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Inleiding 
 

Het huwelijk is een onderwerp waarover in het verleden al veel inkt gevloeid is en dat 

zal ook zo blijven daar het één van de belangrijkste en meest ingrijpende aangelegenheden is 

in het leven van een persoon. Vandaag is het huwelijk meestal een keuze van twee personen 

die van elkaar houden en dit uit eigen wil wensen te bezegelen met een verbond. Tot zeer lang 

geleden was het huwelijk daarnaast vooral ook een zaak van de familie. Deze thesis handelt 

over rechtszaken tussen jongeren en hun ouders om te huwen zonder de toestemming of 

instemming van deze laatsten. De Napoleontische codificaties bevatten strenge formaliteiten 

op dit vlak, maar werden door de eeuwen heen geleidelijk aan versoepeld. De doelstelling van 

dit werk is dan ook deze liberaliserende evolutie op een overzichtelijke manier te beschrijven.  

Dit werk vertrekt vanuit het BW van 1804 en eindigt bij de wet van 19 januari 1990. Deze wet 

zorgde ervoor dat de huwbare leeftijd nu op achttien jaar ligt en bovendien is vanaf deze 

leeftijd geen toestemming van de ouders meer vereist om te huwen. Deze wet is m.i. het 

eindpunt in een reeks van opeenvolgende wetten die de toegang tot het huwelijk voor 

jongeren steeds eenvoudiger wilden maken. Zeven jaar eerder werd de verplichting om een 

akte van eerbied op te maken reeds afgeschaft en met de verlaging van de 

meerderjarigheidsleeftijd tot achttien jaar, beschikten de ouders slechts nog over één 

rechtsmiddel om in te grijpen tegen het huwelijk van hun meerderjarige kinderen, namelijk 

het verzet.  

De structuur van dit werk is grotendeels gebaseerd op de indeling in het Burgerlijk 

Wetboek. Vooral hoofdstuk I “Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te 

mogen aangaan” van titel V “Huwelijk” van Deel I van het Burgerlijk Wetboek, bevat de 

hoofdmoot van artikelen die voor dit onderwerp relevant zijn. In een eerste hoofdstuk wordt 

een kort overzicht gegeven over de evolutie van het instituut huwelijk vanaf de Romeinen tot 

het BW van 1804. Heel wat fundamenten voor de regeling inzake het huwelijk zijn terug te 

vinden in de periode vóór het BW. Napoleon nam deze over en bracht verscheidene 

veranderingen aan in overeenstemming met zijn denkwijze en de geëvolueerde tijdsgeest. Het 

BW van 1804 bevatte zoals reeds gezegd een strenge regeling en wordt als vertrekpunt 

genomen voor het verdere onderzoek. In een tweede hoofdstuk wordt de huwbare leeftijd 

samen met de redenen van leeftijdsdispensatie besproken. Met betrekking tot dit onderwerp is 

er niet veel veranderd. Het derde hoofdstuk is het belangrijkste hoofdstuk en handelt over de 

toestemming van de ouders. Vandaag dienen enkel nog minderjarigen die in het 
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huwelijksbootje wensen te stappen de toestemming van hun ouders te verkrijgen. Lange tijd 

was het anders en diende men tot de nuptiale meerderjarigheid toestemming te vragen. De 

voornaamste evolutie op dit punt is de afzwakking van de patriarchale macht en de inmenging 

van de rechter in familiale aangelegenheden ter bescherming van de jonge trouwlustigen. En 

alsof de wetgeving op huwelijkszaken nog niet streng genoeg was, voerde men met het BW 

van 1804 ook nog de akte van eerbied in. Deze formaliteit laat veel ruimte open voor nader 

onderzoek daar er niet zo veel te vinden is over de  praktische kant ervan. Er is daarentegen 

wel heel wat informatie te vinden over de puur formele kant. Ik vind het niet verrijkend de 

formele zaken over de akte van eerbied te bespreken, daar er echter heel wat interessantere 

zaken te vertellen zijn over dit instrument zoals de oorsprong, de achterliggende bedoeling, de 

kostprijs, … Bovendien was er tussen de rechtsgeleerden veel onenigheid over de formele 

kant. De wetgeving bepaalde geen formaliteiten op straffe van nietigheid.  De rechters en 

rechtsgeleerden ontwikkelden bijgevolg virtuele nietigheden, gebaseerd op de stilzwijgende 

wil van de wetgever.1 Alles omtrent de akte van eerbied wordt besproken in hoofdstuk vier. 

Een laatste kans voor de ouders om een voorgenomen huwelijk te verhinderen wordt 

besproken in het vijfde hoofdstuk. Om misbruiken te voorkomen heeft de wetgever het recht 

van verzet beperkt;  slechts bepaalde personen en om bepaalde redenen konden verzet 

uitoefenen. De belangrijkste opmerking bij dit hoofdstuk is dat de aard van het verzet dezelfde 

evolutie kende als de aard van het toestemmingsrecht; van een discretionair recht van de 

vader naar een doelgebonden recht dat het voorwerp kon uitmaken van rechtsmisbruik. Sinds 

kort behoort dit rechtsmiddel nu ook tot de geschiedenis, daar het in maart 2009 werd 

afgeschaft. Het zesde en laatste hoofdstuk behandelt de nietigheid van het huwelijk. Het 

bestaat vooral uit een rechtspraakanalyse. Veel huwelijken van jongeren werden afgesloten in 

het buitenland om aan de toepassing van de Belgische wet te ontsnappen. Of dit hen ook 

steeds lukte, leest u in dit laatste hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 F. LAURENT, Principes de droit civil, II, Brussel, Bruylant, 1878, 447. 
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Hoofdstuk 1: Het begrip huwelijk 

1.1. Algemeen 

GERLO definieert het huwelijk als “een vormgebonden overeenkomst, waardoor twee 

personen uit vrije wil toetreden tot een wettelijke instelling, om zo een gebonden 

leefgemeenschap te kennen.”2 In de wetgeving wordt geen definitie gegeven over het begrip 

huwelijk. Dit is vooral te verklaren doordat het huwelijk een juridische figuur is die naar de 

inhoud sterk tijdsgebonden is.3 Het instituut huwelijk is immers de speelbal geweest van vele 

tegengestelde stromingen en opvattingen.4 Deze opvattingen worden kort beschreven in de 

volgende afdeling. 

 

1.2. Overzicht van de betekenis van het huwelijk doorheen de eeuwen 

In het laat Romeins Recht was het huwelijk een zuiver consensuele overeenkomst die 

tot stand kwam vanaf het ogenblik dat de echtgenoten akkoord gingen om als man en vrouw 

samen te leven.5 De toestemming van de pater familias was alleen noodzakelijk indien een 

minderjarige een huwelijk wenste aan te gaan.6 Er was wettelijk nog geen huwbare leeftijd 

vastgesteld. De vader besliste toen nog of zijn kind voldoende rijp was om een dergelijke 

verbintenis aan te gaan. In het Ancien Régime werd door de gewoonte echter een 

minimumleeftijd bepaald om onstabiele huwelijken te vermijden.7 Bij de Germanen en in de 

late Middeleeuwen was er nog geen sterke staat, alleen grote families die als gemeenschappen 

instonden voor het economisch voortbestaan van hun leden. Het huwelijk was er enerzijds op 

gericht het familiepatrimonium in stand te houden en uit te breiden en anderzijds kinderen te 

verwekken.8 Gedurende deze periode zou men het roofhuwelijk gekend hebben en iets later 

                                                
2 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, Personen en Familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 155. (hierna 
verkort J. GERLO, Handboek familierecht). 
3 W. DELVA, Personen- en familierecht, II , Staat van de persoon A, Gent, Story-scientia, 1978, 40. (hierna 
verkort W. DELVA, Personen- en familierecht). 
4 R. C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht, Deurne, Kluwer, 1996,193. (hierna 
verkort R.C. VAN CAENEGEM, Inleiding) 
5 J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht. Overzicht van de wereldgeschiedenis van het recht. De bronnen 
van het recht in de Belgische gewesten sedert de 13e eeuw. Geschiedenis van het privaatrecht, Antwerpen, 
Kluwer, 1981, 517. (hierna verkort J. GILISSEN, Inleiding) 
6 P. VANDENBOSSCHE, “De toestemming van de ouders tot het huwelijk van hun minderjarige kinderen”, TPR 
1968, (155) 222. (hierna verkort P. VANDENBOSCCHE, Toestemming) ; J.P. LÉVY en A. CASTALDO, Histoire du 
droit civil, Parijs, Dalloz, 2002, 98. (hierna verkort J.P. LÉVY en A. CASTALDO, Droit civil). 
7 J.P. LÉVY en A. CASTALDO, Droit civil, supra noot 6, 95. 
8 J. MONBALLYU, Geschiedenis van het familierecht: van de late middeleeuwen tot heden, Leuven, Acco, 2006, 
29. (hierna verkort J. MONBALLYU, Familierecht) 
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verschillende varianten van het koophuwelijk. Het was gebruikelijk dat jongeren de 

toestemming vroegen aan hun ouders of eventueel verdere familieleden om te huwen.9 Het 

toestemmingsrecht was namelijk één van de voornaamste gevolgen die voortvloeide uit de 

vaderlijke macht. Daarnaast was het ook noodzakelijk omdat een huwelijkssluiting een 

belangrijke aangelegenheid was waardoor een vermogensverschuiving van de ene familie 

naar de andere kon teweeg gebracht worden.10 Huwelijken van nog zeer jonge kinderen 

kwamen frequent voor en waren vooral het werk van hun families die ook hun zegje wilden 

doen. Wanneer dan toch een huwelijk tot stand was gekomen zonder dat de families daarin 

hun mening konden doordrijven, leidde dit nog niet tot de nietigheid van het huwelijk.11 

Vanaf de achtste eeuw kwam het huwelijk in handen van de Kerk. Zij ontwikkelde een 

eigen leer over het huwelijk waarbij de wederzijdse liefde voor de aanstaande echtgenoten de 

voornaamste pijler was. De toestemming van de familie was slechts gewenst om de vrede 

binnen de families te bewaren, maar was zeker niet noodzakelijk.12 Het huwelijk werd 

beschouwd als een heilige instelling, een sacrament.13 Wanneer er sprake was van een 

clandestien huwelijk, dan werd dit weliswaar beschouwd als een zonde, maar toch aanvaardde 

de Kerk de geldigheid ervan.14 De Kerk wou de toegang tot het huwelijk zo gemakkelijk 

mogelijk maken. Ze heeft vaak de grondvereisten om een huwelijk te voltrekken moeten 

preciseren. Wanneer aan één van die vereisten niet voldaan was, ontstond een beletsel.15 Er 

werd een onderscheid gemaakt tussen twee soorten beletselen. Enerzijds waren er de 

verbiedende beletselen bv. huwen in een bepaalde periode van het jaar zoals de vasten. Een 

inbreuk hierop tastte de geldigheid van het huwelijk niet aan, de gehuwden konden wel 

gestraft worden.16 Anderzijds waren er ook de vernietigende huwelijksbeletselen bv. meisjes 

konden pas huwen vanaf twaalf jaar, jongens vanaf veertien jaar, gebreken in de toestemming, 

impotentie,… Deze brachten wel de nietigheid van het huwelijk mee.  

                                                
9 P. PETOT, Histoire du droit privé français, Parijs, Loysel, 1992, 383. (hierna verkort P. PETOT, Droit privé 
français) 
10 J. MONBALLYU, Familierecht , supra noot 8, 30. 
11 P. PETOT, Droit privé français , supra noot 9, 489. 
12 J. MONBALLYU, Familierecht, supra noot 8, 31. 
13 J. GILISSEN, Inleiding, supra noot 5, 520. 
14 E. C. COPPENS, Het huwelijk quoad vinculum : een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857, doctoraatsthesis geschiedenis RUG, 1984, onuitg., 155. (hierna verkort E.C. COPPENS, Huwelijk)  
15 P. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Brussel,  Académie, 1987, 
103. 
16 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 226. 
(hierna verkort D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis) 
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Vanaf de late Middeleeuwen is gedurende een lange periode voortdurend getouwtrek 

geweest tussen de Kerk en de Staat wat betreft de reglementering over het huwelijk.17 De 

Kerk koos hierbij vooral de kant van de jonge aanstaande echtgenoten die uit liefde met elkaar 

wensten te huwen. De overheid daarentegen koos de kant van de ouders die ook iets in de pap 

te brokken wilden hebben in het huwelijk van hun kinderen. Wanneer hun kind in het geheim 

een huwelijk aanging, zagen de ouders hun plannen voor huwelijksallianties en 

fortuinverbindingen genadeloos in het water vallen.18 Het grote zwakpunt van de klassieke 

canonieke doctrine was dat geen enkele bekendmaking van het huwelijk vereist was waardoor 

heel wat clandestiene huwelijken gesloten werden die een ware gesel vormden.19 Wanneer 

een huwelijk clandestien gesloten werd, kon geen controle uitgeoefend worden of er tussen de 

aanstaanden geen verboden graden van bloedverwantschap of aanverwantschap waren, of één 

van de aanstaanden zich schuldig maakte aan bigamie. Het betekende vooral ook een verlies 

van controle vanwege de familie over het huwelijksgedrag van hun kinderen, waardoor het 

familiaal vermogen in gevaar werd gebracht.20  

Op het Concilie van Trente werd de problematiek van huwelijken zonder de 

toestemming van de ouders behandeld. De Kerk kwam onder druk te staan om het sluiten van 

huwelijken tussen jongeren moeilijker te maken.21 Met het Conciliedecreet Tametsi maakte 

zij het huwelijk tot een plechtig contract.22 De voornaamste voorgeschreven vormvereisten 

waren; drie kerkbannen voor het huwelijk, een huwelijk voor de parochiepriester in 

aanwezigheid van twee getuigen en de registratie van het huwelijk.23 De Kerk weigerde echter 

halsstarrig de familiale toestemming op straffe van nietigheid voor te schrijven. Het was 

absoluut niet naar de zin van de aristocraten dat zij de mond gesnoerd werden wat betreft het 

huwelijk van hun oogappels. Het was een te belangrijke aangelegenheid in het leven om over 

te laten aan de vrije wil van minderjarigen. Zij werden geacht hopeloos verblind te zijn door 

de liefde en niet in staat om zich op een weloverwogen manier te verbinden met een passende 

huwelijkspartner.  

Men oefende hevige druk uit op de wereldlijke overheden met als gevolg dat vanaf de 

zestiende eeuw staten in heel Europa een manier zochten om de huwelijken van jongeren te 

reglementeren. Een hele reeks maatregelen volgden elkaar op met als kenmerk dat de 
                                                
17 V. DEMARS-SION, L’edit de Joseph II concernant le mariage: une reforme pre revolutionaire?, doorgenomen in 
manuscript, te verschijnen. 
18 R.C. VAN CAENGEM, Inleiding, supra noot 4, 194. 
19 J. GILISSEN, Inleiding, supra noot 5, 525. 
20 E. C. COPPENS, Huwelijk, supra noot 14, 13. 
21 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra noot 16, 226. 
22 J. GILISSEN, Familierecht, supra noot 5, 528. 
23 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra noot 16, 228. 
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nieuwste reglementering steeds repressiever was dan de vorige. Allemaal beperkten ze de 

vrijheid van de jongeren om te huwen zonder het advies en/of de toestemming van hun 

ouders. Wanneer de jongeren toch huwden tegen de wil in van hun ouders, konden ze bestraft 

worden met strenge burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties. De voornaamste burgerlijke 

sancties waren dat de jongeren de aanspraak op hun deel in de nalatenschap verloren. De 

meest voorkomende strafrechtelijke sancties waren boetes zowel voor de jongeren als voor zij 

die medeplichtig waren door tot de sluiting van een clandestien huwelijk bij te dragen. Uit 

teksten kan afgeleid worden dat onbezonnen huwelijken een echte plaag waren die dagelijks 

voorkwamen, want het is een onderwerp dat alle heersers van die tijd bezig hield.24 Een aantal 

middeleeuwse keuren in Vlaanderen en Brabant illustreren dit. Ze bepaalden dat diegene die 

een meisje of een jongen huwde zonder de toestemming van de familie zich schuldig maakte 

aan schaking door verleiding waardoor hij of zij een verbanning, een boetevaart of een 

confiscatie van alle goederen kon oplopen. In een ordonnantie van Karel V wordt beschreven 

dat degene die zonder de toestemming van de familie een meisje onder de twintig of een 

jongen onder de vijfentwintig jaar huwde, elk vermogensvoordeel verloor dat hij of zij uit het 

huwelijk kon halen. Zij die als medeplichtigen een dergelijk huwelijk hielpen bewerkstelligen, 

kregen een geldboete van 100 gouden carolussen. De notaris die in dat kader een 

huwelijkscontract had opgesteld zonder dat de ouders hiermee hadden ingestemd, werd uit 

zijn ambt ontzet.25 Verliefde jongeren die hun liefde wensten te bezegelen met een huwelijk 

werden als het ware beschouwd als misdadigers. Toch hadden deze bepalingen weinig effect 

en werden opeenvolgend wetgevende maatregelen uitgevaardigd die steeds strenger en 

strenger werden. De reden waarom deze wetgevende initiatieven geen succes hadden was 

omdat de Kerk zich niet zomaar gewonnen gaf en hevig tegenstribbelde door de afkondiging 

van verschillende wetgevingen te verhinderen. Daarnaast dienden de vorsten zich te beperken 

tot zijdelingse maatregelen op het hun terrein, namelijk dat van het huwelijksgoederenrecht en 

het erfrecht. Het huwelijk was sacramenteel en was een bevoegdheid die tot het einde van de 

achttiende eeuw ononderbroken werd opgeëist door de Kerk.26  

Het dispuut tussen de Kerk en de Staat bereikte een hoogtepunt met het edict van Jozef 

II van 1784 dat het huwelijk burgerlijk wou maken. Dit edict veranderde het huwelijksrecht 

inhoudelijk niet zo zeer. De voornaamste doelstelling was echter de macht van de Kerk uit te 

                                                
24 Uit V. DEMARS-SION; “le roi de France Henri II s’inquiète à son tour de ces marriages qui journellement se 
contractent en son royaume par les enfans de famille” 
25 J. MONBALLYU, Familierecht, supra noot 8, 42; C. BRUNEEL, P. GODDING en F. STEVENS, Het notariaat in 
België van de Middeleeuwen tot heden, Brussel, Gemeentekrediet, 1998, 25. 
26 E. C. COPPENS, Huwelijk, supra noot 14, 156. 
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schakelen. Het bepaalde dan ook in art. 1 dat het huwelijk een burgerlijk contract is waarvan 

de regeling volledig toekomt aan de burgerlijke overheid en waarvan de beslechting van de 

geschillen door burgerlijke rechtbanken dient te gebeuren.27 De grootste wijziging wat betreft 

het huwelijksrecht is gelegen in het feit dat bij personen jonger dan vijfentwintig jaar de 

toestemming van de ouders absoluut vereist werd, want zonder deze was het huwelijk 

ongeldig. Doch kon de rechter eventueel het huwelijk toch toelaten.28 Dit edict was een stap 

vooruit in de richting naar de secularisering van het huwelijk, maar het bleef halverwege 

steken, want kerkrechtelijk was het huwelijk gesloten voor de pastoor van de parochie wel 

geldig. Dergelijk huwelijk werd alleen niet door de Staat erkend.29 Een echt burgerlijk 

huwelijk kwam er pas met de wet van 20 september 1792 en bepaalde dat de huwbare leeftijd 

voor jongens op vijftien jaar lag en voor meisjes op dertien jaar, maar dat zij tot hun 

eenentwintigste de toestemming van hun ouders dienden te verkrijgen.30 De ambtenaar mocht 

de aanstaanden niet verbinden vooraleer de ouderlijke toestemming effectief werd gegeven.31 

Met het BW werd de huwbare leeftijd op achttien jaar voor de mannen en vijftien jaar 

voor de vrouwen gelegd. Desondanks dienden mannen de toestemming van hun ouders te 

vragen tot hun vijfentwintigste en vrouwen tot hun eenentwintigste. Ook werd de akte van 

eerbied terug ingevoerd; een vervelende formaliteit die verplicht door alle jongeren diende 

opgemaakt te worden die niet de spontane toestemming kregen van hun ouders. Deze akte 

diende opgesteld te worden ongeacht de leeftijd van de trouwlustige, zelfs al ging het om een 

tweede of derde huwelijk. Daarmee dienden ze de raad en het advies van hun ouders te 

vragen. Het was een bijkomende factor voor de ouders om een stokje voor het huwelijk van 

hun kinderen te steken. Het huwelijk bleef een plechtige handeling. Het was de ambtenaar van 

de burgerlijke stand die in naam van de wet verklaarde dat man en vrouw door de echt 

verbonden waren.32 Het kerkelijk huwelijk bleef bestaan, maar dit kon niet voorafgegaan 

worden door het burgerlijk huwelijk, net zoals dit de dag vandaag nog altijd het geval is. In 

het licht van het BW van 1804 was de familie ontworpen volgens een patriarchaal model; de 

vader werd  beschouwd als keizer en rechter van zijn gezin.33 PORTALIS stelde dat de 

maatschappij een verzameling van families is die gedirigeerd worden door de man en vader. 

