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15 417 Verlaging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk 
Wetboek de meerderjarigheid wordt bereikt tot achttien 
jaren en wijziging in verband daarmede van het 
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en de Algemene Bijstandswet 

TWEEDE NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
30 oktober 1986 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de leeftijd 

waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meerderjarigheid wordt bereikt, 
te stellen op achttien jaren, en voorts dat in verband daarmede het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene Bij-
standswet dienen te worden gewijzigd; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In artikel 233 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt in plaats van 
«een en twintig» gelezen: achttien. 

ARTIKEL II 

Het Burgerlijk Wetboek wordt voorts als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 224, eerste lid onder c, van Boek 1 wordt gelezen: 
c. door een minderjarige, tenzij de erkenning op de dag van voltrekking 

van zijn huwelijk heeft plaatsgehad;. 

B. In artikel 235, eerste lid, wordt de zinsnede «wanneer de minderjarige 
de volle ouderdom van achttien jaren heeft bereikt» vervangen door: 
wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. 

C. In artikel 263, vierde lid onder a, van Boek 1 wordt in plaats van «acht-
tien» gelezen: zestien. 

D. In artikel 392, tweede lid, van Boek 1 wordt achter «stiefkinderen» inge-
voegd: en jegens hun kinderen bedoeld in artikel 395a van dit boek. 

E. In artikel 394, tweede lid, van Boek 1 wordt de punt vervangen door een 
puntkomma en aan dit lid wordt toegevoegd: onverminderd het bepaalde in 
artikel 395a, eerste lid, van dit boek.. 
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F. In artikel 395 van Boek 1 wordt achter «is» ingevoegd:, onverminderd 
het bepaalde in artikel 395a van dit boek,. 

G. Na artikel 395 van Boek 1 worden een nieuw artikel 395a en een nieuw 
artikel 395b ingevoegd, luidende: 

Artikel 395a. 1. Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levens-
onderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van een 
en twintig jaren niet hebben bereikt. Gelijke verplichting rust op de vader 
van een onwettig niet-erkend kind tegen wie de vordering, gegrond op arti-
kel 394 van dit boek, is toegewezen. 

2. Een stiefouder is gedurende zijn huwelijk jegens de tot zijn gezin beho-
rende wettige en natuurlijke meerderjarige kinderen van zijn echtgenoot die 
de leeftijd van een en twintig jaren niet hebben bereikt, verplicht te voorzien 
in de bij het vorige lid bedoelde kosten. 

Artikel 395b. 1. Heeft de rechter het bedrag bepaald, dat een ouder of 
stiefouder dan wel de vader van een onwettig niet-erkend kind ter zake van 
de verzorging en opvoeding van zijn minderjarig kind of stiefkind aan de 
raad voor de kinderbescherming moet betalen en is deze verplichting tot 
aan het meerderjarig worden van het kind van kracht geweest, dan geldt 
met ingang van dit tijdstip de rechterlijke beslissing als een tot bepaling 
van het bedrag ter zake van levensonderhoud en studie als in artikel 395a 
van dit boek bedoeld en dient dit aan de raad voor de kinderbescherming 
te worden betaald. 

2. Hetzelfde geldt, indien de rechter met toepassing van artikel 927 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het bedrag heeft vastgesteld, 
dat een ouder of stiefouder ter bestrijding van de kosten van een maatregel 
van kinderbescherming aan de raad voor de kinderbescherming moet uitke-
ren. 

3. De raad voor de kinderbescherming draagt zorg, dat de gelden die 
hem krachtens dit artikel worden uitgekeerd, aan het kind worden uitbetaald. 

4. Voor de toepassing van dit artikel is bevoegd de raad voor de kinder-
bescherming die laatstelijk voor het meerderjarig worden van het kind 
overeenkomstig artikel 239 van dit boek bevoegd was op te treden. Deze 
raad kan ook wijziging van het bedrag dat is verschuldigd ter zake van 
levensonderhoud en studie verzoeken. 

5. In afwijking van het eerste en tweede lid is het bedrag aan het kind 
verschuldigd en dient dit ook aan hem te worden betaald, indien het kind 
aan de raad voor de kinderbescherming schriftelijk heeft medegedeeld van 
optreden van deze laatste volledig af te zien. 

H. In artikel 944 wordt in plaats van «achttien» gelezen: zestien. 

I. In artikel 951, eerste lid, wordt in plaats van «achttien» gelezen: zestien. 

J. In artikel 1639h, vijfde lid, wordt in plaats van «een meerderjarige arbei-
der» gelezen: de arbeider. De tweede zin van dit lid vervalt. 

ARTIKEL III 

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 479b wordt in plaats van «voor verzorging en opvoeding van 
eenen minderjarige,» gelezen: voor verzorging en opvoeding van een min-
derjarige en voor levensonderhoud en studie van een meerderjarige die de 
leeftijd van een en twintig jaren niet heeft bereikt,. 
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B. In artikel 598a, eerste l id, wordt in plaats van «minderjarige,» gelezen: 
minderjar ige en voor levensonderhoud en studie van een meerderjarige die 
de leeftijd van een en tw in t ig jaren niet heeft bereikt,. 

C. Art ikel 828a, tweede l id, word t gelezen: Onder levensonderhoud zijn 
begrepen verzorging en opvoeding van een minderjar ige, alsmede levens-
onderhoud en studie van een meerderjarige die de leefti jd van een en tw in -
t ig jaren niet heeft bereikt. 

