?

Tim kan als bekwame minderjarige bv. zelf naar het JAC of het CLB stappen om 

zijn situatie te bekijken en de mogelijkheden m.b.t. hulp te bespreken.  Maar voor-

aleer bv. thuisbegeleiding kan opgestart worden, of vooraleer Tim kan geplaatst 

worden in een pleeggezin, is naast zijn toestemming ook de toestemming van zijn 

ouders nodig. Deze vormen van jeugdhulp richten zich immers ook tot hen. 

H. HET VOEREN VAN GERECHTELIJKE PROCEDURES

Minderjarigen kunnen wel partij zijn in een gerechtelijke procedure maar ze zijn niet  

procesbekwaam. Minderjarigen moeten dus, zoals steeds, ook als partij in een proces 

vertegenwoordigd worden door hun ouders. Weigeren de ouders om de minderjarige te 

vertegenwoordigen, dan staat deze in principe machteloos. 

Wanneer ouders niet optreden om de belangen van hun minderjarige kind te vrijwaren,  
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kan een rechter wel opteren om een voogd ad hoc aan te stellen die de objectieve belangen 

van de minderjarige zal verdedigen tijdens het proces.

Wanneer ouders van minderjarigen niet willen optreden én wanneer het gaat om vorderingen 

m.b.t. zeer persoonlijke rechten worden gerechtelijke stappen van een minderjarige in de 

praktijk uitzonderlijk wel ontvankelijk verklaard door rechters.

Zo werd bv. door de Raad van State aanvaard dat een minderjarige met het nodige onder-

scheidingsvermogen een (annulatie)beroep kan instellen m.b.t strikt persoonlijke rechten bv. 

in kader van betwisting van examenuitslagen of uitsluiting door school,… 

Er kan dan ook besloten worden dat minderjarigen met voldoende onderscheidingsvermogen 

in de praktijk wel gerechtelijke procedures kunnen voeren om zeer persoonlijke rechten te 

verdedigen wanneer hun ouders niet (willen) optreden.

I. NOG ENKELE SPECIFIEKE WETTELIJKE UITZONDERINGEN

Naast al deze uitzonderingen, voorziet de regelgeving of rechtspraak nog soms in specifieke 

uitzonderingen op de algemene handelingsonbekwaamheid van minderjarigen:

• Minderjarigen moeten vanaf 12 jaar toestemmen vooraleer ze kunnen erkend of ge-

adopteerd worden; 

• Minderjarigen kunnen vanaf 16 jaar over de helft van hun vermogen beslissingen nemen 

in een testament; 

• Minderjarigen kunnen, mét toestemming van hun ouders en mits de opheffing van de 

leeftijdsvereiste door de jeugdrechter, huwen; 

• Minderjarigen mogen vanaf 14 jaar met een rijdier op de openbare weg rijden,  

of vanaf 16 jaar (en met rijbewijs) met een bromfiets of landbouwvoertuig. 

• …
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TOEPASSELIJKE REGELGEVING

Art. 388 B.W.

De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd 

van achttien jaar nog niet bereikt heeft.

Art. 372 B.W. 

Een kind blijft onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding.

Art. 375 B.W.

Indien de afstamming niet is vastgesteld ten aanzien van een van de ouders, of indien een 

van beiden overleden of vermoedelijk afwezig is dan wel in de onmogelijkheid verkeert zijn 

wil te kennen te geven, oefent de andere ouder dat gezag alleen uit. 

Als van beide ouders er geen overblijft die in staat het is ouderlijk gezag uit te oefenen, moet 

een voogdijregeling worden uitgewerkt.

Art. 378 B.W.

In geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders wordt door de vrederechter 

hetzij op verzoek van enig belanghebbende, hetzij ambtshalve een voogd ad hoc aangewezen.

Art. 1124 B.W.

Onbekwaam om contracten af te sluiten zijn: minderjarigen, onbekwaamverklaarden en, in 

het algemeen, al degenen aan wie de wet het aangaan van bepaalde contracten verbiedt.

Art. 1305 B.W.

Eenvoudige benadeling levert grond op voor vernietiging ten voordele van de niet ontvoogde 

minderjarige, wat betreft alle soorten van overeenkomsten; en ten voordele van de ontvoog-

de minderjarige, wat betreft alle overeenkomsten die de grenzen van zijn bekwaamheid te 

buiten gaan, zoals deze bepaald is in de titel Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding.

Meer weten, nog vragen? 
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Art. 1382 B.W. 

Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene 

door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Art. 1384, lid 2 B.W.

Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, 

maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet 

instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

De vader en moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige 

kinderen.

Art. 4 Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp

§1. Onverminderd de rechten van de ouders, oefent de minderjarige de rechten, opgesomd in 

dit decreet, zelfstandig uit.

§2. In afwijking van §1, oefent de minderjarige de rechten, bedoeld in artikelen 8,13 en 22, 

zelfstandig uit op voorwaarde dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat 

is, rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De minderjarige van twaalf jaar of 

ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen.

Art. 12 Wet betreffende de rechten van de patiënt

§ 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet 

uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn 

voogd.

 § 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met 

zijn leeftijd en maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarig 

patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, 

zelfstandig worden uitgeoefend.
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De tZitemzo Jeugdrecht… fiches

Deze fiche maakt deel uit van de tZitemzo Jeugdrecht-reeks van 

tZitemzo voor praktijkwerkers. Deze fiches willen wetgeving en regels 

die van toepassing zijn op minderjarigen op een bevattelijke manier 

toelichten en uitdiepen.

Ze kunnen besteld worden bij tZitemzo of in PDF gedownload worden 

van de website www.tzitemzo.be

De juridische helpdesk van tZitemzo

Diensten en professionelen zoals hulpverleners, beroepsbeoefenaars 

in de gezondheidszorg, leerkrachten,… kunnen met al hun juridische 

vragen en casussen m.b.t. minderjarigen steeds rechtstreeks bij de  

juridische helpdesk van tZitemzo terecht. Daarnaast verzorgen de 

juristen van tZitemzo ook workshops voor uw organisatie of team 

rond de rechtspositie van minderjarigen.  

Men kan de juridische helpdesk 

van tZitemzo bereiken via:

09 234 19 72

jurist@tzitemzo.be

www.tzitemzo.be
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