Napoleon beschouwde het huwelijk als een natuurlijke akte die ontworpen was door de 
                                                
27 J. MONBALLYU, Familierecht, supra noot 8, 34. 
28 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra noot 12, 231. 
29 E. C. COPPENS, Huwelijk, supra noot 14, 158. 
30 M.H. RENAUT, Histoire du droit de la famille, Parijs, Ellipses, 2003, 36. 
31 E. C. COPPENS, Huwelijk,  supra noot 14, 159. 
32 J. GILISSEN, Familierecht,  supra noot 5,  531. 
33 J.L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Quadrige, PUF, 1996, 23. (hierna verkort J.L. 
HALPÉRIN,  Droit privé français) 
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wetgever. Het werd opgevat als een factor van sociale harmonie, een instituut dat niet kon 

worden overgelaten aan de natuur, maar aan de maatschappij en de zeden. Het was vooral de 

maatschappij die er belang bij had dat het huwelijk aan regels onderworpen werd. Men wou 

vermijden dat dergelijk belangrijk contract overgelaten werd aan liefdesuitspattingen. Daarom 

werd het huwelijk onder de dubbele controle van familie en Staat geplaatst.34 

Na het BW van 1804 kwam er een geleidelijke terugkeer van de vrijheid op het 

huwelijk door opeenvolgende wetten; de meerderjarigheidsleeftijd werd verlaagd van 

vijfentwintig naar eenentwintig jaar met de wet van 30 april 1896 en naar achttien jaar met de 

wet van 19 januari 1990. De akte van eerbied werd afgeschaft in 1983.35 Latere veranderingen 

zoals het homohuwelijk hebben voor deze problematiek geen betekenis gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 J.L. HALPÉRIN,  Droit privé français, supra noot 33, 26. 
35 J. MONBALLYU, Familierecht,  supra noot 8, 43. 
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Hoofdstuk 2. De huwbare leeftijd 

2.1. De huwbare leeftijd 

2.1.1. Het begrip  huwbare leeftijd 

Het BW bepaalt in art. 144 de leeftijd waarop jongeren ten vroegste in het 

huwelijksbootje kunnen stappen, namelijk vanaf achttien jaar. De wetgever vereist dat de 

aanstaanden een zekere maturiteit bezitten alvorens zij toegelaten worden een huwelijk af te 

sluiten.36 De reden hiervoor is dat een huwelijk wordt aangegaan met de bedoeling een 

doelgerichte gebonden levensgemeenschap te stichten. Men moet zowel fysiek als 

intellectueel voor het huwelijk klaar zijn. Met de intellectuele rijpheid bedoelt men dat het 

besef over het belang en de ernst van het huwelijk er moet zijn en men een weloverwogen 

toestemming dient te kunnen geven tot het huwelijk.37 Met de fysieke geschiktheid wil men 

huwelijken van te jonge kinderen vermijden die schadelijk kunnen zijn voor de echtgenoten 

zelf en hun kinderen.38 

 

2.1.2. Evolutie van art. 144 BW 

Wanneer we het BW van 1804 vergelijken met dat van nu zien we dat de huwbare 

leeftijd voor mannen gelijk is gebleven, maar voor vrouwen is opgetrokken van vijftien tot 

achttien jaar. Het verschil in minimumleeftijd, dat reeds langer bestond, werd verantwoord 

door een ongelijke ontwikkeling in de lichamelijke rijpheid van de twee seksen.39 Een 

verklaring voor het gelijkschakelen van de huwbare leeftijd is dat het als discriminatoir werd 

aangevoeld. 40 Daarnaast hadden talrijke Europese landen al eerder de huwbare leeftijd op 

achttien jaar gebracht. Ten slotte was er een tendens om te huwen op latere leeftijd. 

Met de wet van 19 januari 1990 werd de huwbare leeftijd voor vrouwen op achttien 

jaar gebracht, daarnaast werd ook de meerderjarigheidsleeftijd gewijzigd. Deze werd van 

eenentwintig jaar verlaagd tot op achttien jaar. De meerderjarigheidsleeftijd viel vanaf dat 

                                                
36 W. DELVA, “Het aangaan van het huwelijk”, TPR 1975, (31)- 34. 
37 D. STERCKX, Le mariage en droit civil, Brussel, Larcier, 2004, 86. (hierna verkort D. STERCKX, Mariage) 
38 D. STERCKX, Mariage, supra noot 37, 86. 
39 J. GERLO, Handboek familierecht, supra noot 2, 159. Voor een overzicht van de evolutie van de huwbare 
leeftijd zie bijlage 1. 
40 P. SENAEVE, “Art. 144 BW” in A. HEYVAERT, P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (ed), Personen- 
en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak. Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1984, losbl.; J. GERLO, Handboek familierecht, supra noot 37, 160. 
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moment samen met de huwbare leeftijd. De reden hiervoor is dat het noodzakelijk was de 

wetgeving aan te passen aan de evolutie van de maatschappelijke ontwikkelingen. Achttien 

jaar is voor jongeren een scharnierleeftijd; ze beëindigen hun middelbare studies, vatten 

hogere studies aan of gaan werken. Ze verwerven met andere woorden een grotere 

zelfstandigheid. Daarnaast hebben verschillende wetten rechten toegekend aan de jongere die 

achttien is; vanaf dan is men stemgerechtigd, de strafrechtelijke meerderjarigheid die op 

achttien jaar is bepaald, men kan een arbeidsovereenkomst afsluiten en opzeggen,…41 Met 

deze wet werd grote aandacht besteed aan het huwelijk van minderjarigen. Ten eerste werd de 

dispensatieprocedure grondig hervormd en ten tweede sleutelde men ook aan de toestemming 

van de ouders.42 

 

2.2. Ontheffing van de leeftijdsvereiste 

2.2.1.  Evolutie van art. 145 BW 

Art. 145 BW bepaalt dat de jeugdrechtbank om gewichtige redenen ontheffing van de 

leeftijdsvereiste kan verlenen. Dit artikel heeft doorheen de eeuwen niet echt 

noemenswaardige wijzigingen ondergaan. Alleen de instelling die ontheffing kan verlenen is 

veranderd van de overheid naar de Keizer, Koning en dan ten slotte de jeugdrechtbank.43 Men 

was van oordeel dat de jeugdrechter beter in staat is de aanvragen te onderzoeken en dat een 

procedure voor de jeugdrechtbank het voordeel biedt dat de partijen worden gehoord en dat 

hoger beroep mogelijk is.44 Er is quasi geen oudere rechtspraak te vinden over art. 144 en art. 

145 BW. Dit is te verklaren door het feit dat de procedure voor het verkrijgen van dispensatie 

vóór de wet van 19 januari 1990 een administratieve procedure was, daar waar het nu een 

gerechtelijke procedure is.  

 

2.2.2. Gewichtige redenen 

Ondanks het feit dat tekstueel niet veel veranderd is in art. 145 BW heeft het begrip 

gewichtige redenen wel een evolutie doormaakt. Het “gewichtige redenen”-criterium wordt 

                                                
41 J. SMETS, R. UYTTENDAELE en A. WYLLEMAN, “Burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar”, RW 1989-
1990, (1384) 1384-1385. (verkort J. SMETS, R. UYTTENDAELE en A. WYLLEMAN, “Meerderjarigheid”) 
42 J. SMETS, R. UYTTENDAELE en A. WYLLEMAN, “Meerderjarigheid”, (1384) 1391. 
43 D. HEIRBAUT , G. BAETEMAN EN M. STORME, Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek: de huidige en 
de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot 2004, I, Mechelen, Kluwer, 2004, 119. 
44 J. SMETS, R. UYTTENDAELE en A. WYLLEMAN, “Meerderjarigheid”, (1384) 1391. 
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ook wel een blanco-norm genoemd. Het nadeel hiervan is dat dit rechtsonzekerheid 

meebrengt in hoofde van de burger, daar de invulling ervan wordt overgelaten aan de 

soevereine beoordelingsvrijheid van de rechter. Het voordeel is dat het toelaat in te spelen op 

wijzigende juridische en  maatschappelijke tendensen.45 

In de oudere rechtsleer wordt de zwangerschap van de aanstaande echtgenote als 

voornaamste gewichtige reden naar voren geschoven. Hieruit blijkt de fysische en 

fysiologische rijpheid.46 Men liet het huwelijk toe in het belang van het kind dat er baat bij 

had binnen het huwelijk geboren te worden, omdat het dan vanaf de geboorte een wettige 

vader zou hebben.47 Zo vermeed men ook het schandaal van een geboorte buiten het 

huwelijk.48 Maar door de afstammingswet van 31 maart 1987 wordt geen onderscheid meer 

gemaakt tussen wettige en natuurlijke kinderen, zodat de jeugdrechter niet systematisch meer 

ontheffing zal verlenen wanneer het verzoek het gevolg is van een zwangerschap.49 

Nu worden heel wat meer redenen als gewichtige reden aangemerkt, zoals het verzoek 

tot ontheffing ingediend door paren met allochtone aanknopingspunten waarbij het 

verblijfsstatuut van één van de aanstaande echtgenoten precair te noemen is en door een 

huwelijk zou kunnen geregulariseerd worden. Dergelijk verzoek wordt in ieder geval 

afgewezen wanneer de verblijfsrechtelijke regularisatie van de andere aanstaande echtgenoot 

de enige of voornaamste beweegreden van het verzoek is. Verder wordt in geval van 

zwangerschap nog steeds vaak ontheffing verleend, alleen is het geen automatisme meer.  

Ook kunnen een vaststaande duurzame relatie en voldoende maturiteit in hoofde van de 

minderjarige in aanmerking komen voor een vrijstelling.50 Daar deze thesis echter de wet van 

19 januari 1990 als eindpunt neemt, wordt hierin niet dieper ingegaan op verdere 

ontwikkelingen in art. 145 BW. 

 

 

 

 

                                                
45 R. VASSEUR, “Over de blanco-norm “gewichtige redenen” uit artikel 145 BW en de evolutieve aard ervan”, T. 
Fam 2008, 92-100. 
46 W. DELVA, “Het aangaan van het huwelijk”, TPR, 1975, (31) 33. 
47 Gent 2 november 1992, RW 1992-93, 1167. 
48 E. BRUNET, J. SERVAIS en C. RESTEAU, Répertoire pratique du droit belge. Legislation, doctrine et 
jurisprudence, Brussel, Bruylant, 1950, 827. (hierna verkort E. BRUNET, J. SERVAIS en C. RESTEAU, Répertoire 
pratique) 
49 Wet 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, BS 27 mei 1987; J. 
SMETS, R. UYTTENDAELE en A. WYLLEMAN, “Meerderjarigheid”,(1384) 1391. 
50 R. VASSEUR, “Over de blanco-norm “gewichtige redenen” uit artikel 145 BW en de evolutieve aard ervan”, T. 
Fam 2008, 92-100. 
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Hoofdstuk 3. Toestemming van de ouders 

3.1. Algemeen 

Er is een huwbare leeftijd zoals in het vorige hoofdstuk besproken. Daarnaast was er 

vroeger ook nog een andere leeftijd van belang, namelijk de leeftijd tot dewelke men 

toestemming voor het huwelijk diende te vragen aan de ouders. Men noemde dit ook wel de 

matrimoniale of nuptiale meerderjarigheid.51 Vandaag vallen die twee leeftijden samen, de 

huwbare leeftijd is achttien jaar en men hoeft alleen nog toestemming van de ouders te 

verkrijgen indien men onder die leeftijd wenst te huwen. Vroeger was de toestemming van de 

ouders een absolute geldigheidsvereiste. Nu is dit nog steeds zo, maar dan met het verschil dat 

men in 1804 na het bereiken van de huwbare leeftijd, wat vandaag een indicatie is dat men 

bekwaam is om te huwen, nog steeds toestemming diende te verkrijgen. De regeling inzake de 

toestemming van de ouders in het huwelijk van hun kinderen is, net zoals de regeling van de 

akte van eerbied, doorheen de negentiende en twintigste eeuw meerdere malen versoepeld.52 

Dit is vooral het werk geweest van de rechters die het zwaartepunt van de ouderlijke macht 

verlegd hebben van de heerschappij van de vader naar het welzijn van het kind.53  

De regeling betreffende de toestemming ligt vervat in drie artikelen. De belangrijkste 

elementen daarbij zijn vervat in art. 148 BW. Over dit artikel valt veel te vertellen daar het 

doorheen de eeuwen een belangrijke evolutie heeft meegemaakt.  Daarnaast behandelden de 

artikelen 149 en 150 BW specifieke gevallen zoals: ingeval één van de ouders dood is of in de 

onmogelijkheid is zijn wil uit te drukken, wat als beide ouders overleden zijn,… Deze twee 

artikelen hebben doorheen de eeuwen geen noemenswaardige veranderingen ondergaan en 

zijn uiteindelijk opgeheven door de wet van 19 januari 1990. Wegens hun summiere belang 

vermeld ik hen slechts om volledig te zijn.  

 

                                                
51 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, (155) 201-202; E.C. Coppens, huwelijk, supra noot 14, 170. 
Voor een overzicht van de evolutie van de nuptiale meerderjarigheid, zie bijlage 2. 
52 P. MAHILLON, “Des consentements et conseils familiaux requis pour contracter mariage”, Ann. not 1953, (249) 
249. 
53 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming , supra noot 6, (155) 207-214.  
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3.2. Van vaderlijke macht naar belang van het kind. 

3.2.1. Uitgangspunt: de regeling onder het BW van 1804  

De meerderjarigheidsleeftijd lag op eenentwintig jaar; dit betekende dat men in 

principe vanaf die leeftijd bekwaam was om het even welke juridische handeling te stellen.54 

Althans, deze stelling ging op voor vrouwen, maar niet voor mannen. Art. 148 BW 1804 

bepaalde dat de zoon die niet de leeftijd van vijfentwintig bereikt had en de dochter die niet de 

leeftijd van eenentwintig bereikt had, geen huwelijk konden aangaan zonder de toestemming 

van hun vader en moeder. Bij een meningsverschil tussen de ouders volstond de toestemming 

van de vader. Mannen werden door deze wetsbepaling strenger behandeld dan vrouwen. Een 

verklaring voor het verschil in matrimoniale meerderjarigheid was de vluggere ontwikkeling 

van vrouwen. Er heerste een cultuur waarbij voorgehouden werd dat vrouwen een kortere 

“houdbaarheidsdatum” hadden dan mannen. Ze werden geacht maar een beperkt aantal jaren 

aantrekkelijk te zijn en beter zo snel mogelijk een huwelijkspartner te vinden. Ook was het zo 

dat de vrouw een productieve rol te vervullen had en eens dat niet meer mogelijk was, werd 

ze als waardeloos beschouwd door eventuele huwelijkskandidaten.55 Indien de nuptiale 

leeftijd voor vrouwen te hoog zou liggen, kon dat ook haar kuisheid in het gedrang brengen; 

een meisje zag het huwelijk immers als een strijd naar haar vrijheid en ze zou zich misschien 

kunnen laten verleiden door allerlei huwelijksbeloften van slinkse mannen die nadien dan 

terugkrabbelden.56 Een andere reden waarom mannen strenger behandeld werden en langer 

toestemming dienden te vragen was dat de wetgever het vaderlijk gezag zo ruim mogelijk 

wilde zien.57 Tenslotte kan ook aangevoerd worden dat de man door het huwelijk een grotere 

verantwoordelijkheid kreeg; hij werd dan gezinshoofd. De vrouw kwam door het huwelijk 

slechts onder de maritale macht van de man te staan. 

De reden waarom de wetgever een toestemmingsverplichting invoerde, was om 

diverse partijen te beschermen, met name de toekomstige echtgenoten zelf, hun familie en de 

maatschappij. De ouders wilden verhinderen dat jonge koppels te vlug de grote stap zouden 

zetten en daarbij verblind door de liefde zich zouden laten verleiden tot een onvoldoende 

overdacht huwelijk. Daarnaast hadden de ouders het beste met hun kind voor en het schandaal 

dat hun zoon of dochter met iemand van lagere stand zou huwen was dan ook te vermijden. 
                                                
54 Art. 388 BW 1804 
55 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, III, Parijs, Auguste Durand, 1854, 60. (hierna verkort C. 
DEMOLOMBE, Code Napoleon) 
56 P.A. FENET, Recueil comlet des travaux préparatoires du code civil, IX, Parijs, s.n., 1827, 144. (hierna verkort 
P.A. FENET, Travaux préparatoires) 
57 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, (155) 201-203. 
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Het huwelijk was en is nog steeds een belangrijke aangelegenheid die juridische gevolgen met 

zich meebrengt. Van alle burgerlijke handelingen die gesteld kunnen worden, is het huwelijk 

één van de belangrijkste. Het beïnvloedt het meest de bestemming van de mens en het geluk 

of ongeluk van de aanstaande echtgenoten hangt er van af. Het huwelijk heeft ook een invloed 

op het lot van de families, de zeden en de openbare orde.58 Het werd als oneerbiedig 

beschouwd indien een kind zijn ouders niet inlichtte over zijn voornemen om te huwen. Dit 

principe is wettelijk verankerd in art. 371 BW dat stelt dat kinderen steeds eerbied en achting 

verschuldigd zijn tegenover hun ouders. Deze verplichting is vandaag nog steeds in de wet 

ingeschreven, maar is nu eerder een morele verplichting geworden. Meestal lichten 

aanstaande echtgenoten hun ouders sowieso in over hun huwelijksplannen. Ten slotte heeft de 

gemeenschap er belang bij dat het huwelijk gereglementeerd wordt.59 Het huwelijk wordt 

immers beschouwd als de hoeksteen van de maatschappij. 

Het toestemmingsrecht vloeide voort uit de vaderlijke macht/ ouderlijke macht. Men 

verloor dat recht wel indien men veroordeeld werd wegens een zwaar feit jegens zijn 

kinderen, zoals de aantasting van de eerbaarheid van zijn kinderen.60 De Napoleontische 

codificaties voerden een bijzonder strenge regeling in; wanneer de vader en moeder 

weigerden hun toestemming te verlenen, dan had de jongere geen andere keuze dan te 

wachten tot hij de nuptiale meerderjarigheid bereikte om te huwen en die was behoorlijk 

hoog, namelijk vijfentwintig voor de mannen en eenentwintig voor de vrouwen. Er was geen 

enkele rechterlijke controle op de uitoefening van de vaderlijke macht/ ouderlijke macht.61 

Het recht van de ouders om toe te stemmen was discretionair van aard. De vader kon hetzij 

zijn toestemming weigeren of nadat hij ze gegeven had terug intrekken, hetzij zijn 

toestemming geven. Die beslissing kon aan geen enkele rechterlijke controle onderworpen 

worden, noch hervormd worden wat ook de drijfveer was die de vader leidde in zijn 

beslissing.62 De pater familias zwaaide de plak en vervulde in de negentiende eeuw soeverein 

de rol van de rechter binnen zijn gezin.63 De jongeren konden het erop wagen om een 

huwelijk in het buitenland af te sluiten, meerbepaald in de staten waar de Code Civil nog niet 

                                                
58 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 145. 
59 J. L. HALPÉRIN, Droit privé français, supra noot 33, 27. 
60 E. PICARD, N. D’HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, “Mariage” in Pandectes Belges, encyclopédie de 
législation, de doctrine et de jurisprudence belges , 62 , Brussel, Larcier, 1899, 646. (hierna verkort E. PICARD, 
N. D’HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, “Mariage”) 
61 P. VANDENBOSSCHE, toestemming, supra noot 6, (155) 199-201; CISELET, G., “Le mariage” in GODDYN, A. 
(ed.), Les novelles : corpus juris Belgici. Droit Civil 1, Brussel, Larcier, 1938, 404. 
62 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, Introduction,  théorie générale des droits et des lois, les 
personnes, la famille, I, Brussel, Bruylant, 1939, 657 (hierna verkort H. DE PAGE, Traité élémentaire); J. DABIN, 
“Le controle de la puissance paternelle”, JT 1947, 37. 
63 H. DE PAGE, Traité élémentaire, supra noot 62, 657. 
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was doorgedrongen. Vooral Gretna Green stond hierom bekend. Desondanks was dit nog 

geen garantie dat ze in hun opzet geslaagd waren indien de ouders zich bij hun terugkeer niet 

neerlegden bij de beslissing en de nietigheid van het huwelijk inriepen.64 

Het was goed mogelijk dat beide ouders er een andere mening op nahielden wat de 

aanstaande huwelijkspartner van hun kind betrof. De vrouw vervulde echter nog een 

ondergeschikte rol in die tijd. Indien de moeder toestemming gaf tot het huwelijk en de vader 

het daar niet mee eens was, dan kon het huwelijk onder geen beding plaatshebben. In het 

omgekeerde geval, namelijk bij toestemming van de vader en weigering van de moeder, woog 

de toestemming van de vader door en kon het huwelijk wel plaatshebben. De 

beslissingsmacht lag volledig bij de vader. De beslissing van de moeder had dus geen enkele 

waarde. De wetgevers van 1804 vonden dat slechts één partij over de doorslaggevende stem 

kon beschikken. Indien discussie tussen de ouders mogelijk was en zij over een evenwaardige 

stem zouden beschikken, dan zou elk overleg en elk resultaat onmogelijk worden.65 Het 

geschil aan een derde voorleggen was uit den boze. De wet legde daarentegen wel de 

verplichting op aan de minderjarige om aan beide ouders de toestemming te vragen. Ondanks 

het feit dat de vader de doorslaggevende stem bezat, zou het oneerbiedig geweest zijn 

tegenover de moeder om niet naar haar toestemming te vragen.66 Dit werd bovendien 

gesanctioneerd; zolang de jongere zijn of haar moeders’ toestemming niet gevraagd had en 

daarvan het bewijs geleverd had, mocht de ambtenaar van de burgerlijke stand niet overgaan 

tot de voltrekking van het huwelijk (art. 46, 4° BW).67 Leefde de ambtenaar deze verplichting 

niet na, dan kon hij zelf straffen oplopen.68 Over de vraag of de moeder dan over geen enkel 

middel beschikte om het huwelijk van haar kind te verhinderen was er onenigheid in de 

rechtspraak. Men argumenteerde dat ze de nietigheid van het huwelijk niet kon inroepen 

omdat volgens art. 182 BW 1804 de nietigheid alleen kon ingeroepen worden door de 

personen wiens toestemming vereist was. In casu was alleen de toestemming van de vader 

vereist. Volgens sommige rechtspraak kon de moeder wel verzet aantekenen en volgens 

andere rechtspraak dan weer niet.69 M.i. kon de vrouw niets ondernemen daar ze 

                                                
64 E.C. COPPENS, Huwelijk, supra noot 14, 172. Voor een verdere bespreking zie hoofdstuk 6. 
65 P.A. FENET,  Travaux préparatoires, supra noot 56, 145. 
66 C. DEMOLOMBE,  Code Napoleon, supra noot 55, 61. 
67 CISELET, G., “Le mariage” in GODDYN, A. (ed.), Les novelles : corpus juris Belgici. Droit Civil 1, Brussel, 
Larcier, 1938, 400. 
68 Infra, 3.3. Sancties 
69 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, 201. 
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handelingsonbekwaam was.70 De vrouw had alleen iets in de pap te brokken indien haar man 

overleden was of in de onmogelijkheid zijn wil te uiten. 71 

De ouders gaven (en geven) gebruikelijk hun toestemming mondeling bij de 

voltrekking van het huwelijk in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, die 

dat dan constateerde in de huwelijksakte.72 Waren de ouders afwezig bij de voltrekking van 

het huwelijk, dan was vereist dat de toestemming gegeven werd in een authentieke akte (art. 