D. In artikel 870, eerste lid onder 1°, wo rd t in plaats van «voor verzorging 
en opvoeding van eenen minderjarige,» gelezen: voor verzorging en opvoe-
ding van een minderjar ige en voor levensonderhoud en studie van een 
meerderjarige die de leefti jd van een en twint ig jaren niet heeft bereikt,. 

ARTIKEL IV 

De Algemene Bijstandswet wordt als vo lgt gewi jz igd: 

A. In artikel 5 wordt , onder ve rnummer ing van het derde lid tot vierde l id, 
een nieuw lid ingevoegd, lu idende: 

3. Met minderjar ige kinderen bedoeld in het eerste en tweede lid worden 
geli jkgesteld meerderjarigen ten aanzien van wie de ouders een onder-
houdspl icht hebben als bedoeld in artikel 395a van Boek 1 van het Burger-
lijk Wetboek. 

B. Indien het bij koninkli jke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet, houdende wi jz iging van de Algemene Bijstandswet met 
betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijk-
stelling van niet gehuwde personen met gehuwden, kracht van wet zal 
hebben verkregen, word t het in artikel 5 opgenomen vierde lid ve rnummerd 
tot vijf. 

C. Artikel 7, eerste lid onder c, wordt gelezen: 
c. een redelijk deel van het inkomen uit arbeid van een minder jar ig kind, 

alsmede van een meerderjarige ten aanzien van w ie de ouders een onder-
houdspl icht hebben als bedoeld in artikel 395a van Boek 1 van het Burgerl i jk 
Wetboek, behalve ten aanzien van aan de betrokkene afzonderli jk te verle-
nen bi jstand. 

D. In artikel 55 wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, lu idende: 
c. tot de grens van hun onderhoudspl icht bedoeld in artikel 395a van Boek 

1 van het Burgerli jk Wetboek op de ouders die deze pl icht niet of niet be-
hoorlijk nakomen; . 

De letters c en d worden gewijzigd in, achtereenvolgens: d en e. 

ARTIKEL V 

Minderjar igen, die op het t i jdst ip van het in werking treden van deze wet 
de leeftijd van achttien jaren reeds hebben bereikt, worden op genoemd 
ti jdstip meerderjar ig. 

ARTIKEL VI 

1. Indien het verzoek daartoe binnen twee jaren na het in werking treden 
van deze wet door de adoptanten of, een hunner overleden zijnde, door de 
overbl i jvende echtgenoot is gedaan, kan adoptie worden uitgesproken van 
een kind dat op de dag van het verzoek meerderjarig is, doch niet is gehuwd 
of gehuwd is geweest en de leeftijd van een en twint ig jaren nog niet heeft 
bereikt. 
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2. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de adoptie, zowel 
uit het oogpunt van verbreking van de banden met de ouders als uit dat van 
bevestiging van de banden met de adoptanten, o f - ingeval van adoptie van 
een wettig of natuurlijk kind van een adoptant - zowel uit het oogpunt van 
verbreking van de banden met de andere ouder als uit dat van bevestiging 
van de banden met de stiefouder, in het kennelijk belang van het kind is en 
aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. dat het kind in de adoptie heeft toegestemd; 
b. dat het kind niet is een wettig of natuurlijk kind van een wettig of na-

tuurlijk kind van een adoptant; 
c. dat tot zijn meerderjarig worden het kind door de adoptanten te zamen 

of, in het geval een der adoptanten voor dat tijdstip overleden is, door 
de adoptanten te zamen en vervolgens door de overblijvende echtgenoot, 
gedurende enige tijd feitelijk is verzorgd en opgevoed geworden. 

3. Indien het verzoek niet strekt tot de adoptie van een wettig of natuurlijk 
kind van een adoptant, dient voorts aan de volgende voorwaarden te zijn 
voldaan: 

a. dat ieder der adoptanten ten minste achttien en ten hoogste vijftig ja-
ren ouder dan het kind is; 
b. dat de adoptanten ten minste vijfjaren voor de dag van het verzoek met 
elkander zijn gehuwd. 

4. Tegen toewijzing van het verzoek staat geen ander rechtsmiddel open 
dan beroep in cassatie in het belang der wet. 

5. De adoptie van een kind met toepassing van dit artikel kan niet worden 
herroepen. 

ARTIKEL VII 

1. Wanneer in overeenkomsten voor het in werking treden van deze wet 
aangegaan, of in uiterste wilsbeschikkingen voor het in werking treden van 
deze wet gemaakt, de uitoefening van enig recht of de nakoming van enige 
verplichting afhankelijk is gesteld van het tijdstip waarop iemand de 
meerderjarigheid zal hebben bereikt, wordt het tijdstip waarop de meerder-
jarigheid wordt bereikt bepaald volgens artikel 233 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek zoals dit luidde voor het in werking treden van deze 
wet. 

2. Wanneer echter in overeenkomsten voor het in werking treden van 
deze wet aangegaan of in uiterste wilsbeschikkingen voor het in werking 
treden van deze wet gemaakt, de uitoefening van enig recht of de nakoming 
van enige verplichting afhankelijk is gesteld van de voorwaarde of de 
termijn waarop hetzij iemand de leeftijd van eenentwintig jaren zal hebben 
bereikt hetzij eerder meerderjarig is geworden, wordt het tijdstip waarop 
de meerderjarigheid wordt bereikt, bepaald volgens artikel 233 van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat zal luiden na het in werking treden 
van deze wet. 

ARTIKEL VIII 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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