73 BW).73 De toestemming van de ouders diende gegeven te worden op het ogenblik van het 

sluiten van het huwelijk.74 Het kwam geregeld voor dat ouders hun instemming betuigd 

hadden, maar op het cruciale ogenblik van het sluiten van het huwelijk toch afhaakten. In 

dergelijk geval kon de huwelijkssluiting dan toch niet doorgaan. Verder diende de 

toestemming van de ouders nominaal te zijn, wat inhield dat het niet volstond dat ze hun 

toestemming gaven tot het huwelijk van hun kind met om het even welke partner. Ze dienden 

toe te stemmen met het huwelijk van hun kind met een welbepaalde partner.75 

Wanneer beide ouders overleden waren of in de onmogelijkheid hun wil te kennen te 

geven, diende de toestemming gevraagd te worden aan de grootouders uit beide lijnen. 

Wanneer er een meningsverschil was tussen de grootvader en grootmoeder van een zelfde 

lijn, was de toestemming van de grootvader doorslaggevend. Een meningsverschil tussen de 

grootouders van beide kanten gaf aanleiding tot toestemming.76 De wetgever vond dat men in 

dergelijke hypothese zoveel mogelijk diende te beslissen voor de vrijheid en ten gunste van 

het huwelijk. Voordien was het zo dat de grootouders uit de moederlijke lijn zich niet in 

dergelijke aangelegenheid konden mengen wanneer de grootouders uit de vaderlijke lijn nog 

in leven waren. De verklaring hiervoor was dat het recht om toe te stemmen tot het huwelijk 

voortvloeide uit de vaderlijke macht, maar daarnaast werd ook aangenomen dat de vader een 

soort eigendomsrecht had op zijn kinderen aan wie hij het leven schonk. Dat eigendomsrecht 

behoorde alleen toe aan de vader. Dit is m.i. nogal een eigenaardige redenering daar men toch 

altijd met twee personen is om een kind te verwekken en bijgevolg zouden beide ouders dus 

evenveel invloed moeten hebben in aangelegenheden betreffende hun kinderen. Het illustreert 

                                                
70 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra noot 16, 196. 
71 Art. 149 BW 1804 
72 Art. 76, 4° BW 
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nogmaals dat de vrouw in het verleden lange tijd een ondergeschikte rol speelde. Met het 

wetboek van 1804 vond men dat deze strenge opvatting niet meer opging en telde de mening 

van de grootouders uit beide lijnen evenveel mee.77  

In het BW 1804 werd nog een onderscheid gemaakt tussen wettige kinderen en 

natuurlijke kinderen. Natuurlijke kinderen die erkend werden door hun ouders werden op 

dezelfde manier behandeld als wettige kinderen wat betreft de toestemming en de akte van 

eerbied.78 Ze dienden wel enkel aan deze verplichtingen te voldoen ten opzichte van hun 

ouders. Hun grootouders hadden zich niet te mengen in hun huwelijksaangelegenheid.79 

Natuurlijke kinderen die niet erkend werden en natuurlijke kinderen die wel erkend werden 

maar waarvan de ouders overleden waren of waarvan de ouders in de onmogelijkheid waren 

hun wil te kennen te geven, konden vrij huwen vanaf hun eenentwintigste. Wensten ze 

vroeger te huwen, dan dienden ze de toestemming te verkrijgen van hun voogd ad hoc.80 

Doordat de vaderlijke macht maar geproduceerd werd door het huwelijk vielen natuurlijke 

kinderen daarbuiten. Hen overlaten aan hun lot vonden de wetgevers mensonwaardig. Deze 

kinderen behoorden tot geen enkele familie, maar wel tot de Staat en het was dan ook die 

Staat die er belang bij had ze te beschermen. Dit door hen een voogd ad hoc toe te wijzen.81 

Geadopteerde kinderen dienden geen toestemming te vragen aan hun adoptieouders want 

volgens art. 348 BW bleef het geadopteerde kind in zijn oorspronkelijke familie en behield 

het daar zijn rechten.82 Ook weeskinderen dienden de toestemming te krijgen van de 

administratieve commissie van het weeshuis.83 Wanneer het kind noch ouders, noch 

grootouders had of zij zich in de onmogelijkheid bevonden hun wil te uiten, dienden de 

minderjarigen (jonger dan eenentwintig) de toestemming te verkrijgen van de familieraad.84 

De familieraad was een orgaan dat samengesteld was uit bloedverwanten van vaders- en 

moederszijde en voorgezeten werd door de vrederechter.85 Kortom elke minderjarige diende 

dus indien hij wenste te huwen in ieder geval toestemming te krijgen van een volwassen 

persoon, hetzij van zijn ouders, hetzij van een ander. Dit is de regeling voor de verschillende 

categorieën van kinderen uitgelegd in een notendop. 

 

                                                
77 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 146. 
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79 C. DEMOLOMBE, Code Napoleon, supra noot 55, 119. 
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81 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 147. 
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3.2.2. Bepalen van een uniforme nuptiale meerderjarigheid 

Het heeft bijna honderd jaar geduurd eer aan de huwelijkswetgeving een verandering 

werd aangebracht. Met de wet van 30 april 1896 verlaagde men de leeftijd voor mannen tot 

dewelke toestemming vereist was om een huwelijk aan te gaan, namelijk tot eenentwintig 

jaar. Zo was de situatie nu voor mannen en vrouwen gelijk. 86 Men vond dat het argument dat 

vrouwen vlugger volwassen zouden zijn dan mannen opging voor art. 144 BW, maar niet 

voor art. 148 BW. Vele omringende landen hadden reeds een uniforme matrimoniale leeftijd 

aangenomen.87 De wet van 1896 hield rekening met talrijke weigeringen die resulteerden in 

misbruik. Vooral in de arbeidersklasse weigerden de ouders vaak toestemming te geven. Ze 

verkozen dat hun kind zo lang mogelijk ongehuwd bleef en bij hen bleef inwonen zodat zij zo 

lang mogelijk konden profiteren van het salaris van hun kind. Bijgevolg ontstonden heel wat 

concubinaten.88 Er waren immers vele mannen die geen vijfentwintig jaar oud waren en de 

toestemming van hun ouders om te huwen niet hadden gekregen en dan maar met hun 

geliefde gingen samenwonen.89 

Verder werd in art. 148 BW een zinnetje toegevoegd dat stelde dat het 

meningsverschil tussen vader en moeder kon vastgesteld worden door een notariële akte, door 

deurwaardersexploot, door een proces-verbaal opgemaakt door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand of door een weigerend schrijven aan deze door de moeder gericht. De wet 

bevatte voordien een lacune, daar nergens beschreven stond hoe de moeder haar onenigheid 

kon bekend maken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Met de wet van 1896 werd dit 

probleem alvast opgelost. 

Wanneer één van de ouders overleden was of in de onmogelijkheid was zijn wil te 

kennen te geven, dan volstond de toestemming van de andere ouder. Dit bracht moeilijkheden 

met zich mee, daar het bewijs diende geleverd te worden dat één van de ouders niet kon 

toestemmen. Daarom werd in art. 149 BW toegevoegd dat de onmogelijkheid om toe te 

stemmen kon vastgesteld worden door een verklaring gedaan door de aanstaande echtgenoot 

wiens ouder niet kon toestemmen en door vier meerderjarige getuigen. Verder dienden de 

voorwaarden bepaald in art. 155 BW ook voldaan te zijn. Dit artikel stelde dat de 

overlijdensakte van de vader of de moeder niet voorgelegd diende te worden indien de 

overlevende ouder het overlijden bevestigde in hetzij de akte van toestemming, hetzij de 

                                                
86 Wet van 30 april 1896 tot wijziging van enige bepalingen betreffende het huwelijk, BS 8 mei 1896. 
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huwelijksakte. Waren beide ouders overleden dan was het goed als de grootouders de 

overlijdens bevestigden. Bijgevolg reduceerde dit de grote rompslomp om overlijdensaktes te 

verzamelen. Indien één of beide ouders afwezig waren, diende dat te worden vastgesteld door 

het overleggen van het vonnis van verklaring van afwezigheid dat mocht zijn gewezen of bij 

gebreke daarvan, door het overleggen van het vonnis dat het getuigenverhoor mocht hebben 

bevolen. Waren zodanige vonnissen niet gewezen, dan werden zij vervangen door een 

beëdigde verklaring van de aanstaande echtgenote wiens ouder afwezig was en van vier 

meerderjarige getuigen. 

Het aantal rechterlijke uitspraken op het gebied van het toestemmingsrecht van de 

ouders zou uiterst beperkt zijn volgens VANDENBOSSCHE.90 Een verklaring hiervoor is dat de 

rechterlijke controle op de uitoefening van de vaderlijke macht niet mogelijk was. Indien de 

ouders weigerden hun toestemming te verlenen tot het huwelijk, dan kon de minderjarige daar 

niets tegen in brengen. Hij beschikte niet over het minste rechtsmiddel. Vandaar dat er heel 

weinig rechtspraak is over toestemmingskwesties en bijgevolg ook geen zaken waarbij verzet 

tegen het huwelijk van een minderjarige wordt aangetroffen.91 Tussen 1830 en 1950 zou 

slechts één vonnis gepubliceerd zijn. M.i. dient nog eens opgemerkt te worden dat er tot dan 

toe nog steeds geen wettelijke basis was voor het optreden van de rechter. Hierin kwam pas 

verandering door de wet van 15 mei 1912 op de bescherming van het kind. 

 

3.2.3. Eerste stap in de richting naar de beperking van de vaderlijke macht 

Met de wet van 15 mei 1912 werd de vaderlijke macht sterk gereduceerd en kwam 

deze onder toezicht van de jeugdrechtbank te staan.92 De wet liet ruimte voor interpretatie. In 

de voorbereidende werken sprak men nergens over het toestemmingsrecht dat als een attribuut 

van de vaderlijke macht werd beschouwd. Desondanks werd het door de rechtspraak toch 

hierop van toepassing geacht. Het eerste vonnis inzake toestemmingsrecht zou volgens 

VANDENBOSSCHE het volgende zijn van de rechtbank van Charleroi van 19 februari 1931.93 In 

casu ging het over een minderjarig meisje dat zwanger was en wou huwen met de vader van 

haar kind. Haar vader weigerde echter zijn toestemming te geven. Hij voerde aan dat het recht 

om toe te stemmen in het huwelijk van zijn dochter een recht is dat voortvloeit uit de 
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vaderlijke macht. De procureur des Konings stelde een vordering in gesteund op art. 3, 2° van 

de wet van 15 mei 1912 dat ertoe strekte de vader te horen vervallen verklaren van zijn recht 

toe te stemmen in het huwelijk van zijn dochter. In deze zaak wierp het Openbaar Ministerie 

op dat er sprake was van rechtsmisbruik. Door het niet toestemmen zou de zedelijkheid van 

het minderjarige meisje gevaar lopen. Men argumenteerde dat de voorbereidende werken 

enkel de gevallen van rechtsmisbruik opsommen die het vaakste voorkomen, zoals een vader 

die schandalige bevelen geeft aan zijn kind, het aansporen tot bedelen, landlopen…, maar het 

is evengoed mogelijk dat men het recht om toe te stemmen in het huwelijk misbruikt. De 

rechtbank verklaarde de eis ontvankelijk, maar niet gegrond. De reden hiervoor was dat de 

rechtbank niet vond dat de vader in casu misbruik van zijn recht had gemaakt. Hij had nog 

nooit een veroordeling opgelopen en de rechter vond dat het de fout van de minderjarige 

dochter zelf was dat haar zedelijkheid in gevaar kwam. De weigering als rechtsmisbruik 

beschouwen was een stap te ver, want dan zou het beginsel worden gehuldigd luidens hetwelk 

een minderjarig meisje, dat moeder geworden is, een verworven recht zou hebben op de 

toestemming van haar ouders. Voordien bestond er geen twijfel over de aard van het 

toestemmingsrecht: dat was absoluut discretionair. Deze zaak zette de deur op een kier voor 

discussies hierover. Stemmen gingen op dat het toestemmingsrecht niet meer discretionair zou 

zijn en wel degelijk het voorwerp van rechtsmisbruik kon uitmaken, zodat de ouders 

bijgevolg van dat recht konden worden vervallen verklaard. De term rechtsmisbruik duikt in 

deze zaak voor het eerst op en is een belangrijke stap in de emancipatie van de jongere op het 

vlak van huwelijksaangelegenheden. 

Tot nu toe was er geen rechterlijke controle op de vaderlijke macht mogelijk geweest. 

Wanneer de minderjarige toestemming vroeg aan zijn ouders en deze weigerden, dan 

beschikten zij over geen enkel rechtsmiddel.94 Het gezin werd beschouwd als een 

gemeenschap en diende een leider te hebben. De vader vervulde de taak van hoofd van het 

gezin met het oog op zijn eenheid en duurzaamheid, maar daarnaast vervulde hij binnen zijn 

gezin ook nog steeds de rol van soevereine rechter.95 Pas rond 1950 kwam daar eindelijk een 

opvallende verandering in. De rechters vestigden meer de aandacht op het belang van het 

kind. De twee belangrijkste vonnissen zijn onderstaande. In een zaak voor de rechtbank van 

Brugge stelde een moeder een vordering in die ertoe strekte haar te machtigen, in de plaats 

van de vader, toe te stemmen in het huwelijk van haar minderjarige twintig jaar oude 
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dochter.96 De moeder kon haar eis op geen enkele wettekst steunen, want de stem van de 

vader was in die periode nog steeds doorslaggevend. De rechtbank oordeelde dat de 

ouderlijke macht een natuurlijk recht is, dat haar regeling in principe van openbare orde is en 

dat de uitoefening van de ouderlijke macht onderworpen is aan het toezicht van de 

rechtbanken. In geval van een geschil hadden de rechters de macht maatregelen te bevelen om 

de minderjarige te beschermen tegen misbruiken of tegen een toestand die zijn belangen kon 

schaden.  Om dat te vermijden, konden zij ook de ouderlijke macht beperken of wijzigen in 

het belang van het kind. Men stelde daarenboven uitdrukkelijk dat de rechtbank enkel diende 

rekening te houden met het belang van het kind. De rechtbank heeft in die zaak geoordeeld 

dat, aangezien de vader niet verscheen op de zitting, hij geen ernstige redenen kon hebben om 

zich tegen het huwelijk te verzetten en machtigde de moeder om toe te stemmen in het 

huwelijk. Dit is m.i. een zeer belangrijk vonnis daar men uitdrukkelijk het belang van het kind 

als voornaamste bekommernis voorop stelt en bovendien werd tot dan toe de toezichtsmacht 

van de rechtbanken nooit toegepast op het attribuut van de ouderlijke macht.97  

In een tweede zaak wou een minderjarig meisje in het huwelijk treden met een 

jongen.98 Ze had reeds het leven geschonken aan een zoontje, waarvan de jongen de 

vermoedelijke vader was en die hij reeds erkend had. De ouders van het meisje weigerden hun 

toestemming te geven. Het Openbaar Ministerie trad op in de plaats van het minderjarige 

meisje. In de rechtspraak en rechtsleer werd aanvaard dat het Openbaar Ministerie in 

burgerlijke zaken van ambtswege een vordering mocht uitoefenen indien de openbare orde 

deze tussenkomst vereiste. De openbare orde had er belang bij dat de twee jongeren een 

wettelijk gezin vormden. Om de vordering gegrond te bevinden, liet de rechtbank hetzelfde 

argument gelden als in het voorgaande vonnis aangevoerd en werd het meisje door de 

rechtbank gemachtigd om met de jongen te huwen. Dit vonnis werd door de meerderheid van 

de rechtsgeleerden bekritiseerd. Zij voerden aan dat het recht om al dan niet toe te stemmen 

tot het huwelijk een volkomen discretionair recht is van de ouders, die zich daaromtrent niet 

hoeven te rechtvaardigen en waaromtrent geen toezicht, zelfs bij rechtsmisbruik, geduld zou 

moeten worden.99 De beslissing van de ouders was afdoende waartegen geen verzet mogelijk 

was.100 Bovendien was daarvoor geen wettelijke basis. Verder beschouwde men het als 
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ongepast dat een rechter zich zou mengen in familiale aangelegenheden.101 Voordien werd de 

familie vergeleken met een stad waar de vader optrad als keizer. Zij verdedigden de situatie 

zoals die voorheen bestond, maar de rechtspraak huldigde innovatie. Meer nog, deze 

rechtspraak was zo vernieuwend dat ze de wetgeving sterk beïnvloedde en leidde tot de wet 

van 14 juli 1953.102  

 

3.2.4. Tweede stap: controle door de rechtbank 

Met de wet van 14 juli 1953 heeft de wetgever een aantal belangrijke zaken teweeg 

gebracht.103 De wetgevers wilden vooral de obstakels die de toegang tot het huwelijk 

bemoeilijkten uit de weg ruimen en controle uitoefenen op de vaderlijke macht. Men kende 

wat betreft het toestemmingsrecht aan de moeder gelijke rechten toe als degene waarover de 

vader beschikte. De vaderlijke macht werd nochtans pas in 1965 omgezet in ouderlijke macht. 

De wet had vooral de hypothese dat de ouders gescheiden zijn voor ogen. Men vond dat bij 

echtscheiding of bij scheiding van tafel en bed de ouderlijke macht diende overgedragen te 

worden op de ouder die effectief het bewaringsrecht over de kinderen heeft. Het gebeurde te 

vaak dat de vader van zijn ouderlijke macht gebruik maakte om in te gaan tegen de 

beslissingen van de moeder, die de kinderen bij zich had, en niet handelde in het belang van 

de kinderen, maar enkel om het de moeder lastig te maken.104 Daarnaast vond men het ook 

betreurenswaardig dat het oordeel van de moeder van geen tel was wat betreft het huwelijk 

van haar kinderen. Het huwelijk is een te belangrijke aangelegenheid in het leven van een 

persoon om dat zomaar te laten voorbij gaan zonder dat de moeder ook haar mening kan 

geven.105 De manier waarop deze gelijkschakeling werd bewerkstelligd, was door te bepalen 

dat indien de vader en moeder het niet eens waren over het huwelijk, het geschil, door één van 

hen, aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats of de verblijfplaats van het kind 

kon worden voorgelegd. Dit betekent dat de vader zijn beslissing ophield met meer door te 

wegen dan die van de moeder en dat zij juridisch gelijkgesteld werden wat betreft de 
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toestemming.106 De wet gaf uitdrukkelijk de bevoegdheid aan de rechterlijke macht om de 

onenigheid tussen de ouders te beslechten.107  

Vanaf dan bepaalden de rechters wanneer de weigering van de ouders 

ongerechtvaardigd was. Bijgevolg vloeide hieruit de verplichting voort voor de ouders om in 

de toekomst hun weigering te verantwoorden.108 Tenslotte werd bepaald dat de rechtbank 

uitspraak doet in het belang van het kind!  

Ondanks het gegeven dat de wetgever met deze wet een einde wilde maken aan de 

verschillende misbruiken, die erin bestonden dat één van de ouders zich zonder ernstige 

redenen verzette tegen een voorgenomen huwelijk, zette deze rechter een stap terug.109 In een 

zaak van 1960 weigerden beide ouders hun toestemming te geven omdat hun minderjarige 

dochter het passief van haar in failliet verklaarde vader niet wilde aanzuiveren. Het Openbaar 

Ministerie trad terug op voor de minderjarige en voerde dezelfde argumenten aan als de 

rechtbank van Brussel om de ontvankelijkheid van de vordering van het Openbaar Ministerie 

te staven, maar nu verklaarde de rechtbank de vordering ongegrond. Haar verklaring was dat 

de rechtbank enkel optrad indien de ouders het oneens waren. Indien beide ouders eensgezind 

een negatieve houding aannemen, diende het kind maar te wachten tot het meerderjarig werd. 

Nochtans werden in deze zaak sterke argumenten aangevoerd die er duidelijk op wezen dat er 

sprake was van rechtsmisbruik; de ouders hadden voordien hun akkoord gegeven voor het 

huwelijk, lieten de verloofde toe in hun huis en deden samen met hen uitstapjes. Zij wijzigden 

hun houding toen de minderjarige, wegens schade opgelopen bij een auto-ongeval, 

belangrijke vergoedingen toegewezen kreeg en toen zij, na schuldbekentenissen voor haar 

vader ondertekend te hebben, weigerde nog verder schulden van haar ouders op zich te 

nemen. Hier kan geen discussie over zijn dat de ouders enkel hun toestemming weigerden 

wegens baatzuchtige redenen in strijd met het belang van hun dochter. Bovendien was zij 

zwanger en was het in het belang van de openbare orde dat zij een wettig gezin zouden 

vormen. Op deze uitspraak kwam dan ook veel kritiek, daar deze rechter art. 148 BW 

verkeerd interpreteerde. De meest voorkomende hypothese was dat één van de ouders 

toestemde en de ander weigerde, maar uit het nieuwe art. 148 BW mocht daarom niet afgeleid 

                                                
106 VAN MEENEN, F., “La loi du 14 juillet 1953”, JT, 1953, 463-464. 
107 P. MAHILLON, “Des consentements et conseils familiaux requis pour contracter mariage”, Ann. not 1953, 
(249) 249-250. 
108 P. MAHILLON, “Des consentements et conseils familiaux requis pour contracter mariage”, Ann. Not. 1953,  
(249) 251. 
109 Rb. Brugge, 17 februari 1960, RW 1959-60, 1321. 
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worden dat het alleen kon ingeroepen worden ingeval van onenigheid tussen de ouders en dat 

het echter ook kon ingeroepen worden ingeval van weigering van beide ouders.110 

De rechtbank van Bergen zette ook een stap achteruit.111 Deze rechter was conservatief 

en stipte aan dat het toestemmingsrecht van de ouders nog steeds discretionair was. Hij 

ontkende echter niet dat de wet van 1912 van toepassing is op het toestemmingsrecht en dat 

dat recht het voorwerp kan uitmaken van misbruik. De oorzaken die de vaderlijke macht 

konden inperken, waren op een limitatieve manier opgesomd in de wet. Verval van vaderlijk 

macht kon slechts uitgesproken worden indien de ouders zich onwaardig gedroegen of 

wanneer hun foutieve houding de zedelijkheid, veiligheid of moraliteit van de jongere in het 

gedrang bracht. In casu vond de rechter niet dat één van deze gronden in het geding was. Het 

eigenaardige aan deze uitspraak is dat de rechter argumenten aanvoerde die elkaar 

tegenspreken. Enerzijds stelde hij dat het toestemmingsrecht discretionair is, wat betekent dat 

de ouders hun weigering niet hoeven te motiveren en dat het toestemmingsrecht aan geen 

enkele controle onderworpen is. Anderzijds ontkende hij niet dat de wet van 1912 van 

toepassing is, wat tot gevolg heeft dat de rechterlijke macht bevoegd is om controle uit te 

oefenen over de ouderlijke macht, daaronder ook het toestemmingsrecht begrepen.112 De 

hierboven besproken gevallen zijn duidelijke voorbeelden van bevoegdheidsafwending. 

Zowel de rechtbank van Brugge als die van Bergen stellen het vast, doch wagen het hier niet 

zo’n weigering ongedaan te maken.113 

In een laatste zaak gaf de rechtbank een minderjarig meisje toestemming om te huwen. 

De moeder, een weduwe, weigerde haar toestemming te geven. Het Openbaar Ministerie 

tekende, in haar hoedanigheid van beschermer van minderjarigen, verzet aan tegen de 

weigering van de weduwe. Enkel de gezamenlijke weigering van zowel moeder als vader was 

onoverkomelijk.114 Hier was enkel nog de moeder in leven en daarom achtte de rechter haar 

vordering onontvankelijk. 

Verder werden door deze wet ook de grootvader en grootmoeder op gelijke voet 

geplaatst. Voordien was het zo dat wanneer de ouders overleden waren, de grootouders in hun 

plaats optraden. De jongere diende dan aan hen toestemming te vragen. Indien de grootvader 

toestemde, kon overgegaan worden tot de voltrekking van  het huwelijk. De wet van 14 juli 

1953 zorgde ervoor dat ingeval van onenigheid tussen de grootouders dit verschil gold als 
                                                
110 W. DELVA en G. BAERT, “Overzicht van rechtspraak (1960-1965). Personen- en familierecht.”, TPR 1964, 
(231) 246-251. 
111 Bergen 7 febrauri 1962, JT 1962, 585. 
112 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, (155) 211-214 
113 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6,  (155) 211-214. 
114 Rb. Brussel 27 juni 1964, Pas. 1965, III, 77. 
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toestemming. Dit was een zeer positieve zaak voor de jongere; enkel indien beide grootouders 

uit zowel de vaderlijke als de moederlijke lijn niet akkoord waren met het voorgenomen 

huwelijk kon hij niet trouwen. In bijna alle andere hypotheses was het huwelijk wel mogelijk. 

Vanaf het ogenblik dat één grootouder zich akkoord verklaarde met het huwelijk, dan 

primeerde die toestemming. De wetgever voerde aan dat het grote ouderdomsverschil een te 

groot mentaliteitsverschil met zich kon meebrengen, waardoor op dit punt wijzigingen 

aangewezen waren.115 

 

3.2.5. Derde stap: bescherming van het kind 

Met de wet van 8 april 1965 heeft de wetgever een nog grotere bescherming van het 

kind willen bewerkstelligen.116 Er was nog steeds geen unanimiteit onder de rechters over de 

vraag of het toestemmingsrecht nu discretionair was of niet. Steeds meer stemmen gingen op 

om de ouderlijk macht aan controle te onderwerpen, daar deze het belang van het kind in de 

weg kon staan. Die controle was in principe mogelijk door de wet van 1953, maar door een 

verkeerde interpretatie ervan door de rechters was een bijkomende wettelijke verduidelijking 

nodig. Deze mening leidde tot de wet op de Jeugdbescherming van 8 april 1965.117 Ingevolge 

deze wet werd een geschil voor de jeugdrechtbank gebracht in plaats van voor de rechtbank 

van eerste aanleg. De belangrijkste wijziging was de invoeging van art. 160bis BW; alleen het 

Openbaar Ministerie werd bevoegd om de zaak voor de jeugdrechtbank te brengen indien 

beide ouders of de overlevende ouder hun toestemming tot het huwelijk van een minderjarige 

weigerden. De procureur des Konings kreeg daarover discretionaire beoordelingsmacht. 118 

De minderjarige zelf was geen procespartij en had niet de hoedanigheid om hoger beroep in te 

stellen.119 De jeugdrechtbank kon toestemming verlenen aan een minderjarige om te huwen 

indien de weigering van de ouders rechtsmisbruik uitmaakte. Of er sprake was van 

rechtsmisbruik was een feitenkwestie waarover de rechter soeverein oordeelde.120 Met deze 

wet werd alle discussie aangaande het discretionair karakter van het toestemmingsrecht 

weggenomen; geen enkel toestemmingsrecht was nog discretionair en er werd een grotere 

                                                
115 Wetsvoorstel tot wijziging van de hoofdstukken I en III van Titel V van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, 
Parl. St. Kamer 1951-52, nr. 170, 2. 
116 Wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming, BS 15 april 1965. 
117 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, (155) 205-206. 
118 G. BAETEMAN en J. GERLO, “Overzicht van rechtspraak (1975-80), Personen-en familierecht”, TPR 1981, 
794-798. 
119 G. BAETEMAN, W. DELVA en M. BAX, “ Overzicht van rechtspraak (1964-1974), personen- en familierecht”, 
TPR 1976, 329-571; Brussel 14 juni 1973, Pas. 1974, II, 12. 
120 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, (155) 211-214. 
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controle op de ouderlijke macht georganiseerd. Wanneer de jeugdrechtbank toestemming 

verleende aan de minderjarige om te huwen, impliceerde dit ook de toelating voor de jongere 

om zonder de bijstand van zijn ouders het huwelijkscontract af te sluiten.121 

Maar wanneer was er nu precies sprake van rechtsmisbruik? Reeds in de 

voorbereidende werken van het BW van 1804 sprak men over misbruik van de vaderlijke 

macht, maar men hield dat voor onmogelijk. Men stelde dat de vaderlijke macht ingegeven 

was door liefde, tederheid, … Men kon wel aannemen dat er vaders waren waarbij wraak, 

plagerijen en gierigheid de bovenhand namen, maar men argumenteerde dan dat er toch ook 

zoveel rebelse en ondankbare jongeren waren. Men ging er van uit dat ouders geen enkele 

andere wens hebben voor hun kind dan dat het gelukkig is en voorspoed heeft.122 Een hele 

reeks uitspraken daaromtrent scheppen duidelijkheid. In een eerste zaak wensten twee 

minderjarigen in het huwelijk te treden.123 De ouders van het meisje stemden toe, de ouders 

van de jongen weigerden. De jongeren gingen samenwonen om hun ouders te laten merken 

dat het menens was, met als gevolg dat het meisje zwanger werd. De zaak kwam voor de 

jeugdrechter, die het huwelijk toeliet. De ouders gingen in beroep en kregen hun gelijk. De 

rechter in graad van beroep oordeelde dat de weigering van de ouders van de jongen geen 

misbruik was. De reden waarom zij zich verzetten tegen een huwelijk was omdat de jongen 

zijn studies verwaarloosde en zijn gebrek aan maturiteit. RUELLE stelde dat een weigering 

gerechtvaardigd is als het huwelijk in de ogen van de ouders onvoldoende waarborgen biedt. 

Andere rechtsgeleerden waren niet dezelfde mening toegedaan. Het is niet omdat de ouders 

denken dat hun weigering hun kind ten goede komt, dat het ook effectief zo is.124 Er was in 

ieder sprake van rechtsmisbruik wanneer de ouders hun toestemming weigerden uit plagerij, 

nukkigheid of eigenbaat.125 In een andere zaak weigerde de moeder haar toestemming, maar 

stemde de vader toe.126 Ze weigerde omdat haar schoonzoon volgens haar een gewelddadig 

karakter had en omdat ze haar dochter ondankbaar vond, daar deze haar moeder weigerde nog 

verder financieel te helpen. Hier is het duidelijk dat de moeder enkel weigerde uit eigen 

belang, daarnaast was uit onderzoek gebleken dat het meisje voldoende matuur was om een 

huwelijk aan te gaan. Zij kreeg dan ook het recht aan haar kant.  

                                                
121 Rb. Brussel 24 maart 1961, Ann. not. 1962, 52. 
122 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 144. 
123 Brussel 9 februari 1967, JT  1967, 537. 
124 G. BAETEMAN, W. DELVA en M. BAX, “ Overzicht van rechtspraak (1964-1974), personen- en familierecht”, 
TPR 1976, 329-571. 
125 P. VANDENBOSSCHE, toestemming, supra noot 6, (155) 215-218. 
126 Jrb. Dinant 30 januari 1968, Jur. Liège 1967-68, 302. 
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In een cassatie-arrest van 1980 benadrukte men dat er een onderscheid dient gemaakt 

te worden tussen art. 160bis, eerste lid BW (weigering van toestemming) en art. 148 BW 

(onenigheid tussen de ouders).127 Bij art. 160bis BW mag de jeugdrechtbank zich niet in de 

plaats van de ouders stellen om na te gaan of het voorgenomen huwelijk al dan niet het belang 

van het minderjarig kind dient, want de ouders oordelen op discretionaire manier over het 

belang van hun kind. De jeugdrechtbank mag enkel nagaan of de ouders misbruik maken van 

hun ouderlijke macht. De rechter beschikt enkel over een marginaal toetsingsrecht van de 

weigering van de ouders.128 Er is sprake van misbruik wanneer de ouders hun bevoegdheid 

afwendden van het doel of hun weigering gegrond hadden op redenen die vreemd waren aan 

het belang van de minderjarige. M.a.w. wanneer hun weigering is ingegeven door egoïsme is 

er sprake van rechtsmisbruik. 

Volgende toestemmingsweigeringen werden volgens GERLO, die ik hier quasi volledig volg 

en overneem, als een misbruik beschouwd:129 

- de weigering om het kind of de echtgenoot te tergen;130 

- de weigering uit eigenbaat, met de bedoeling het kind zo lang mogelijk thuis te houden 

omwille van het inkomen of zijn arbeidskracht;131 

- de weigering uitsluitend gesteund op verschillende godsdienstgezindheid;132 

- de weigering na een actieve medewerking van beide ouders aan de voorbereiding van 

het huwelijk zonder dat een nieuw element wordt aangevoerd;133 

- de weigering die gepaard gaat met de verklaring het kind niet meer in zijn gezin te 

willen opnemen en het niet langer als het zijne te beschouwen;134 

- de weigering omwille van de jeugdige leeftijd van het kind, wordt naargelang de 

omstandigheden als misbruik beschouwd;135 

- De weigering omwille van het huwelijk van een minderjarig meisje met een uit de echt 

gescheiden man die de echtscheiding had bekomen en aan wie het hoederecht over de 

twee kinderen werd toegewezen.136 

                                                
127 Cass. 2 mei 1980, RW 1980-81, 766. 
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133 Brussel 13 februari 1975, Doc. Jeugdbesch., I-309. 
134 Luik 6 december 1967, Doc. Jeugdbesch., I-47. 
135 Jrb. Tongeren 11 februari 1971, Doc. Jeugdbesch., I-203; Gent, 6 september 1968, RW 1968-69, 226. 
136 Gent 6 september 1968, RW 1968-69, 226. 
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Een abusieve toestemmingsweigering kon leiden tot een veroordeling tot het betalen van 

een schadevergoeding op grond van art. 1382 BW. De voorbereidende werken van de wet van 

1965 preciseerden niet wat misbruik is. Daardoor was het een vraagstuk dat open stond voor 

discussie. MASSON stelde zich de vraag wat als een toestemmingsweigering kan beschouwd 

worden. Hij vertrok daarbij vanuit het begrip misbruik van recht. Het recht om toe te stemmen 

doet zonder twijfel een recht ontstaan dat vatbaar is voor misbruik. Misbruik van recht bestaat 

niet enkel in het gebruik van het recht met het oogmerk om te schaden, maar ook in het 

afwenden van het recht van zijn sociale functie. Dit is zo wanneer de ouders hun toestemming 

weigeren op gronden die vreemd zijn aan de stabiliteit van het huwelijk. De vraag die hij zich 

stelde was of de ouders kunnen weigeren op grond van hun religieuze of filosofische 

overtuiging die vreemd is aan de stabiliteit van het huwelijk. Volgens VAN DEN BOCH zou de 

rechter de vrijheid van cultuur schenden als hij de weigering ongegrond acht en hij vond dat 

de ouders het recht hebben om te weigeren omwille van religieuze of filosofische redenen. Zij 

hebben het recht hun kind op te voeden volgens hun overtuigingen. Maar volgens MASSON 

was het juist het omgekeerde. Hen niet toelaten te huwen zou een schending zijn van de rede, 

omdat de weigering gesteund is op filosofische overtuiging. Het gaat er hier niet over de 

ouders te verbieden hun familie, hun gezin te dirigeren volgens hun opvattingen, maar als de 

jongeren het gezin verlaten, hebben zij het recht dat te doen volgens hun opvattingen en niet 

volgens de opvattingen van hun ouders. Men sprak over “juridisch dirigisme”: de rechter die 

zich hier mengt in familiale aangelegenheden ter bescherming van de jongere trouwlustige. 

Het kan dat ouders hun toestemming tot het huwelijk weigeren omdat zijzelf bv extreemrechts 

zijn en de huwelijkspartner van hun kind is extreemlinks. Wanneer die weigeringsgrond 

toegelaten zou worden, is dat een schending van de vrije meningsuiting. De rechtsgeleerde 

VAN DEN BOCH was duidelijk conservatief, hij was van oordeel dat het recht van de ouders 

om toe te stemmen in het huwelijk een attribuut is van de vaderlijke macht. Rechters toelaten 

zich een oordeel te vormen over de mening van de ouders, brengt een afzwakking van die 

vaderlijke macht met zich mee. Wanneer een vader zijn toestemming weigert omdat zijn 

dochter met een gescheiden man wenst te huwen, dan vatte hij dat op een bijzondere wijze op. 

De ouders hebben welbepaalde principes die ze hun kinderen ook aanleren en wanneer hun 

kinderen daar dan tegenin gaan, dan zijn de ouders van oordeel dat dat het bewijs is dat hun 

opvoeding nog niet voltooid is en dat het kind nog niet voldoende rijp is om zich af te 

scheuren van hun autoriteit, hun wakende oog. Wanneer de rechterlijke macht zich in 

huwelijksaangelegenheden gaat mengen door de ouders te verbieden zo te denken, en het kind 

los te trekken aan hun autoriteit op het moment dat zij nog beslissen wat hun kind nodig heeft, 
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impliceert dit dat hij de familiale principes die zij verdedigen waardeloos verklaart en hun 

vrijheid van meningsuiting schendt. MASSON was het daar niet eens mee en vond dat ook 

jongeren hun eigen overtuigingen en principes mogen hebben. In de rechtsleer waren er twee 

strekkingen; de conservatieven die vasthielden aan de oude principes zoals die jaren bestaan 

hebben en de progressisten die vonden dat er meer aandacht diende besteed te worden aan het 

belang van het kind zelf. Deze laatste strekking behaalde dan ook de bovenhand. 

 

3.2.6. Eindpunt in de strijd naar huwelijksvrijheid 

Deze wet van 19 januari 1990 is het sluitstuk in een strijd om de toegang tot het 

huwelijk voor jongeren te vereenvoudigen. Met deze wet wordt de meerderjarigheidsleeftijd 

verlaagd tot achttien jaar. Bijgevolg wordt elke vorm van ouderlijke toestemming afgeschaft 

voor meerderjarigen die wensen te huwen. De ouders of andere bloedverwanten beschikken 

enkel nog over één rechtsmiddel om zich te verzetten tegen een voorgenomen huwelijk van 

hun meerderjarige kinderen, namelijk het verzet. Men vond het niet meer logisch dat jongeren 

tot hun eenentwintigste de toestemming dienden te verkrijgen voor een huwelijk, zeker daar 

de meerderjarigheidsleeftijd verlaagd werd tot achttien jaar. Achttien jaar wordt gezien als het 

keerpunt in het leven van een jongere. Vanaf die leeftijd stapt hij in het echte leven; ofwel 

gaat men werken ofwel studeert men nog verder. Men is bekwaam om contracten af te sluiten, 

waarom zou men dan voor het afsluiten van een huwelijkscontract nog een uitzondering 

moeten maken.137  

De wet ontwikkelt ook een nieuwe regeling voor minderjarigen die wensen te huwen 

waarbij verschillende hypothesen worden uitgewerkt. Indien  beide ouders toestemmen in het 

huwelijk, moet de jeugdrechter waarbij de dispensatieprocedure aanhangig is, de toestemming 

vaststellen. In geval de ouders weigeren hun toestemming te geven, kan de rechtbank 

toestemming tot het huwelijk verlenen als zij de weigering als misbruik bestempelt. In geval 

één van de ouders weigert zijn toestemming te geven, kan de rechtbank toestemming tot het 

huwelijk verlenen, indien de weigering niet gegrond wordt geacht. De ouder die niet 

verschijnt wordt niet geacht in het huwelijk toe te stemmen. In geval één van de ouders in de 

onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven en de andere zijn toestemming weigert, 

kan de rechtbank toestemming verlenen tot het huwelijk als zij de weigering als een misbruik 
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beschouwd. Ingeval beide ouders in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven 

of ingeval ze niet verschijnen, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen.138 

Rechtsgeleerden merken op dat er moet van worden uitgegaan dat de toestemmingsvereiste 

een recht is van de ouders en dat de bevoegdheid van de jeugdrechtbank om toestemming te 

verlenen slechts subsidiair is en beperkt moet blijven tot de gevallen van onenigheid, 

weigering of onmogelijkheid van de ouders.139 De jeugdrechtbank mag bij onenigheid tussen 

de ouders hun plaats innemen en zelf nagaan of het voorgenomen huwelijk het belang van het 

kind dient. Is dit zo, dan zal zij de weigering ongegrond verklaren en toestemming tot het 

huwelijk verlenen. Wanneer beide ouders weigeren, de enige ouder weigert of één ouder in de 

onmogelijkheid verkeert terwijl de andere weigert, mag de jeugdrechtbank zich niet in de 

plaats stellen van de ouders en enkel onderzoeken of de ouders misbruik maken van hun 

ouderlijk gezag.140 

Met deze wet werden de artikelen 149 en 150 BW afgeschaft. Aan de mening van de 

grootouders wordt geen belang meer gehecht.  

 

3.3. Sancties  

 Bij het sluiten van een nietig huwelijk konden twee partijen gesanctioneerd worden; de 

aanstaande echtgenoten en de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk voltrok. De 

toestemming van de ouders werd beschouwd als een formele geldigheidsvereiste voor de 

huwelijkssluiting. Indien deze toestemming ontbrak, bracht dit een absoluut huwelijksbeletsel 

met zich mee en was het huwelijk zonder meer nietig.141 Dit is nog steeds zo, alleen dient men 

vandaag slechts nog tot zijn achttiende de toestemming te verkrijgen. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand die een huwelijk voltrokken had, zonder dat de 

jongeren de vereiste toestemmingen hadden gekregen van hun ouders, kon veroordeeld 

worden tot een boete en een gevangenisstraf van minstens zes maanden (art. 156 BW). Dit 

artikel werd virtueel afgeschaft en vervangen in 1867 door artikelen 264 en 265 Sw. Dit 

artikel sanctioneerde de ambtenaar van de burgerlijke stand, die vergeten was in de 

huwelijksakte de vereiste toestemmingen te vermelden of de aktes van eerbied erin op te 

nemen, met een boete. Daarnaast werd hij ook gestraft als hij tot voltrekking van het huwelijk 

                                                
138 Art. 148 BW. 
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overgaat zonder zeker te zijn over het bestaan van de akte van eerbied.142 Art. 265 Sw. bestaat 

nog steeds en sanctioneert de ambtenaar van de burgerlijke stand die een huwelijk voltrekt 

zonder zich van het bestaan van de vereiste toestemmingen te vergewissen met een geldboete 

van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. 

 

3.4. Conclusie 

 In het licht van de Napoleontische codificaties was de man en de vader de kern van het 

gezin. Hij vertegenwoordigde zijn familie en vervulde de rol van rechter. Het recht om toe te 

stemmen in het huwelijk van zijn kinderen was een prerogatief dat quasi uitsluitend ter zijner 

beschikking stond zolang hij leefde. De aard van dat toestemmingsrecht was discretionair: 

geen enkele rechterlijke controle werd geduld en hij hoefde zijn antwoord niet te 

verantwoorden. Dit was een betreurenswaardige situatie, daar minderjarigen deze situatie niet 

konden verhelpen. Deze reglementering verwoordde het idee van Napoleon over het gezin: de 

vader werd verheven boven de andere gezinsleden waarover hij met ijzeren vuist kon 

regeren.143 Deze situatie werd gekenmerkt door een grote ongelijkheid. Via de wet van 1912 

begonnen rechters zich dan toch te mengen in huwelijksaangelegenheden, terwijl daar 

eigenlijk geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor was. Dit kon alleen maar toegejuicht 

worden, want dit kon het recht op een gelukkig gezinsleven van de jongeren mede bepalen. 

Deze positieve evolutie bracht de wetgever ertoe de regeling inzake toestemming nog beter te 

controleren met de wet van 1953. Deze wet bracht echter totaal niet het gewenste effect met 

zich mee, want de rechters interpreteerden deze wet nogal letterlijk. Gelukkig kwam algauw 

de wet van 1965 die aan alle discussies aangaande het toestemmingsrecht een einde maakte: 

het toestemmingsrecht van de ouders is allesbehalve discretionair en kan zelfs het voorwerp 

van rechtsmisbruik uitmaken.  

De wet van 1990 is m.i. de uiterste stap in de richting van de emancipatie van de 

jongere in huwelijksaangelegenheden en aan art. 148 BW zal er in de toekomst ongetwijfeld 

niet gauw meer gesleuteld worden. Dat de huwbare leeftijd en de meerderjarigheid nu op 

achttien jaar liggen, is de meest logische en ideale situatie. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 

achttiende en na die leeftijd kunnen zij om het even welke rechtshandeling stellen, dus ook 
                                                
142 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux” in Pandectes Belges, encyclopédie de législation, de 
doctrine et de jurisprudence belges , IV, Brussel, Larcier, 1889, 1104. (hierna verkort E. PICARD en N. 
D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”) 
143 D. HEIRBAUT, “Napoleons trouwste onderdanen, of waarom de Code Civil na 200 jaar nog steeds overeind 
staat in België”, in G. MARTYN en D. HEIRBAUT (eds.), Napoleon’s nalatenschap: 200 jaar Burgerlijk Wetboek 
in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (77) 89-90. 
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een huwelijk. Wanneer jongeren te lang aan het ouderlijk gezag onderworpen worden, 

rebelleren ze toch maar tegen hun ouders. Vandaag heerst er een cultuur dat ouders hun kind 

meer vrij laten en jongeren daardoor meer op zichzelf aangewezen zijn om ernstige 

beslissingen te nemen. Hierbij kunnen echter ook nadelen opgesomd worden. Het gebeurt 

misschien nog te vaak dat jongeren op een te jonge leeftijd huwen, dit pas na een aantal jaren 

beseffen en dan scheiden. Voorbeelden die hierbij kunnen aangehaald worden, zijn de 

toestanden van popsterren in Amerika; Britney Spears huwde voor het eerst op 

tweeëntwintigjarige leeftijd. Dit was ongetwijfeld een onbezonnen huwelijk, waar in casu wel 

ernstige gevolgen aan verbonden waren. Haar geliefde kreeg opeens recht op de helft van haar 

fortuin en kon er van verzekerd zijn dat hij binnen was voor de rest van zijn leven. Er zullen 

echter altijd onbezonnen huwelijken afgesloten worden en de ouders kunnen niet hun ganse 

leven blijven waken over hun kinderen. De wet diende een grens vast te stellen tot dewelke 

ouders zich kunnen mengen in de handelingen van hun kind en achttien jaar lijkt me nog altijd 

de beste grens hiervoor. 
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Hoofdstuk 4. De akte van eerbied 

4.1. Oorsprong van de akte van eerbied 

De akte van eerbied was een document dat in Frankrijk omstreeks de zestiende eeuw 

werd ingevoerd door een ordonnantie.144 Men sprak toen over “sommations respectueuses”. 

Vooral in de late Middeleeuwen trachtten vele heersers de hoeveelheid clandestiene 

huwelijken aan banden te leggen. Het was een formaliteit die gedurende meerdere eeuwen 

ingeschreven was in verschillende edicten, afgeschaft werd door de wet van 20 september 

1792 en nadien terug overgenomen in het strengere BW van 1804. Het was de bedoeling van 

de wetgever van 1804 om met de wetgevende bepalingen uit het BW in te grijpen in de 

publieke zeden van het volk en dit door de autoriteit van de vader en de moeder te 

legitimeren.  

Eén van de grootste beproevingen die een kind kan ondergaan, is geen spontane 

toestemming te krijgen van zijn ouders wanneer het wenst te huwen met de partner die hij 

graag ziet en waarvoor hij zelfstandig gekozen heeft. De wet waakte over de vrede binnen de 

families en de akte van eerbied werd door de wetgever voorgesteld als het ideale middel om 

de jongere met zijn ouders te verzoenen. Enerzijds gaf het de mogelijkheid aan de jongere om 

zijn huwelijkswens tegenover zijn ouders uit te spreken en zich daaromtrent te 

verantwoorden. Anderzijds werd aan het advies van de ouders gewicht gegeven en kregen zij 

ook de tijd om de zaak met hun kind te bespreken. In het licht van dit idee voerden 

verschillende ordonnanties in de late middeleeuwen de verplichting van het opstellen van een 

akte van eerbied in. Tot dan toe werden die gebruiken echter nooit strikt nageleefd. Ze stelden 

allemaal een zwaar drukkingmiddel ter beschikking van de ouders om hun autoriteit af te 

dwingen en zich te wreken tegen de ongehoorzaamheid van hun kind namelijk de onterving. 

Efficiënte middelen om beide partijen samen te brengen en tot een aanvaardbaar compromis 

te laten komen ontbraken. Noch de autoriteit van de ouders, noch de gehoorzaamheid van het 

kind, noch zijn religieuze opvoeding waren voldoende middelen om het schandaal en de 

wanorde voortgebracht door clandestiene huwelijken te reduceren.  

In een ordonnantie van 1556 werd voor het eerst de verplichting opgelegd voor 

jongeren boven een bepaalde leeftijd om de raad en het advies te vragen van hun ouders. Een 

verklaring van 1639 ging nog een stapje verder en vereiste dat deze vraag om raad schriftelijk 

werd vervuld. Op deze stapsgewijze manier zijn de “sommations respectueuses” ontstaan. 
                                                
144 J. MONBALLYU, Familierecht, supra noot 8,  43; J. GAUDEMET, Le mariage en Occident, Parijs, cerf, 1987, 
320. 
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Toch hadden ze niet veel succes; de goede trouw bij de jongere was vaak erg ver te zoeken. 

De aktes van eerbied waren vaak een bron van agressie en een belediging voor de ouders. Het 

is begrijpelijk dat de jongeren ook wel wisten dat wanneer ze niet meteen de spontane 

goedkeuring kregen van hun ouders, hun mening ook niet zou veranderen door het louter 

opstellen van een starre, puur formalistische akte van eerbied. Het werd door sommige 

jongeren opgevat als een manier om aan hun weigerende ouders duidelijk te maken dat zij niet 

zouden plooien naar de grillen van hun ouders en in hun voornemen om te huwen met de 

partner van hun keuze te volharden. Wegens deze redenen besloot het parlement van Parijs 

een reglement te publiceren in 1692 waarin men eerbiedige vormen formuleerde waaraan een 

akte van eerbied diende te voldoen. De jongeren die wensten te huwen dienden, om een akte 

van eerbied aan hun ouders te mogen richten, eerst de goedkeuring te verkrijgen van een 

rechter. Het reglement zweeg echter omtrent het aantal keer dat een akte diende hernieuwd te 

worden en over de termijn die tussen de diverse aktes diende geëerbiedigd te worden. Het 

aantal verschilde van streek tot streek; op sommige plaatsen werden er drie aktes vereist, op 

andere volstonden twee aktes. De wetgevers van 1804 opteerden ervoor het recht om te 

onterven niet toe te kennen aan de ouders. Men verwees hiervoor naar de penibele situaties in 

het verleden. Dergelijke maatregelen brachten absoluut geen positief effect met zich mee, ze 

waren nutteloos en totaal niet doeltreffend. Het kwam volgens hen niet aan de ouders toe om 

over de publieke orde te waken door hen de mogelijkheid te geven straffen op te leggen aan 

hun kinderen. Wanneer de jongeren op een leeftijd gekomen waren waarop de toestemming 

van de ouders niet absoluut meer vereist was, dan diende de wetgeving nuttige sancties te 

voorzien. Zo niet deden de jongeren toch hun zin en escaleerden de eeuwige discussies tot een 

onoplosbaar conflict. Volgens de wetgever van 1804 diende een specifiek middel ter 

beschikking van de ouders gesteld te worden dat ertoe strekte de jongere te behoeden voor 

zijn blinde verliefdheid, een gebroken hart en als een vogel in een kooi vast te zitten in een 

ongelukkig huwelijk. Dat specifieke middel was de akte van eerbied. De termijnen die de wet 

inschreef om deze formaliteit te vervullen en te hernieuwen mochten niet te lang zijn; het zou 

een beletsel vormen voor het huwelijk of eventueel de goede zeden in het gedrang kunnen 

brengen. Bovendien waren de jongeren reeds op een meerderjarige leeftijd waarbij ze al enige 

vrijheid mochten genieten. Na de leeftijd van dertig (voor de mannen) en vijfentwintig (voor 

de vrouwen) volstond één enkele akte van eerbied. Vóór deze leeftijd waren drie aktes vereist. 

De redenering was dat elk kind ongeacht zijn leeftijd steeds eerbied en achting verschuldigd is 

aan zijn ouders (art. 371 BW), maar eens men deze leeftijd bereikt had, werd men geacht toch 

al voldoende verstandig te zijn om zelfstandig een behoorlijke huwelijksbeslissing te nemen, 
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zodat men het dan ook niet meer nodig achtte de huwelijkssluiting nog eindeloos uit te 

stellen.145 

 

4.2. Het begrip de akte van eerbied 

 De akte van eerbied was een document waarmee jongeren op een formele manier de raad 

en het advies van hun ouders vroegen vooraleer zij in het huwelijksbootje stapten. Hoe ging 

dat alles nu concreet in zijn werk? Indien een jongere de intentie had een huwelijk aan te 

gaan, bracht hij zijn ouders daarvan op de hoogte. Deze konden op twee manieren reageren; 

ofwel waren ze akkoord met het voornemen, ofwel waren ze niet akkoord en weigerden ze toe 

te stemmen. In het laatste geval kon de minderjarige verder geen kant meer op en zat hij vast 

als een muis in een val. De toestemming van zijn ouders was absoluut vereist en hij beschikte 

over geen enkel rechtsmiddel. Was de jongere daarentegen meerderjarig dan kon hij wel een 

volgende stap ondernemen door een akte van eerbied te laten betekenen aan de weigerende 

ouder(s).146 Met deze akte van eerbied diende de trouwlustige te vermelden met wie hij of zij 

wenste te huwen en vroeg daarbij op een eerbiedige en formele wijze om de raad van de 

ouders inzake zijn of haar huwelijksvoornemen.147 Deze akte diende als een aanmaning te 

worden gezien, want wanneer op de akte van eerbied geen toestemming volgde, kon toch 

overgegaan worden tot het sluiten van het huwelijk na het verstrijken van een zekere termijn.  

 Een akte van eerbied kon alleen rechtsgeldig opgemaakt worden door een notaris, dus 

diende de jongere eerst een afspraak met de notaris te maken om aan hem de situatie uit te 

leggen. Notarissen werden aanzien als bewaarders van geheimen, ze vervulden een 

bemiddelende functie tussen de trouwlustigen en hun ouders en zij konden eventueel door hun 

grote invloed de gemoederen bedaren.148 De notaris maakte op verzoek van de jongere een 

akte van eerbied op en begaf zich, vergezeld met een tweede notaris of met twee getuigen, 

naar de woning van de ouders.149 De notaris hoefde de ouders niet te verwittigen van zijn 

bezoek, want wanneer hij dat zou doen zou hij de ouders waarschijnlijk nooit aantreffen bij 

                                                
145 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 228. 
146 E. BRUNET, J. SERVAIS en C. RESTEAU, Répertoire pratique, 829; A. VANISTERBEEK, “Du consentement à 
mariage”, Rev. prat. not., (417) 418. 
147 G. BELTJENS, Code civil annoté d'après les principes juridiques, la doctrine des auteurs belges et français 
reproduite ou analysée, les décisions des tribunaux et des cours de Belgique et de France de 1814 à 1904, I, 
Brussel, Bruylant-Christophe, 1905,  156. 
148E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1062; C. DEMOLOMBE, Code 
Napoleon, supra noot 55, 97. 
149 Art. 154 BW 1804. 
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hen thuis.150 De jongere kon de notaris vergezellen, maar dat werd doorgaans afgeraden daar 

dit beschamende en kwetsende scènes kon teweegbrengen. 151 Andere rechtsgeleerden waren 

van mening dat het respectvoller was naar de ouder(s) toe om de notaris mee te vergezellen.152 

De notaris verklaarde aan de ouders dat hun kind hen om raad vroeg betreffende een huwelijk 

dat hun zoon of dochter wenste aan te gaan. De notaris maakte tenslotte een proces-verbaal op 

om er de gang van zaken in vast te stellen. Dat proces-verbaal diende het antwoord van de 

ouders te bevatten. In principe dienden de motieven voor het antwoord gegeven te worden, 

tenzij deze kwetsend waren. In dat geval kon de notaris weigeren ze in het proces-verbaal op 

te nemen.153 De notaris diende een kopie te overhandigen aan de ouders. Er waren dan terug 

twee mogelijkheden; ofwel tekenden de ouders verhaal aan tegen de akte van eerbied ofwel 

tekenden ze geen verhaal aan en kon één maand na het verstrijken van de betekening van de 

laatste akte van eerbied toch overgegaan worden tot het sluiten van het huwelijk. 

De praktijk had uitgewezen dat de akte van eerbied een laatste poging was die uitging 

van de jongere na lange onderhandelingen en inspanningen die systematisch afgeslagen 

werden door de ouders. Het is logisch dat ouders niet zomaar van mening veranderden enkel 

door het aan hen laten betekenen van een akte van eerbied. De ratio van de wetgever bij het 

invoeren van deze logge verplichting was om tijd te winnen. Tijd die de ouders dan nuttig 

konden aanwenden om op hun kind in te spreken, het eventueel van gedachten te doen 

veranderen en van het huwelijk af te zien. 

 De formaliteit waarbij men raad vroeg aan de hand van een akte van eerbied mag niet 

verward worden met de vraag naar de toestemming van de ouders tot het huwelijk. Door de 

formulering in art. 152 BW 1804 zouden deze twee zaken met elkaar verward kunnen 

worden. Dit artikel stelde namelijk dat indien op de akte van eerbied geen “toestemming” 

volgde, men deze akte nog tweemaal diende te hernieuwen, maand na maand, en één maand 

na de derde akte kon dan toch uiteindelijk overgegaan worden tot het huwelijk. Doordat er 

telkens zoveel tijd tussen de verschillende betekeningen lag, hadden zowel de ouders als de 

jongeren voldoende tijd om na te denken of een huwelijk wel zo’n goed idee was. Ook het 

prijskaartje van deze formaliteit kon een reden zijn om af te haken. Na de leeftijd van dertig 

jaar voor de mannen en vijfentwintig jaar voor de vrouwen, kon bij gebrek aan toestemming 

op een akte van eerbied één maand later worden overgegaan tot de voltrekking van het 

                                                
150 A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, Traité formulaire de la pratique notariale, II, Leuven, Fonteyn, 1924-
1933, 93. 
151 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1062. 
152 C. DEMOLOMBE, Code Napoleon, supra noot 55, 98. 
153E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1074. 
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huwelijk.154 Oudere aanstaande huwelijkspartners hadden dus het voordeel dat ze slechts één 

akte dienden te laten opmaken. 

 Zoals reeds in de inleiding vermeld laat deze formaliteit veel ruimte open voor nader 

onderzoek daar er niet zo veel te vinden is over de  praktische kant ervan. Er is daarentegen 

wel heel wat informatie te vinden over de puur formele kant. Ik vind het echter niet verrijkend 

de formele zaken over de akte van eerbied te bespreken. Het enige wat ik hierbij wens op te 

merken is dat er tussen de rechtsgeleerden en rechters veel onenigheid was over die formele 

kwesties. De wetgeving bepaalde geen formaliteiten op straffe van nietigheid.  De rechters en 

rechtsgeleerden ontwikkelden bijgevolg virtuele nietigheden, gebaseerd op de stilzwijgende 

wil van de wetgever. Men nam aan dat er een stilzwijgende wil was wanneer de substantiële 

vormen van de akte niet vervuld waren.155 Daarbij kon het zijn dat de ene rechter een akte van 

eerbied nietig verklaarde omdat ze een bepaald gegeven niet vermeldde, terwijl een andere 

rechter om dezelfde reden de akte toch geldig verklaarde.156  Met het gerechtelijk wetboek 

van 1967 schepte men klaarheid: pas de nullité sans texte. De rechter kon enkel nog iets nietig 

verklaren wanneer daarvoor een wettige basis was.157 

 

4.3. Redenen voor het opmaken van een akte van eerbied 

 Men diende om ongeveer dezelfde redenen raad te vragen aan de ouders als waarom men 

toestemming diende te vragen. Het was in eerste instantie in het belang van het kind zelf. Elke 

ouder wil natuurlijk dat zijn kind de juiste huwelijkskeuze maakt, zodat het een mooi gezin 

kan stichten en een gelukkige en liefdevolle toekomst tegemoet gaat. De realiteit is echter 

anders en daarom heeft de wetgever gewild dat het kind vooraleer het huwde, wat zijn leeftijd 

ook was, steeds daaromtrent de raad vroeg aan zijn ouders of grootouders.158 Ouders hebben 

een andere visie op een potentiële huwelijkspartner, ze kennen hun kind door en door en 

weten dan ook het best wie bij hen past. Zij namen de huwelijkskandidaat grondig onder de 

loep in tegenstelling tot hun kind dat blindelings verliefd was en alles door een roze bril zag. 

Daarnaast diende een kind ten allen tijde respect te tonen voor zijn ouders en grootouders.159 

Bij een belangrijke aangelegenheid, zoals het huwelijk, konden zij hun ouders niet zomaar 
                                                
154 Art. 153 BW 1804 
155 F. LAURENT, Principes de droit civil, II, Brussel, Bruylant, 1878, 447; Gent 29 december 1854, Pas. 1858, II, 
262. 
156 Wat nu precies de substantiële vormen waren, wordt beschreven in 4.5. vorm van de akte van eerbied. 
157 P. VAN ORSHOVEN, “The Belgian judicial code (1967)” in C.H. VAN RHEE (ed.), European Traditions in civil 
procedures, Antwerpen, Intersentia, 2005, 98. 
158 E. PICARD, N. D’HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, “Mariage”, supra noot 60, 656. 
159 Dictionnaire général raisonné de droit civil moderne, I, Brussel, Société typhografique belge, 1883, 147. 
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buiten spel laten. De wetgever hield tenslotte ook rekening met het belang van de familie. De 

familie werd vertegenwoordigd door de ouders. Het huwelijk was erop gericht het geslacht en   

de familienaam verder te zetten. Men vond het dan ook maar normaal dat de ouders erop 

toezagen wat voor een vlees zij in de kuip hadden en niet zomaar om het even welke 

huwelijkspartner onvoorwaardelijk accepteerden.160 

 

4.4. Personen waaraan men de akte diende te richten 

 Zowel aan de moeder als aan de vader diende de jongere een akte van eerbied te richten. 

Wanneer de vader echter toestemde met het huwelijk, was de zaak beklonken en maakte de 

mening van de moeder niets meer uit. Wanneer de vader weigerde, diende het kind aan beide 

ouders een akte van eerbied te richten. Ondanks het feit dat de mening van de moeder een 

ondergeschikte rol speelde, was het toch nodig dat het kind haar advies vroeg, want zolang 

haar geen akte van eerbied betekend werd kon zij het huwelijk verhinderen.161 Beide ouders 

hadden een andere mening aangaande het voornemen van hun kind om te huwen en beide 

adviezen konden nuttige informatie opleveren, zodat elk hun raad diende te mogen meegeven 

aan hun kind. Het was van belang dat de akte van eerbied persoonlijk aan de ouders betekend 

werd. De notaris diende hiervoor alle noodzakelijke inspanningen te doen. Het kon gebeuren 

dat de ouders op voorhand wisten dat hen een akte van eerbied betekend zou worden en dat zij 

opzettelijk hun woning verlieten om zo een eventueel nakend huwelijk te kunnen vermijden. 

De notaris diende alles in het werk te stellen om de ouders toch persoonlijk te kunnen 

spreken, maar wanneer die onderneming vruchteloos was, mocht hij de akte achterlaten bij 

hun woning.162 Het was een delicate missie, die een dosis geduld van de notaris vergde en 

waarvoor hij voldoende tact aan boord diende te leggen. Wanneer de ouders weigerden de 

notaris te ontvangen of wanneer het huis toegankelijk was, maar de ouders er op dat moment 

niet waren, dan volstond het niet dat de notaris de akte betekende aan de personen die er zich 

wel bevonden. Dan nog diende de notaris een manier te zoeken om de ouders te vinden en hen 

te spreken en zijn proces-verbaal diende blijk te geven van voldoende inspanningen gedaan 

om dat doel te bereiken. Wanneer er zich niemand in het huis bevond, diende hij ook op zoek 

te gaan naar de ouders en wanneer zijn inspanningen tot niets leden, dan mocht hij de kopies 

                                                
160 F. LAURENT, Principes de droit civil, II, Brussel, Bruylant, 1878, 436. 
161 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1077. 
162 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1077. 



 44 

aan de buren geven. En wanneer dezen weigerden de documenten in ontvangst te nemen, dan 

kon hij niet anders dan zich tot de burgemeester te richten.163 

 In afwezigheid van de bloedverwant in opgaande lijn voor wie de akte van eerbied werd 

opgemaakt, kon overgegaan worden tot de voltrekking van het huwelijk, mits een bewijs van 

afwezigheid kon voorgelegd worden. Dit bewijs kon geleverd worden door voorlegging van 

de rechterlijke uitspraak die werd geveld om de afwezigheid te bevestigen of bij gebreke van 

die uitspraak, dat van degene die het onderzoek geëist had of wanneer op dat punt nog geen 

uitspraak was een notariële akte afgeleverd door de vrederechter van de plaats waar de ouder 

zijn laatst gekende woonplaats had.164 Indien de ouders overleden waren of in de 

onmogelijkheid waren hun wil te uiten, dan diende de jongere een akte van eerbied te richten 

aan zijn grootouders.165 

 

4.5. Vorm van de akte van eerbied. 

4.5.1. Substantiële formaliteiten 

 Het BW van 1804 zweeg omtrent de bijzondere formaliteiten die in acht dienden genomen 

te worden bij het opstellen van een akte van eerbied. Het gevolg hiervan was dat deze lacune 

vele moeilijkheden en discussies heeft teweeg gebracht.166 Geen enkele andere akte zou aan 

zoveel discussies blootgestaan hebben.167 Dit merk je zowel in de rechtspraak als in de 

rechtsleer. Na het lezen van de Répertoires génerales merk je dat het merendeel van de zaken 

in de negentiende eeuw handelen over formele kwesties. De ouders wensten alsnog een stokje 

voor het huwelijk van hun oogappel te steken en begaven zich dan maar naar de rechtbank 

met het argument dat de akte van eerbied die hen was betekent met nietigheid aangetast was, 

doordat één of andere minuscule formaliteit niet nageleefd was. Soms werden heel absurde en 

pietepeuterige argumenten aangevoerd; zoals het ontbreken van een naam, een woonplaats, 

het gegeven dat hun toestemming gevraagd werd in plaats van hun raad,…Dit alles en alleen 

maar om tijd te rekken, het huwelijk uit te stellen en met als ultieme doel het eventueel te 

dwarsbomen. De akte van eerbied is één van de aktes waarvan het vaakst de nietigheid 

                                                
163 A. MATON, Dictionnaire de la pratique notariale belge, I, Brussel, Alliance typographique, 1882, 280. 
164 Art. 155 BW 1804. 
165 Art. 150 BW 1804. 
166 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1063. 
167 A. SCHICKS en A. VANISTERBEEK, Traité formulaire de la pratique notariale, II, Leuven, Fonteyn, 1924-
1933, 90. 
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ingeroepen werd.168 Die overdreven aandacht voor de akten van eerbied leidde tot een 

beeldvervalsing die inhield dat de aandacht werd toegespitst op formaliteiten en de juistheid 

van procedures, terwijl het hier in werkelijk om een generatieconflict ging.169  

 Aangezien de wet niet nader bepaalde waaraan een akte van eerbied minstens diende te 

voldoen om rechtsgeldig te zijn, heeft de rechtsleer getracht dit hiaat op te vullen.  Er was 

geen twijfel over dat een akte van eerbied diende opgemaakt te worden door een notaris, daar 

dit uitdrukkelijk in de wet was ingeschreven. De overige substantiële formaliteiten waaraan 

een akte van eerbied diende te voldoen, waren dat de akte eerbiedig en formeel diende 

opgesteld te zijn en de vraag om advies diende te bevatten.170 Het eerbiedige aan een akte 

hield in dat de notaris omzichtig diende om te springen met het gehanteerde taalgebruik. 

Uitdrukkingen zoals de jongere dagvaardt zijn ouders, de jongere eist toestemming,…waren 

oneerbiedig en konden niet door de beugel. Het was vaak een feitenkwestie welk taalgebruik 

geoorloofd was als het tot een rechtszaak kwam. Vóór het BW in voege trad, sprak men over 

“sommations respectueuses”. Napoleon heeft deze term laten vervangen door “acte 

respectueux” of “akte van eerbied” omdat de uitdrukking “sommation” totaal niet eerbiedig 

was. Het wekte de indruk dat het om een juridische akte ging die een vervelende last met zich 

meebracht, wat het in werkelijkheid eigenlijk wel was. Het verwees te veel naar de juridische 

procedure van dagvaarden. Ministeriële ambtenaren waren belast met het uitvoeren van de 

orders van justitie die schuldenaars dagvaarden (“sommer”) hun verplichtingen uit te voeren. 

Bij de akte van eerbied betrof het geen schulden, noch schuldenaars.171 De tweede vereiste 

was dat de akte formeel opgesteld diende te zijn; ze diende nauwkeurig de namen, 

voornamen, leeftijd enz. te bevatten.172 Bijgevolg liet deze verplichting veel ruimte voor 

discussies. Een enkele tekortkoming gaf al mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen de 

akte. Tenslotte was het van groot belang dat de akte de vraag om advies bevatte. Dit was de 

hoofdfunctie van de akte van eerbied en getuigde van respect voor de ouders. Zoals reeds 

vermeld was de voornaamste bedoeling van dit instrument dat de ouders hun gal konden 

uitspuwen over de huwelijkskandidaat en hun ongezouten mening aan hun kind meedelen. 

Het was hun plicht om hun kind met de neus op de feiten te drukken. Ze hoopten hiermee 

stellig dat het tot hun kind zou doordringen dat het huwelijk geen spelletje is en hun 

                                                
168 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Actes respectueux”, supra noot 142, 1069. 
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liefhebbende ouders hen alleen wilden beschermen tegen de rauwe realiteit die zich na 

verloop van tijd zou voordoen eens de liefde bekoeld was. 

 

4.5.2. Rechtspraakanalyse 

 Om de soms ridicule argumenten van de ouders te illustreren, worden hieronder enkele 

rechterlijke uitspraken aangehaald. In een zaak van februari 1815 verzette een moeder zich 

halsstarrig tegen het huwelijk van haar zoon.173 De jongeman die wenste te huwen, liet een 

akte van eerbied betekenen aan zijn moeder. Deze was niet akkoord met het voorgenomen 

huwelijk en tekende verhaal aan tegen de akte van eerbied. De zoon vorderde de opheffing 

van het verhaal voor de rechtbank gebaseerd op de grond dat hij meerderjarig is en dat hij de 

vereiste aktes van eerbied heeft laten betekenen. De moeder voerde allerlei argumenten aan 

die betrekking hadden op de formele kant van de akte van eerbied. Ze argumenteerde dat alle 

aktes aangetast waren door een gebrek. Ten eerste vermeldden de aktes van eerbied niet het 

nieuwe adres van de zoon die was verhuisd. Ten tweede werd de tweede akte van eerbied niet 

aan de moeder persoonlijk betekend, maar aan een kleermaakster die zich toevallig in het huis 

bevond. De derde akte werd betekend aan het ouderlijk huis, maar ondertussen was de moeder 

al verhuisd naar haar tweede woning. Zij had van die wijziging van verblijfplaats aangifte 

gedaan bij de gemeente. Tenslotte argumenteerde zij ook nog dat haar zoon bij zijn vriendin 

inwoonde, zijn huwelijkstoestemming niet vrij gevormd werd en hij niet de adviezen van zijn 

moeder kon ontvangen. De zoon weerlegde haar argumenten en verklaarde dat zijn 

toestemming wel volledig vrij gegeven werd. Wat betreft zijn domicilie voerde hij aan dat die 

op zijn ouderlijk huis is blijven staan ondanks het feit dat hij even ergens anders verbleef. Dat 

hij zelfs gedurende een tijdje terug naar huis is komen wonen, waardoor hij dus wel het advies 

van zijn moeder kon krijgen. De rechtbank van Bergen beval de opheffing van het verhaal. De 

moeder ging in beroep. Dit maal voerde de moeder terug de onregelmatigheid van de aktes 

aan en stelde dat haar zoon haar advies niet vroeg, maar haar toestemming. De rechter in 

beroep ging ermee akkoord dat het domicilie van de zoon steeds blijven staan is op het 

ouderlijk huis, daar hij in die streek ook zijn beroep uitoefende. Het feit dat de moeder enkele 

dagen na de betekening van de tweede akte van eerbied verhuisde naar haar tweede verblijf 

maakt duidelijk dat zij wou verhinderen dat haar een derde akte werd betekend. Door de 

zorgen van een bewaker van het huis kreeg zij toch kennis van die akte. De rechtbank stelde 

vast dat de zoon zijn vrije toestemming geeft tot het huwelijk. Wat betreft de  vorm van de 
                                                
173 Brussel 15 februari 1815, Pas. 1815, 311. 
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akte van eerbied; de zoon vroeg hierin om zijn moeders’ toestemming in plaats van haar raad. 

Dat was volgens de rechters geen probleem. De rechter gaf de zoon over de ganse lijn gelijk 

en liet hem toe een huwelijk af te sluiten. 

In een andere zaak van juni 1930 ging het over een jonge vrouw die het ouderlijk huis 

verliet de dag dat de akte van eerbied aan haar ouders werd betekend.174 In de akte van 

eerbied stond het adres van de notaris, die ermee belast was de akte van eerbied op te stellen, 

als woonstkeuze. Men voerde aan dat geen enkele wettige bepaling verbiedt dat gebruik wordt 

gemaakt van die mogelijkheid. Die formaliteit stelde de ouders niet in de absolute 

onmogelijkheid te corresponderen met hun kind. De essentie van de akte van eerbied was dat 

het kind de raad vroeg aan haar ouders betreffende een huwelijk dat zij wenste aan te gaan. 

Het was niet verboden voor de meerderjarige vrouw om op een krachtige manier, 

ondubbelzinnig maar op een eerbiedige manier, de intenties die haar aanzetten en de 

vastberadenheid die haar ertoe brengen te huwen te vermelden. De wet liet de rechters toe de 

gegrondheid van de argumenten van de ouders tegen het huwelijk te beoordelen. De 

rechtbank vond dat de ouders geen enkel serieus motief aanvoerden tegen het huwelijk en 

wezen dan ook het verhaal af. In casu heeft de rechter vrij soepel geoordeeld. Het merendeel 

van de rechters zou waarschijnlijk het verhaal toestaan en oordelen in het voordeel van de 

ouders. Een gelijkaardig geval illustreert dit. Een dochter liet een akte van eerbied betekenen 

aan haar ouders waarin ze hen om advies vroeg betreffende een huwelijk dat ze wenste aan te 

gaan.175 De vader tekende verhaal aan tegen de akte op grond van art. 152 BW. De dochter 

woonde bij de ouders in en was verhuisd naar een voor de ouders onbekend verblijf. De vraag 

om raad was een substantiële formaliteit en het was belangrijk dat het kind de ouders de 

mogelijkheid gaf om hun redenen van verzet uiteen te zetten. De wetgever wilde daarmee 

bereiken dat het kind nadacht over het voorgenomen huwelijk en daaruit eventueel voordeel 

haalde. Doordat de dochter haar woonplaats verzweeg, verhinderde zij dat de akte van eerbied 

het doel vervulde dat door de wetgever werd beoogd. Daarom verklaarde de rechter de akte 

van eerbied nietig. Met deze twee laatste uitspraken wordt ook duidelijk gemaakt dat de 

rechters oordeelden volgens de voor hen beste oplossing en dat zijzelf virtuele nietigheden in 

het leven riepen.176 
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176 Supra, 4.2. het begrip de akte van eerbied. 
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4.6. Kostprijs 

 Het is van belang eens kort in te gaan op de kostprijs van een akte van eerbied en alle 

andere kosten die erbij kwamen kijken, daar het een bijkomend obstakel kon zijn om een 

huwelijk aan te gaan. Art. 168, 3° van het decreet van 16 februari 1807 bevattende het tarief 

van de kosten en uitgaven in burgerlijke zaken bepaalde het tarief voor een consultatie bij de 

notaris. Men werd getaxeerd door de notarissen, voor alle aktes aangeduid in het BW en het 

Ger. W., voor iedere consultatie van drie uur. Voor iedere akte van eerbied waarbij men om 

de raad van de vader en de moeder ging vragen, of de raad van de grootvaders en 

grootmoeders, met de bedoeling een huwelijk aan te gaan werd een recht geheven van 9,00 

francs in Brussel, 6,00 francs in de steden waar een rechtbank van eerste aanleg was en 4,00 

francs elders. Deze bedragen golden enkel voor een consultatie bij de notaris en voor het 

opmaken van de akte. Art. 170 van dit decreet bepaalde verder ook nog dat wanneer de 

notaris zich ergens naartoe diende te begeven en dit meer dan tien kilometer was vanaf zijn 

woonplaats gerekend, er voor elke tien kilometer een vijfde van zijn vacatie werd bovenop 

gerekend.177 De akte van eerbied was niet bijzonder getarifeerd door de fiscale wet. Bijgevolg 

viel het onder art. 68 § 1, 51° van de wet 22 frimaire an VII dat bepaalde dat voor een akte 

van eerbied een recht geheven wordt van 2 francs en 40 centimen.  

 Het was ongetwijfeld een duur spelletje. Om dit te illustreren verwijs ik naar het 

budget van een Vlaamse vlaswever van 1840.178 De wever verdiende 1,10 francs per dag, zijn 

vrouw 0,45 francs en zijn twee kinderen elk 0,30 francs. In het Leuvense verdienden bijna 

80% van de werknemers in 1896 en 1937 respectievelijk minder dan 3 en 5 francs per uur. 

Ongeveer 20% van de werknemers in het Brusselse verdienden in 1896 en 1937 

respectievelijk meer dan 4 en 6 francs per uur.179 Hieruit blijkt duidelijk dat de akte van 

eerbied nogal een dure formaliteit was in vergelijking met hetgeen men slechts verdiende.  

Indien de jongere zich naar de notaris begaf en hem het mandaat gaf om een eerste akte van 

eerbied op te stellen en indien nodig ook een tweede en derde akte van eerbied, dan was die 

handelswijze volgens de meerderheid van de rechters onvoldoende en niet geldig.180 Telkens 

een nieuwe akte van eerbied diende opgesteld te worden, was het nodig dat de jongere een 
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nieuw mandaat gaf aan de notaris, wat bijgevolg de kosten deed opstapelen. Zo niet was het 

oneerbiedig, want dat betekende dat de jongere geen rekening hield met de raad van zijn 

ouders vooraleer een volgende akte van eerbied te laten opstellen.181 Ook diende de notaris bij 

een volgende betekening de redenen te laten weten waarom de jongere in zijn voornemen om 

te huwen volhield.182 Alweer blijkt m.i. hieruit het nutteloze van de akte van eerbied; indien 

de mondelinge discussies tussen de ouders en de trouwlustige op niets uitdraaiden, werd dan 

maar via de aktes van eerbied een schriftelijke discussie georganiseerd.  

 Wetgevers zagen in dat de financiële last voor het opstellen van al die aktes misschien wel 

te hoog was voor sommige burgers. Het voornemen om te huwen mocht ook niet te veel 

belemmerd worden, want de jongeren waren immers al meerderjarig. Opeenvolgende wetten 

voerden gunstregelingen in voor behoeftigen. 

 Met de wet van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen 

werd bepaald dat voor een vordering tot het opstellen van een akte van eerbied 300 francs 

betaald werd en voor de betekening aan de ouders werd dan nog eens 300 francs 

aangerekend.183  

 

4.7. Verhaal tegen de akte van eerbied 

4.7.1. Algemeen 

Indien een jongere een akte van eerbied aan zijn ouders liet betekenen, dan kon de 

ouder aan de notaris meedelen dat hij of zij niet akkoord waren met het huwelijk dat hun kind 

wenste aan te gaan. Eenmaal de jongere alle vereiste formaliteiten had nageleefd, zijnde drie 

of één akte van eerbied laten betekenen aan zijn ouders naargelang zijn leeftijd, dan kon één 

maand na de laatste akte van eerbied toch zonder problemen overgegaan worden tot het 

huwelijk.184 Er werd m.a.w. weinig belang gehecht aan een weigerend antwoord. Indien de 

ouders werkelijk iets wensten te ondernemen dat een effectief resultaat met zich mee bracht, 

dan dienden zij een procedure in te stellen voor de rechtbank, namelijk de procedure van het 

verhaal tegen de akte van eerbied. In dit geval kon de ambtenaar van de burgerlijke stand pas 

tot de huwelijksvoltrekking overgaan eens de rechter over de zaak uitspraak had gedaan en 
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182 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT,  “Actes respectueux”, supra noot 142, 1095. 
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desgevallend beslist in het voordeel van de aanstaanden.185  Deze procedure werd pas voor het 

eerst uitdrukkelijk in de wet ingeschreven met de wet van 30 april 1896, doch bestond ze 

voordien ook al. 

Het verhaal tegen een akte van eerbied waarvan sprake is in art. 152 BW moet 

onderscheiden worden van het verzet tegen het huwelijk in art. 173 BW. De termen verhaal en 

verzet werden nogal door elkaar gehaald. Om voor geen verwarring te zorgen, spreek ik van 

verhaal indien het de akte van eerbied betreft en over verzet tegen het huwelijk. Verhaal tegen 

de akte van eerbied had als doel het huwelijk uit te stellen om motieven die de rechtbank op 

een discretionaire manier beoordeelde. Het verhaal kon met andere woorden aangewend 

worden om opportuniteitsredenen. Het verzet daarentegen diende gegrond te zijn op een 

wettelijk huwelijksbeletsel. Het verhaal verdween, ongeacht de motieven die aangevoerd 

werden, eens de jongeren de vijfentwintig bereikt hadden. Het verzet bracht een permanent 

obstakel teweeg voor de voltrekking van het huwelijk wanneer er effectief sprake was van een 

wettelijk huwelijksbeletsel. Ook dienden de trouwlustigen zelf de opheffing te vorderen.186 

Indien de jongeren nog niet de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt hadden, dan kon 

de vader, en bij gebrek van de vader, de moeder, binnen de vijftien dagen na de betekening 

verhaal doen tegen de akte.187 Dit verhaal werd  gedaan door daging op een gestelde dag voor 

de burgerlijke rechtbank van de woon- of verblijfplaats van het kind. Het tijdsbestek voor de 

verschijning was acht dagen: tegen het vonnis kon geen verzet gedaan worden, maar wel in 

beroep gegaan worden binnen de vijftien dagen na de uitspraak, indien het tegensprekelijk 

was, of na de betekening, indien het bij verstek gewezen werd. De rechtbank en het hof 

behandelden de zaak bij dringendheid en hoorden, in de raadskamer, de procureur des 

Konings of de procureur-generaal; de uitspraak geschiedde in openbare zitting. De 

tussenkomst van pleitbezorgers was geen vereiste, de partijen dienden persoonlijk te 

verschijnen; zij mochten door een raadsman bijgestaan worden. Indien de gronden der 

weigering gewettigd bevonden werden, dan beval de rechter dat de voltrekking van het 

huwelijk uitgesteld werd. Het rechtsmiddel “verzet tegen het huwelijk” daarentegen kon 

slechts het huwelijk verhinderen indien de ouders een wettelijk huwelijksbeletsel konden 

aanvoeren. Echter konden eventueel nog andere redenen aangevoerd worden ook. Het verzet 
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kon steeds uitgeoefend worden door de personen die de wet daartoe machtigde. Het verzet 

wordt echter uitgebreider besproken in hoofdstuk vijf van deze thesis. 

 

4.7.2. Rechtspraakanalyse 

Welke gronden van weigering waren nu wettig of onwettig zodat het huwelijk kon 

uitgesteld worden? Heel veel verschillende en uiteenlopende redenen werden aangevoerd, de 

ene al wat logischer dan de andere. In een eerste zaak werd het verhaal tegen de akte van 

eerbied, dat enkel gebaseerd was op de vrees dat de toekomstige relatie zwak is, niet als 

toelaatbaar beschouwd. De rechtbank oordeelde dat zij geen beslissing kan vellen die enkel 

gebaseerd is op pure hypotheses.188 Dit lijkt me een logische beslissing. De ouders probeerden 

hier een reden aan te voeren om hun verhaal te staven, maar het is nogal een zwakke reden, 

want indien de relatie tussen de jongeren echt zwak zou zijn, dan zouden ze toch niet huwen 

met elkaar? 

Één van de meest aangevoerde redenen zijn de volgende; een jongeman had zijn 

ouderlijke woning van de ene dag op de andere verlaten om bij zijn vriendin te gaan inwonen, 

die reeds een kindje had waarvan hij de vader was.189 De moeder voerde aan dat beide 

jongeren onvoldoende inkomsten hebben, dat het meisje van lagere stand is en dat het 

voorgenomen huwelijk het gevolg is van onverantwoordelijk gedrag. De rechtbank vond dat 

het feit dat er een kind is geen reden om onmiddellijk een huwelijk toe te staan en beval dan 

ook het huwelijk uit te stellen tot de jongeman de leeftijd van vijfentwintig bereikt had. In 

sommige gevallen, zoals in bovenstaand geval, gaf de rechter de ouders gelijk, maar dit was 

zeker niet altijd het geval.190 Dat de aanstaanden van ongelijke stand zijn, lijkt me geen 

voldoende reden om te besluiten dat een gelukkig huwelijk uitgesloten is. Het argument dat er 

onvoldoende inkomsten zijn is wel een aanneembare reden om een huwelijk uit te stellen. Er 

is echter een baby bij betrokken en dat kind moet men kunnen onderhouden. Er zou wel 

zekerheid moeten zijn over het feit dat de jongeren over onvoldoende inkomsten beschikken 

door een analyse van hun inkomensstaat. Wanneer de rechter hier de jongeren zou toelaten te 

huwen, zouden de ouders misschien het gevoel hebben dat tegen hun schenen wordt getrapt 
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en zich tijdelijk afkeren van de jongeren. Hun zeggen dat ze maar hun plan moeten trekken en 

ervan overtuigd zijn dat ze wel met hangende pootjes zouden terug komen wanneer zij tot het 

inzicht gekomen zijn dat het gezinsleven niet alleen rozengeur en maneschijn is.  

In een andere zaak voerde men aan dat de vrije wil kan aangetast zijn door een 

wilsgebrek, zijnde bedrog, dwaling of geweld.191 In casu voerde men aan dat de akte van 

eerbied niet vrijwillig werd opgesteld. De rechter oordeelde dat de algemene regels van het 

recht betreffende geweld van toepassing zijn op de aktes van eerbied. Die aktes kunnen 

geannuleerd worden wanneer blijkt dat ze afgedwongen zijn onder geweld. Bij hun 

beoordeling van het karakter van geweld dienen de rechters rekening te houden met de 

leeftijd, het geslacht en de conditie van de persoon die het voorwerp is van het geweld. Men 

stelde dat de zoon reeds een man van 27 jaar is, dat hij handelaar is en al een zekere ervaring 

heeft over het leven. Uit het geheel van omstandigheden bleek dat het wel degelijk de wil was 

van de jongeman om met zijn vriendin te huwen. De rechter liet dat de jongeren toe om te 

huwen. 

Religieuze en morele overwegingen werden ook vaak als argument door de ouders 

aangewend.192 Soms werden deze aanvaard, soms ook niet. Zowel de rechtbank van Namen 

als het hof van beroep van Luik gaven de ouders ongelijk die verhaal aantekenden tegen de 

akte van eerbied die hen werd betekend omwille van de reden dat hun zoon weigerde voor de 

kerk te huwen. De reden hiervoor was dat wanneer de rechtbank de ouders gelijk zou geven 

dit in strijd zou zijn met het recht van gewetensvrijheid van het kind dat gewaarborgd is door 

de Grondwet. In een ander gelijkaardig geval beval de rechtbank dan wel het uitstel van het 

huwelijk.193 De ouders voerden aan dat de aanstaande huwelijkspartner reeds gescheiden was 

en van betwijfelbare moraliteit was. Het feit dat de aanstaande huwelijkspartner gescheiden 

was, was een voldoende reden om het verzet aangetekend door de ouders te rechtvaardigen. 

De dochter had een religieuze opvoeding genoten en het verhaal was niet enkel ingegeven 

door gewetensbezwaren wat de geloofsbelijdenis betreft, maar ook door de zorg de dochter 

gewetensdrama’s te besparen. Dit lijkt me ook nogal een drogreden. Aangezien zij er geen 

probleem mee heeft niet te huwen voor de kerk, blijkt hieruit dat de liefde voor haar 

aanstaande sterker is dan haar geloofsovertuiging, wat toch het belangrijkste is. 
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Nog een andere reden die soms ingeroepen werd, is het belang van het gezin.194 Een 

vader verzette zich tegen het huwelijk van zijn dochter, want zij zou zijn zaak overnemen en 

wanneer zij zou huwen, dan zou dat de rechten en belangen van de vader en van zijn overige 

kinderen in gevaar brengen. De vaderlijke autoriteit impliceert het recht om zich te verzetten 

tegen het huwelijk van zijn kinderen. Het heeft geen enkel ander doel dan het voordeel en de 

bescherming van de kinderen na te streven. De vader voerde echter noch een gebrek aan 

inkomsten, noch het gebrek aan opleiding, noch de slechte levenswandel van de aanstaande, 

noch een andere ernstige reden aan die de toekomst van zijn dochter in het gedrang kan 

brengen. Daarom werd zijn vordering als ongegrond bevonden. Enkel redenen die het geluk 

van de aanstaanden betreffen, konden aangevoerd worden om dergelijk verzet te 

rechtvaardigen en niet de moeilijkheden die bestaan tussen de vader en zijn toekomstige 

schoonzoon. 

In de volgende zaak heeft de rechter sterk in het voordeel van de moeder gepleit.195 Zij 

voerde geen sterke argumenten aan, alleen dat zij zich bekommerde om het geluk van haar 

kind. Volgens art. 4 van de wet van 30 april 1896 behoort het aan de rechters toe de redenen 

te controleren die de ouders opwerpen tegen het huwelijk van hun kinderen, waarbij men 

probeert te vermijden dat men zich in de plaats stelt van de ouders in de uitoefening van hun 

delicate prerogatieven. De rechters mogen rekening houden met het verschil in stand en 

opleiding. Rekening houdend met het feit dat het verhaal van de moeder ingegeven was door 

de bekommernis om het geluk van haar zoon, oordeelde de rechter dat de zoon een 

proeftermijn diende te doorlopen vooraleer hij toelating kreeg om te huwen. Hij diende 

daarbij voldoende ernstige bewijzen te verzamelen dat hij in staat zal zijn zijn toekomstig 

gezin te onderhouden. 

In een nog ander geval stelde men dat de zoon verleid werd door een meisje en zijn wil 

om te huwen niet vrij is.196 Zelf was hij nog maar negentien jaar wanneer zijn kind geboren 

werd en hij het kind erkende. Gedurende zijn relatie met het meisje heeft hij zijn studies 

opgegeven en de oriëntatie van zijn carrière veranderd. Men voerde aan dat de zoon zich 

moreel verplicht voelt met het meisje te huwen en dat zijn toestemming tot het huwelijk niet 

zijn vrije wil uitdrukt. Verder kon de zoon niet aantonen dat de relatie wel voldoende serieus 

is om te slagen en bovendien beschikte hij niet over voldoende middelen om een gezin te 
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onderhouden. De rechtbank beval dat de voltrekking van het huwelijk uitgesteld diende te 

worden. 

Een jonge dame wenste een Tunesiër te huwen.197 Zij was bijna drieëntwintig jaar, zij 

had een moeilijke kinder- en adolescentietijd doorlopen waarbij zij verwaarloosd werd door 

haar moeder. Ze was al eens een huwelijk aangegaan, waarbij haar moeder daarvoor haar 

toestemming had verleend toen ze nog maar zestien jaar was. De man waar ze nu wenste mee 

te huwen kende ze al drie jaar. Hij had zijn studies met onderscheiding afgesloten en werkte 

zoveel hij kon in een café-brasserie met een goede reputatie. Ze was reeds met hem naar 

Tunesië geweest en werd daar goed ontvangen door haar toekomstige schoonouders. Ze 

woonde al één jaar samen met haar vriend om een nieuw mislukt huwelijk te voorkomen en 

haar te vergewissen van eventuele verschillende opvattingen. Zij wilde zo snel mogelijk met 

hem huwen zodat hij een arbeidsvergunning kreeg om in België te werken, maar ze wilde 

eventueel ook met hem in het buitenland gaan wonen. De eiseres verklaarde dat zij het 

huwelijk niet wil, niet om redenen van racisme, maar omdat zij financiële incidenten vreest 

tussen haar dochter en de aanstaande. Verder zei ze dat ze haar dochters’ aanstaande nog 

nooit ontmoet heeft. Ze was ervan overtuigd dat hij haar dochter alleen ten huwelijk had 

gevraagd zodat hij een arbeidsvergunning zou krijgen. De rechtbank was het daar niet mee 

eens. Zij was van oordeel dat de aanstaanden elkaar al lang genoeg kennen en in staat zijn om 

een huwelijk aan te gaan. Dat de man een arbeidsvergunning wenst te krijgen is logisch, het is 

belangrijk dat de man eens hij gehuwd is zijn gezin kan onderhouden, maar het leek hen niet 

de enige en voornaamste beweegreden om te huwen. 

De gezondheidstoestand van het kind kon ook een reden zijn om zich te verzetten 

tegen het voornemen om te huwen. De vader stelde verhaal in tegen de betekening ten einde 

te horen zeggen dat het ontworpen huwelijk voorlopig niet zou voltrokken worden.198 De 

vader verzette zich tegen het huwelijk omwille van de zware gezondheidsstoornissen van zijn 

zoon en omdat deze niet bekwaam was te voorzien in het onderhoud van een toekomstig 

gezin. Hij had niets tegen het meisje dat zijn zoon wenste te huwen, hij zou zich verzetten 

tegen om het even welk huwelijk van zijn zoon. Uit een geheel van feiten kon de vader 

aantonen dat zijn zoon achterlijk is en dat zo’n huwelijk maar ongelukkig zou zijn voor het 

meisje, daar het onevenwichtig karakter van zijn zoon noodzakelijk ruzie en onenigheid in het 

gezin zou teweegbrengen en door zijn geestestoestand vermoedelijk uit een huwelijk maar 

getarreerde kinderen zouden ontstaan. De last om het jonge gezin te onderhouden, het verdriet 
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en de schande van geestelijk ontaarde afstammelingen te hebben, zou op de ouders en de 

familie wegen.  De verweerder voerde aan dat hij het ouderlijk huis verlaten heeft om bij zijn 

aanstaande schoonouders te gaan wonen en dat hij in de koolmijnen werkt. Zijn aanstaande is 

zwanger van hem. De rechtbank heeft in deze casus geen uitspraak gedaan. Zij stelde een arts 

aan om na te gaan of de verweerder aangetast is door een kwaal die hem ongeschikt maakt 

voor het huwelijk. Ik vermoed dat de rechters eerder zouden oordelen in het voordeel van de 

zoon, daar zij een hele resem redenen aanvoerden die in zijn voordeel pleitten, zoals het feit 

dat het recht om te huwen een natuurlijk recht is, dat het meisje zwanger is, dat de jongen 

werkzaam is, …Als deze vraag positief beantwoord wordt, zal het hem niet toegelaten worden 

om te huwen. In het arrest is uitdrukkelijk te lezen dat de rechtbank het geschil moet 

beoordelen in acht nemende het belang van het kind, de eer van de familie, de toekomst van 

het nieuw gezin. 

Soms tekenden de ouders verhaal aan omdat zij het gewoon niet eens waren met de 

partnerkeuze van hun kind en de aanstaande zijn gedrag niet goedkeurden. In een eerste geval 

waren de ouders tegen het huwelijk van hun zoon met een vrouw die reeds een kind had van 

een andere man en intussen terug zwanger was van hun zoon.199 De rechtbank oordeelde dat 

in de regel de vrijheid moet gelaten worden aan meerderjarige kinderen om te huwen met de 

door hen uitverkoren persoon en dat de ouders en de rechtbanken slechts een voorgenomen 

huwelijk mogen uitstellen totdat de kinderen de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt, 

om zwaarwichtige redenen en wanneer dit ongetwijfeld in het belang van het kind zou zijn. 

De rechtbank oordeelde dat er geen aanleiding is om het huwelijk uit te stellen, daar het in het 

belang is van het ongeboren kind dat het binnen het huwelijk geboren wordt. Daarnaast 

konden onvoldoende feiten aangevoerd worden dat het huwelijk gedoemd was schipbreuk te 

lijden. In een ander geval gaf de rechter in beroep de ouders wel gelijk.200 Zij voerden aan dat 

de stabiliteit van de relatie van hun zoon met zijn aanstaande echtgenoot aangetast is door de 

lichte zeden van de aanstaande echtgenote. De eerste rechter heeft de ouders in het ongelijk 

gesteld omdat zij niet voldoende de slechte invloed van het meisje konden aantonen. 

Rekening houdende met het feit dat het meisje reeds moeder was, dat zij reeds verschillende 

verloofden heeft gehad, dat zij terwijl ze reeds verloofd was met de zoon zij eens een 

nachtelijk uitstapje gemaakt heeft met een man in etablissementen met een slechte reputatie 

en dat zij daar een dubbelzinnig, verdacht gedrag stelde. Onderzoeken konden niet op een 

onbetwistbare manier feiten van prostitutie aantonen ten laste van de aanstaande, maar er 
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bleef wel een moeilijke, lastige indruk achter voor de ouders die niet zomaar kon 

weggenomen worden. De rechtbank gaf de ouders gelijk en zei dat de ouders de natuurlijke 

beschermers zijn van hun kind(eren).  

 

4.7.3. Conclusie 

Allerlei heel uiteenlopende redenen werden aangevoerd door de ouders om hun 

verhaal te staven. Er kan echter totaal geen eenvormigheid in de rechtspraak afgeleid worden. 

Soms gaven de rechters de ouders gelijk en andere keren wanneer exact dezelfde reden 

aangevoerd werden, gaven ze hen ongelijk. De rechters oordeelden m.a.w. op een 

discretionaire wijze of het verhaal tegen de akte van eerbied gegrond was.201 De rechtbank 

kon twee oordelen vellen. Enerzijds kon zij beslissen dat het verhaal van de ouders gegrond 

was en dat het huwelijk uitgesteld diende te worden tot de jongeren een zekere leeftijd bereikt 

hadden. Zo hadden ze nog enige tijd om eens goed na te denken over hun voornemen. 

Anderzijds kon zij ook van mening zijn dat er onvoldoende argumenten waren tegen een 

voorgenomen huwelijk en de jongeren toelaten te huwen.  

De meest voorkomende redenen waarop de ouders hun verhaal gronden waren de te 

jonge leeftijd van hun kind, de ongelijke stand van de aanstaande en het feit dat hun kind over 

onvoldoende inkomsten beschikte om een gezin te stichten en te onderhouden. Soms werden 

deze redenen aanvaard op grond dat het verzet van de ouders geïnspireerd lijkt op een wettige 

zorg om het geluk van hun kind.202 Andere keren werd het dan niet aanvaard, wanneer de 

rechter van mening was dat de jongeren wel in staat waren een gezin te stichten en met eigen 

gelden te onderhouden. 

Een rechter van Kortrijk formuleerde duidelijk met welke belangen de rechtspraak 

rekening hield.203 Het recht van verhaal door de ouders tegen de voltrekking van het huwelijk 

na de akte van eerbied is alleen gegeven ten behoeve van de familie en van het kind, daar een 

onbezonnen huwelijk zou kunnen nadelig zijn voor beide belangen. De redenen van verzet 

dienen onderzocht te worden met het oog op de kansen van stabiliteit van het voorgenomen 

huwelijk en van de goede verstandhouding tussen de toekomstige echtgenoten. Deze 

rechtbank vermeldt uitdrukkelijk dat niet alleen het belang van het kind in aanmerking dient 

genomen te worden, maar ook het belang van de familie. De familie moet ook beschermd 
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worden tegen een huwelijk. Door het huwelijk is het mogelijk dat een onwaardige partner, die 

zedelijke en patrimoniale rechten verkrijgt, in de familie binnengeloodst wordt en zodoende 

de eenheid en de goede verstandhouding in het gedrang brengt. 

Tenslotte dient nog één belangrijk vonnis vermeld te worden waarbij men stil staat bij 

de geëvolueerde rol van de rechtbank van eerste aanleg.204 Een weduwe tekende verhaal aan 

tegen een akte van eerbied die haar werd betekend in opdracht van haar dochter. De moeder 

weigerde haar toestemming te geven en het verhaal was gebaseerd op de overtuiging van de 

moeder dat het voorgenomen huwelijk haar dochter niet gelukkig zou maken. Ze stelde dat de 

opvoeding en de principes van de aanstaande echtgenoten volledig verschillen en bovendien 

was de aanstaande huwelijkspartner al eens getrouwd geweest, waardoor een huwelijk voor de 

kerk onmogelijk werd. De dochter vond dat die argumenten strijdig waren met de essentiële 

vrijheden, meer nog, strijdig met het recht op vrijheid van meningsuiting. Vooraleer men dit 

geschil ging beslechten stond men eens stil bij de gewijzigde rol van de rechtbank van eerste 

aanleg. Men stelde dat het probleem van het huwelijk in de conceptie van de wetgever van 

familiale orde is. Men verwees naar DABIN die stelde dat de vader een discretionnair recht 

heeft om toe te stemmen in het huwelijk van zijn kinderen en dat dergelijk toestemmingsrecht 

gerechtvaardigd werd door het bijzondere karakter van de akte die werd afgesloten, die niet 

alleen het belang van het kind betreft, maar ook het belang van de familie. Hij pleitte ervoor 

dat alleen de vader rechter is in die materie. Men dient niet na te gaan of er exceptionele 

redenen bestaan om zich te verzetten tegen het huwelijk, wel of de eiseres voldoende serieuze 

motieven heeft om voor het geluk van haar dochter te vrezen en haar toestemming te 

weigeren. DE PAGE stelde dat art. 153 BW inhoudt dat het recht van de vader en de moeder 

om toe te stemmen tot het huwelijk zelfs om redenen van opportuniteit mag, maar dat dat 

recht onderworpen is aan de controle van de rechterlijke macht en, dat de rechtbanken alleen 

rechters worden van de opportuniteit van het huwelijk. Men haalde twee arresten aan waarin 

het telkens ging om een weigering gebaseerd op het verschil in sociale conditie.205 Men 

verwonderde zich nogal over de uitspraak van de rechter van het hof van beroep van Brussel 

In die zaak had de rechter het verhaal gegrond verklaard, omdat de zoon rijker was dan zijn 

gekozen aanstaande. In de tijdsgeest van 1959 zou zo’n uitspraak niet meer gevolgd worden. 

Men verantwoordde dit door te stellen dat de rechtbank zich moet baseren op het belang van 

het kind. Dat belang mogen de rechters zoeken rekening houdend met hun eigen filosofische 

concepten en zich inspirerend op de tradities in ere gehouden in het familiale milieu. Verder 

                                                
204 Rb. Marche-en-Famenne 23 april 1959, Jur. Liège 1958-59, 276. 
205  Brussel 6 juli 1912, Pas. 1912, II, 279; Luik 30 juni 1920, Rev. not. b. 1924, 124. 



 58 

stelt men dat de vader het best geschikt is te oordelen of het voorgenomen huwelijk in het 

belang van zijn kind is. En de rechtbank moet daarbij dan ook zoveel mogelijk vertrouwen 

hebben in zijn oordeel als zijnde de natuurlijke beschermers van hun kinderen. Het grote 

knelpunt in deze zaak was dat de huwelijkskandidaat reeds getrouwd was geweest waardoor 

een huwelijk voor de kerk niet meer mogelijk bleek. De rechtbank gaf aan dat de familie 

Pêcheur al haar kinderen volgens de christelijke leer had opgevoed en dat de desbetreffende 

dochter die wenste te huwen diepgelovig is. Ze vinden het belangrijk dat de aanstaanden er 

dezelfde meningen op na houden en doordat het meisje hier niet kan huwen voor de kerk 

vindt men dat nadelig voor haar. Te meer omdat zij diepgelovig is en gewetenswroeging zou 

krijgen. De rechtbank oordeelde dat er geen schending is van het recht op vrije meningsuiting. 

Dat zou er enkel zijn indien de moeder haar toestemming tot het burgerlijk huwelijk van haar 

atheïstische dochter deed afhangen van de voorwaarde van het vervullen van een religieuze 

ceremonie. Rekening houdende met de argumenten die in het begin uiteengezet werden en dat 

het huwelijk de toekomst van de verweerster ernstig in het gedrang kan brengen en zowel haar 

als haar familie in een penibele toestand kan brengen, oordeelde de rechtbank dat een 

proefperiode van 1 jaar dient doorlopen te worden gedurende hetwelk niet kan overgegaan 

worden tot het huwelijk. 

 

4.8.  Sancties bij gebrek aan akte van eerbied ingeval van verplichting 

 Indien de vereiste van het opstellen van een akte van eerbied niet was nageleefd, dan 

bracht dit enkel een verbiedend huwelijksbeletsel met zich mee, geen vernietigend. Het 

huwelijk kon niet aangevochten worden, aangezien daar geen wettelijke grondslag voor 

was.206 Art. 157 BW 1804 omschreef de sanctie voor de ambtenaren van de burgerlijke stand 

die overgegaan waren tot de voltrekking van een huwelijk, zonder dat de vereiste akte van 

eerbied opgesteld werd. Deze werden gesanctioneerd met een boete en een gevangenisstraf 

van minstens één maand. Deze artikelen werden virtueel afgeschaft en vervangen in 1867 

door art. 264 Sw.  Dit artikel sanctioneerde de ambtenaar van de burgerlijke stand, die 

vergeten was in de huwelijksakte de vereiste toestemmingen te vermelden of de aktes van 

eerbied erin op te nemen, met een boete van zesentwintig tot vijfhonderd francs. Daarnaast 

werd hij ook gestraft als hij tot voltrekking van het huwelijk over ging zonder zeker te zijn 

over het bestaan van de akte van eerbied. In de wet werd geen onderscheid gemaakt tussen de 
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twee inbreuken wat betreft de straf, maar het feit dat er een minimum- en maximumbedrag 

bepaald was, liet de rechter de vrijheid een boete op te leggen naargelang de schuld van de 

ambtenaar.207 Art. 264 is nog steeds in het strafwetboek ingeschreven alleen zijn de 

vermeldingen in verband met de akte van eerbied geschrapt, daar deze afgeschaft werden in 

1983. 

 

4.9. Geleidelijke afschaffing van de akte van eerbied. 

4.9.1 Algemeen 

Over de akte van eerbied is veel discussie geweest doorheen de jaren. Men vond het al 

heel lang een vervelende formaliteit. Desondanks heeft het zeer lang geduurd eer men 

besloten heeft de akte van eerbied volledig af te schaffen. Het was dan ook nogal een absurde 

vereiste dat jongeren een akte van eerbied dienden te laten opmaken, daar men al volwassen 

was en voldoende in staat om zelf een verstandige beslissing te nemen. Daarnaast was het zo 

dat de jongeren net zoals vandaag hun ouders eerst op een informele manier inlichtten over 

hun trouwplannen en wanneer de ouders niets op het huwelijk tegen hadden, kon gewoon 

overgegaan worden tot het sluiten van een huwelijk. Het was maar wanneer de ouders niet 

akkoord waren dat er problemen rezen. Minderjarigen konden zoals reeds gezegd daar niets 

tegen in brengen. Meerderjarigen hadden de toestemming van hun ouders op zich niet meer 

nodig en dienden dan nog enkel hun raad te vragen via een akte van eerbied. Aangezien de 

jongeren deze formaliteit pas gingen vervullen nadat ze informeel al de ouders hun mening 

hadden gevraagd, is het ook logisch dat deze laatsten niet plots van gedachten gingen 

veranderen doordat hen dergelijke akte werd betekend. Zelfs bij het aangaan van een tweede 

huwelijk, diende men nog de raad te vragen aan zijn ouders.208 Deze strikte formaliteit als een 

drukkingmiddel blijven behouden was niet mogelijk. De maatschappij evolueert steeds en 

men pleitte voor meer huwelijksvrijheid. Opeenvolgende wetten realiseerden deze eis. Net 

zoals de regeling inzake het toestemmingsrecht werd versoepeld, kan parallel daarmee een 

versoepeling van de formaliteiten inzake de akte van eerbied afgeleid worden. De meeste 

wetten die een beperking aanbrachten aan het toestemmingsrecht, brachten ook een 

vereenvoudiging teweeg aan de aktes van eerbied. Uiteindelijk stierf de akte van eerbied een 

stille dood en werd zij afgeschaft met de wet van 15 januari 1983. Dat een dergelijk initiatief 
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terug ingevoerd wordt, lijkt me onmogelijk. De wet van 19 januari 1990 liet de 

meerderjarigheidsleeftijd samen vallen met de matrimoniale meerderjarigheid. 

Meerderjarigheid betekent vandaag dat men in staat is om het even welke rechtshandeling te 

stellen en daarop wordt geen uitzondering meer gemaakt voor het huwelijk. 

 

4.9.2. BW van 1804: De akte van eerbied start haar tweede leven 

Wanneer jongeren de nuptiale meerderjarigheid bereikt hadden, dienden zij een akte 

van eerbied te laten betekenen aan hun ouders alvorens zij konden huwen. Dit ter vervanging 

van de toestemming die niet absoluut meer vereist was eens men een bepaalde leeftijd bereikt 

had. Onder het BW van 1804 was dit mogelijk vanaf hun vijfentwintigste wat betreft de 

mannen, en vanaf hun eenentwintigste wat betreft de vrouwen. Kregen zij geen instemming 

van hun ouders op deze akte van eerbied, dan dienden zij nogmaals een nieuwe akte te laten 

betekenen aan hun ouders, één maand na de vorige akte en dit tot driemaal toe. Was men 

reeds ouder dan dertig wat betreft de mannen of vijfentwintig wat betreft de vrouwen, dan 

diende men slechts één maal een akte van eerbied te laten betekenen aan zijn ouders. Na het 

verstrijken van één maand vanaf de betekening van die enkele akte, kon men toch overgaan 

tot het huwelijk. Indien de ouders overleden waren of in de onmogelijkheid hun wil te uiten, 

diende de akte van eerbied gericht te zijn aan de grootouders. Ongeacht hun leeftijd diende 

dus een akte van eerbied opgesteld te worden, zelfs al was men vijftig en wou men voor het 

eerst huwen. Zelfs indien men een tweede of een derde huwelijk aanging, was een akte van 

eerbied nodig. De raad diende zowel aan de vader als aan de moeder gevraagd worden. Elk 

van de ouders kon een andere mening hebben aangaande het huwelijk. Bijgevolg diende een 

akte van eerbied betekend te worden aan elk van hen, zelfs wanneer ze samenwoonden.209 

 

4.9.3. Van drie aktes naar één 

De akte van eerbied bracht niet het gewenste effect teweeg dat de wetgever van 1804 

voor ogen had. Net zoals LAURENT ervoor argumenteerde om deze zinloze verplichting op te 

heffen, werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers omstreeks 1887 al gepleit om de akte 

van eerbied af te schaffen. Het was een vervelende formaliteit die lang kon duren, vaak 

moeilijk te vervullen was en vooral ook duur was. Hierdoor ontstonden heel wat onwettige 

relaties, concubinaten, die zich vooral voordeden onder de werkende klasse. Het was een 

                                                
209 C. DEMOLOMBE, Code Napoleon, supra noot 55, 89. 
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echte plaag en om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden werden ernstige 

discussies gevoerd. De tegenstanders hadden talrijke argumenten. Ze voerden aan dat de 

voordelen van de akte van eerbied niet opwogen tegen de nadelen die ze teweegbracht nl. heel 

wat concubinaten. Verder vond men het maar logisch dat eens jongeren de meerderjarigheid 

bereikt hadden, die toen op eenentwintig jaar lag, over wat meer vrijheid mochten beschikken 

en hen toelaten meester te zijn over hun eigen persoon en hun goederen. Men verwees naar 

omringende landen waar een soepelere regeling gold. De wet van 20 september 1792 had de 

akten van eerbied doen verdwijnen, maar Napoleon had ze met het BW van 1804 terug in het 

leven geroepen. Met de Franse Revolutie vond men dat wanneer de jongeren de meerderjarige 

leeftijd bereikt hadden, ze zelf arbiter waren over hun eigen toekomstige bestemming en die 

wil diende gerespecteerd te worden.210 De praktijk had uitgewezen dat de akte van eerbied een 

laatste poging was die gedaan werd na lange onderhandelingen en inspanningen die 

systematisch afgeslagen werden. De formaliteit van de akte van eerbied was een contradictie 

op zichzelf volgens LAURENT; het eerbiedige situeerde zich uitsluitend in de termen die 

gebruikt werden. De achterliggende boodschap die erin vervat zat was allerminst eerbiedig. 

Zij formuleerde het idee “Ik ben van plan om te huwen, ondanks uw mening.”211 Wat ook 

concubinaten in de hand werkte, was het feit dat het moeilijk was voor behoeftigen om de 

vereiste stukken te verzamelen en alle formaliteiten te bekostigen. In het parlement had men 

berekend dat een huwelijk gemiddeld de productie van een tiental aktes vereiste. Het huwelijk 

is één van de meest persoonlijke aangelegenheden. Tegenstanders vonden dat de ouders niet 

het recht hadden hierin tussen te komen, noch zich er eindeloos tegen te verzetten. Het recht 

van het kind domineerde, want het was het kind dat zich engageerde en met zijn aanstaande 

huwelijkspartner een leven diende op te bouwen. Het enige voordeel aan de akte van eerbied 

was dat het tijd gaf aan het kind om goed na te denken over zijn voornemen. Althans dat was 

de theorie, in praktijk was het anders. LAURENT verwees in zijn avant-projet naar Italië waar 

men ook de verplichting om een akte op te stellen had afgeschaft, want de feiten toonden aan 

dat de aktes geen positief effect met zich mee brachten en alleen maar de relaties tussen de 

ouders en hun kind deden verbitteren.212 

Ondanks al deze argumenten in het nadeel van de akte van eerbied werd uiteindelijk 

beslist de akte van eerbied toch te behouden. Men deed wel een grote toegeving met de wet 

                                                
210 F. LAURENT, Avant-projet de révision du code civil, I, Brussel, Bruylant, 1882, 349. (hierna verkort F. 
LAURENT, Avant-projet) 
211 F. LAURENT, Avant-projet, supra noot 210, 350. 
212 F. LAURENT, Avant-projet, supra noot 210, 350. 
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van 16 augustus 1887, want in de toekomst volstond slechts één enkele akte van eerbied.213 

De volledige afschaffing was nog een stap te ver. Men was nog steeds van mening dat een 

akte van eerbied uitsluitend in het belang van het kind werd opgemaakt en men vreesde dat 

een volledige afschaffing niet ten goede kwam aan de minderjarige, daar de wetgever hem 

wilde beschermen tegen lichtzinnige beslissingen. Volgde op die ene akte geen toestemming, 

dan kon men één maand nadien overgaan tot het huwelijk.214 

Daarnaast diende men ook nog uitsluitend een akte van eerbied te richten aan de vader 

en de moeder en indien zij overleden waren of in de onmogelijkheid hun wil te uiten, dan was 

het niet meer vereist de raad te vragen aan de grootouders. Ten slotte werd art. 153 BW 1804 

volledig gewijzigd en bepaalde het nieuwe art. 153 dat in geval de aanstaande echtgenoten 

behoeftig waren, de akte van eerbied niet vereist was, indien de vader of de moeder wiens 

raad diende gevraagd te worden, geen bekende woonst in België hadden. Dat werd door de 

aanstaande echtgenoten en vier getuigen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand onder 

eed bevestigd, ten minste één maand voor de voltrekking van het huwelijk. De ambtenaar van 

de burgerlijke stand maakte proces-verbaal op van het afleggen van de eed en van de 

bevestiging van de aanstaande echtgenoten en de getuigen. Kopij van dit proces-verbaal 

diende binnen de drie dagen aan de procureur des Konings te worden gezonden. Dit was één 

van de gunstmaatregelen voor behoeftigen.   

 

4.9.4. Gelijkheid tussen jongens en meisjes wat betreft de akte van eerbied 

De wet van 30 april 1896 ging nog een stapje verder in het vereenvoudigen van de 

verplichtingen in verband met de akte van eerbied. De vereenvoudiging betrof de mannen; 

vóór deze wet diende de akte van eerbied opgesteld te worden vanaf hun vijfentwintigste, 

want ervoor was de toestemming van de ouders nog absoluut vereist. Door deze wet is 

toestemming na hun eenentwintigste niet absoluut meer vereist en kunnen ze al een akte van 

eerbied richten aan hun ouders vanaf deze leeftijd. Het verschil tussen jongens en meisjes 

werd als discriminatoir aangevoeld en bovendien hadden vele andere Europese landen ook 

een uniforme leeftijd bepaald tot dewelke men toestemming diende te vragen.  

Ook deze wet bevatte een gunstmaatregel voor behoeftigen; de akte van eerbied kon in 

de toekomst door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt worden. 

                                                
213 Wet van 16 augustus 1887 wijzigingen toebrengende aan sommige schikkingen rakende het huwelijk, BS 2 
september 1887. 
214 Wetsvoorstel wijzigingen toebrengende aan sommige schikkingen rakende het huwelijk, Parl. St. 1886-87, nr. 
146, 4. 
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4.9.5. Maximumleeftijd voor het opstellen van een akte van eerbied 

Meerderjarige wettige kinderen die de volle leeftijd van vijfentwintig jaar niet hadden 

bereikt waren gehouden, alvorens een huwelijk aan te gaan, door een eerbiedige en 

uitdrukkelijke akte, de raad in te winnen van hun vader en van hun moeder, tenzij deze in de 

onmogelijkheid verkeerden hun wil te kennen te geven. Deze onmogelijkheid kon vastgesteld 

worden door een verklaring overeenkomstig art. 199 BW. Met de wet van 14 juli 1953 zorgde 

men ervoor dat jongeren slechts nog één akte van eerbied dienden te laten opstellen zolang ze 

de leeftijd van vijfentwintig niet bereikt hadden. Na deze leeftijd was een akte van eerbied 

niet meer vereist. Vóór deze wet stond er geen beperking op de leeftijd tot dewelke men een 

akte van eerbied diende te laten opmaken.215 Dit is dus een grote verandering. Men wou een 

einde maken aan de archaïsche bepaling die art. 151 BW was. In de Senaat werd aangevoerd 

dat België en Luxemburg de enige landen zijn waar de tussenkomst van de ouders nog vereist 

is, ongeacht wat de leeftijd van de huwelijkskandidaten is, zelfs als het om een tweede of 

derde huwelijk van hun kind gaat. Men pleitte voor een zekere vrijheid vanaf een bepaalde 

leeftijd.216  

Verder gaf men toe dat de wetgeving voor het overige nog andere moeilijkheden met 

zich meebrengt. Huwelijkskandidaten dienden bepaalde aktes te kunnen voorleggen wanneer 

hun ouders overleden of afwezig waren of in de onmogelijkheid hun wil te uiten. Die aktes 

waren soms moeilijk te genereren en brachten nutteloze kosten met zich mee. Doordat 

jongeren na hun vijfentwintigste noch de toestemming, noch het advies aan hun ouders 

dienden te vragen, dienden zij ook dergelijke bewijzen van afwezigheid of overleden niet 

meer voor te leggen.217 

Daarnaast bepaalde alinea 2 van art. 152 BW dat de vader en de moeder steeds, 

gezamenlijk of afzonderlijk, binnen de vijftien dagen na de betekening, verzet kunnen 

aantekenen tegen de akte. Ook op dit gebied werden de vader en de moeder, net zoals bij het 

toestemmingsrecht, juridisch gelijkgeschakeld. 

 

 

                                                
215 F. VAN MEENEN, “La loi du 14 juillet 1953 sur le consentement et l’opposition des parents au mariage de 
leurs enfants”, JT 1953, 463-464. 
216 Wetsvoorstel tot wijziging van de hoofdstukken I en III van de Titel V van Boek I van het BW, Parl. St. 
Senaat 1947-48, nr. 161. 
217 L. STICHELBAUDT, “Etat civil. Le consentement des ascendants en matière de mariage.- Commentaire de la 
loi du 14 juillet 1953 modifiant les chapitres Ier et III du Titre V du Livre Ier du Code civil”, Rev. adm. 1953, 
221-228 en 245-252. 
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4.9.6. De akte van eerbied sterft een stille dood 

De akte van eerbied werd steeds aanzien als een zinloze, dure en hinderlijke 

formaliteit, zowel voor de kinderen als voor de ouders.218 Geleidelijk aan werden de 

formaliteiten rond de akte van eerbied vereenvoudigd en uiteindelijk afgeschaft met de wet 

van 15 januari 1983. Dhr. Maistriaux voerde aan dat het een door de maatschappelijke 

ontwikkeling voorbij gestreefde formaliteit was.219 De meeste meerderjarigen van 

vijfentwintig bespreken sowieso hun huwelijksplannen met hun ouders.220 Deze wet schafte 

tegelijk alle artikelen in verband met de akte van eerbied af.  

Net zoals met het toestemmingsrecht zijn dergelijke strenge regelingen in onze huidige 

maatschappij niet meer denkbaar. M.i. had de wetgever van 1804 een te romantisch beeld 

over de akte van eerbied. Hij zag het als hét ideale middel om ouders en hun kind te 

verzoenen en veronderstelde waarschijnlijk dat beide partijen wat water bij de wijn zouden 

doen. In realiteit was het echter een bron van ergernis en dat wisten alle navolgende 

wetgevers. Allen versoepelden zij de formaliteiten betreffende de akte van eerbied tot dit 

gegeven uiteindelijk afgeschaft werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
218 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 151 tot 154 van het Burgerlijk wetboek, Parl. St. Kamer 1980-81, 
nr. 721/2, 2. 
219 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 151 tot 154 van het Burgerlijk wetboek, Parl. St. Kamer 1980-81, 
nr. 721/1, 1. 
220 P. SENAEVE, “De akte van eerbied opgeheven: de wet van 15 januari 1983”, RW 1982-1983, 1881-1885. 
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Hoofdstuk 5. Verzet van de ouders 

5.1. Algemeen  

Door de wet van 19 januari 1990 werd de meerderjarigheidsleeftijd op achttien jaar 

gebracht. Bovendien was zeven jaar eerder de formaliteit van de akte van eerbied afgeschaft. 

Het spreekt voor zich dat het verzet het laatst beschikbare rechtsmiddel was voor de ouders 

dat bedoeld was om de voltrekking van een voorgenomen huwelijk te vertragen en 

uiteindelijk te verhinderen.221 Het verzet was het verweer opgeworpen, via een 

gerechtsdeurwaarderexploot aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, om over te gaan met 

de voltrekking van het huwelijk.222 Vóór de Franse Revolutie waren er talrijke gevallen 

waarbij het recht om verzet uit te oefenen tegen het huwelijk misbruikt werd. Om dergelijke 

problemen in de toekomst te vermijden heeft het BW het recht van verzet beperkt; slechts 

door bepaalde personen en om bepaalde redenen kon het verzet nog worden uitgeoefend.223 

Men wou vermijden dat elk huwelijk een gebeurtenis van schandalen en problemen werd in 

de maatschappij.224 Hoewel deze thesis de wet van 19 januari 1990 als eindpunt neemt, wil ik 

hierbij toch opmerken dat het verzet sinds kort afgeschaft is. 

 

5.2. Personen die verzet kunnen aantekenen. 

De persoon die wettig gehuwd is, kon verzet opwerpen tegen het huwelijk dat zijn of 

haar echtgeno(o)t(e) wilde afsluiten met een ander persoon. In deze hypothese was het verzet 

een middel om een misdrijf te voorkomen nl. bigamie.225 Art. 173 BW 1804 stelde dat de 

vader, en bij gebrek van de vader, de moeder, en bij gebrek van de vader en de moeder, de 

grootvaders en grootmoeders, verzet mochten vormen tegen het huwelijk van hun kinderen en 

afstammelingen, zelfs wanneer deze reeds vijfentwintig jaar oud waren. In dit artikel was 

duidelijk een hiërarchie verwerkt; het recht om verzet aan te tekenen kwam in eerste instantie 

toe aan de vader. Pas wanneer deze om welbepaalde redenen zijn recht niet kon uitoefenen, 

trad de moeder in zijn plaats op om verzet aan te tekenen gevolgd door de grootvader en de 

                                                
221 R. UYTTENDAELE, “Art. 173BW” in A. HEYVAERT, P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (ed), 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak. Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1984. 
222 E. PICARD, N. D’HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, “Mariage”, supra noot 60, 665. 
223 E. BRUNET, J. SERVAIS en C. RESTEAU, Répertoire pratique, supra noot 48, 832. 
224 P.A. FENET, Travaux préparatoires,  supra noot 56, 158. 
225 Art. 172 BW 
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grootmoeder. Terug is het hier duidelijk merkbaar dat de vader als pater familias zijnde als 

een soevereine rechter besliste over het huwelijkslot van zijn kinderen. Een verder 

onderscheid werd gemaakt in het volgende artikel. Bij gebreke van bloedverwanten in de 

opgaande lijn konden tenslotte de meerderjarige broers, zusters, ooms, tantes, volle neven en 

nichten zich verzetten tegen een voorgenomen huwelijk.226 

Art. 173 BW werd gewijzigd door de wet van 14 juli 1953. Zoals reeds eerder 

uiteengezet zorgde deze wet ervoor dat de vader en de moeder op gelijke voet kwamen te 

staan. Door deze wet hadden ze juridisch elk evenveel over hun kind te zeggen. Ook de voogd 

kon zich tegen het huwelijk verzetten op basis van art. 175 BW. Deze hypothese betrof 

natuurlijke kinderen. Rechtsgeleerden stelden zich de vraag of ook het Openbaar Ministerie 

verzet kon aantekenen. Sommige auteurs meenden dat het Openbaar Ministerie niet het recht 

had verzet aan te tekenen omdat daar geen wettelijke grondslag voor was. Anderen meenden 

dat het Openbaar Ministerie wel verzet kon aantekenen. Zij baseerden zich op art. 46 van de 

wet van 20 april 1810. Volgens dit artikel kon het openbaar ministerie niet alleen handelen in 

de specifieke gevallen zoals voorzien door de wet, maar het waakte over de correcte 

uitoefening van de wet en kon ambtshalve tussenkomen in situaties die de openbare orde 

raken, zoals het huwelijk.227 In een arrest van 30 juni 1992 stelde het hof van beroep te Luik 

dat het Openbaar Ministerie ambtshalve mag optreden telkens als de openbare orde zijn 

tussenkomst vergt. De grondslag is nu niet meer art. 46 van de wet van 20 april 1810, maar 

wel art. 138 Ger.W. In casu tekende het openbaar ministerie verzet aan tegen het initiatief van 

twee personen om te huwen. Het verzet was gesteund op de verschillende bevelen om het land 

te verlaten, betekend aan de aanstaande echtgenoot die van Tunesische nationaliteit was. Uit 

een geheel van feiten bleek dat het huwelijk enkel en alleen bedoeld was om zijn toestand te 

regulariseren.228 

 

5.3. Redenen om verzet aan te tekenen. 

De wet omschreef de gronden waarop het verzet van de ascendanten diende te steunen 

niet. Het is logisch dat zij via dit rechtsmiddel elk wettelijk huwelijksbeletsel ter kennis 

konden brengen aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Tot vóór de wet van 19 

januari 1990 beschikten de ascendanten over een algemeen recht van verzet, zonder dat ze de 

                                                
226 Art. 174 BW 
227 E. PICARD, N. D’HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, “Mariage”, supra noot 60, 672. 
228 G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, V. DE SAEDELEER en K. JACOBS, “Overzicht van 
rechtspraak, Personen- en familierecht (1988-1994)”, TPR 1994, 2154. 
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gronden waarop hun verzet steunde, dienden op te geven. De wetgever had de bedoeling aan 

de ouders een verzetsrecht te verstrekken dat zij konden aanwenden als een 

vertragingsmanoeuvre, zodat zij hun kind nog een laatste keer de kans gaven het goed te doen 

nadenken over het voorgenomen huwelijk.229 Die bekommernis bleek uit het feit dat de 

verzetsakte niet diende gemotiveerd te worden en dat zij niet veroordeeld konden worden tot 

het betalen van een schadevergoeding wanneer het verzet afgewezen werd.230  

Cassatie oordeelde in 1977 dat zowel het verzet van de ascendanten als het aanwenden 

in verband met dit verzet van alle rechtsmiddelen, zelfs op de door de wet bepaalde uiterste 

datum, en ook het verzoek om uitstel van het onderzoek naar de gegrondheid van het verzet, 

om de uitwerking van het verzet zo lang mogelijk te verlengen, niet tot een veroordeling tot 

schadevergoeding aanleiding kunnen geven.231 De rechtbank te Dendermonde oordeelde dat 

er sprake kan zijn van rechtsmisbruik wanneer de ouders, zonder wettige reden van hun 

verzetsrecht gebruik maken. Het verzet ingesteld nadat de jeugdrechtbank de minderjarige 

toestemming heeft verleend om te huwen werd ook als een misbruik beschouwd.232 

Een jonge vrouw wenste zo gauw mogelijk te huwen met haar vriend vóór haar 

zwangerschap te zichtbaar werd.233 Haar vader weigerde echter zijn instemming te verlenen. 

De man verklaarde voor de rechtbank dat hij uit schrik voor zijn ouders weigerde 

toestemming te geven, terwijl hij wel een vijftigjarige was. Overeenkomstig de wet van 8 

april 1965 verleende de Jeugdrechtbank een verstekvonnis waarbij de jongedame 

toestemming kreeg om een huwelijk aan te gaan. De jeugdrechtbank zei dat de weigering van 

haar vader als een misbruik werd geacht. Na hun huwelijk stelde het koppel een vordering in 

strekkende tot de veroordeling van verweerder tot betaling van een schadevergoeding. De 

vader wierp art. 179 BW op, volgens hetwelk ascendenten niet veroordeeld kunnen worden 

tot een schadevergoeding, indien het gedane verzet tot het huwelijk afgewezen wordt. Hij 

haalde het cassatie-arrest van 14 oktober 1977 aan. De rechters stelden echter dat er een 

evolutie is. Zij gaven op een beknopte manier de evolutie van het toestemmingsrecht weer en 

merkten daarbij op dat aan het discretionair karakter van de bevoegdheid van de ouders, en 

zeker van de vader, een gevoelige slag werd toegebracht. Zij stelden dat art. 160bis BW 

                                                
229 J.P. MASSON, “L’opposition des ascendants au mariage de leurs descendants”, JT 1978, 203. 
230 J.P. MASSON, “L’opposition des ascendants au mariage de leurs descendants”, JT 1978, 203; R. 
UYTTENDAELE, “Art. 173BW” in A. HEYVAERT, P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (ed), Personen- 
en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak. Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1984, losbl. 
231 Cass. 14 oktober 1977, RW 1978-79, 1107. 
232 G. BAETEMAN en J. GERLO, “Overzicht van rechtspraak (1975-80), Personen- en familierecht TPR 1981, 
(794) 797. 
233 Vred. Menen 12 december 1979, RW 1979-80, 2727.  
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uitdrukkelijk bepaalt dat het toestemmingsrecht kan misbruikt worden. De ouderlijke macht is 

een geval van doelgebonden bevoegdheid, aan de ouders uitsluitend gegeven in het belang 

van het kind. Van dat doel mag niet worden afgewend. Wordt zij voor een ander doel gebruikt 

dan heeft men te doen met een ontoelaatbare afwending van bevoegdheid. Het ging hier dus 

wel om een geval van bevoegdheidsafwending en niet alleen maar om een geval van misbruik 

van recht. De grondslag voor sanctionering van een vastgesteld misbruik ligt in art. 1382 BW. 

Art. 179 BW verhinderde de rechter om een schadevergoeding op te leggen aan de 

bloedverwanten in de opgaande lijn wegens verzet door hen gedaan, maar in casu had de 

vader geen verzet gedaan, wel geweigerd zijn toestemming te geven. De rechter veroordeelde 

de vader tot een schadevergoeding wegens kosten die gemaakt waren voor het uitstel van het 

huwelijk; morele schadevergoeding. Rechtsgeleerden pleitten ervoor de exorbitante privileges 

van de ascendanten af te schaffen, met name dat zij geen motieven voor hun verzet moeten 

aangeven en tot geen vergoeding kunnen veroordeeld worden.234 En dat is met de wet van 19 

januari 1990 gerealiseerd. De ouders dienden hun verzet weliswaar niet te motiveren, maar 

wanneer er geen wettelijk huwelijksbeletsel was, kon de rechter niet anders dan de opheffing 

van het verzet te bevelen.235 Of het nog steeds een opportuniteitsverzet was na 1990, werd 

negatief beantwoord. Gedurende een lange periode werd het verzetsrecht gezien als een 

discretionaire bevoegdheid dat nooit het voorwerp van rechtsmisbruik kon uitmaken.236  

Volgens PORTALIS oefende de vader binnen zijn gezin de functie van magistraat uit. Na het 

bereiken van de meerderjarigheid van het kind eindigde de vaderlijke macht, maar zijn liefde 

en bezorgdheid bleven wel degelijk bestaan. Daarom vond PORTALIS dat de vader steeds over 

het recht diende te beschikken verzet uit te oefenen, daar het alleen ingegeven was uit 

bezorgdheid en de wil om zijn kind te beschermen.237 Vanaf de jaren ‘90 werd het 

verzetsrecht echter totaal niet meer als een discretionair recht beschouwd. Zoals reeds eerder 

uiteengezet is de aard van het toestemmingsrecht van de ouders geëvolueerd van een 

discretionair recht naar een doelgebonden bevoegdheid onder invloed van een gewijzigde 

rechtsovertuiging. Zo is het ook met het verzetsrecht gegaan. Bijgevolg konden ascendanten 

veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding wanneer hun verzet als 

rechtsmisbruik werd bestempeld. 

                                                
234 J.P. MASSON, “L’opposition des ascendants au mariage de leurs descendants”, JT 1978, 241; J. PAUWELS, 
“Ouderlijk gezag en rechtsmisbruik”, (noot onder Vred. Menen, 12 december 1979), RW 1979-80, 2727. 
235 Brussel 3 februari 1875, Pas. 1875, II, 367; Rb. Antwerpen 5 juni 1890, JT 1890, 1093; Rb. Hasselt 8 mei 
1907, Pas. 1907, III, 195. 
236 P. SENAEVE, “De akte van eerbied opgeheven: de wet van 15 januari 1983”, RW 1982-83, 1881-1885. 
237 P. SENAEVE, “De akte van eerbied opgeheven: de wet van 15 januari 1983”, RW 1982-83, 1881-1885. 
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UYTTENDAELE en ROODHOOFT stelden echter dat de uitoefening van het verzet niet meer kan 

beschouwd worden als een doelgebonden bevoegdheid, maar als de uitoefening van een 

subjectief recht. De rechtsleer en rechtspraak oordeelde vroeger dat er sprake was van 

misbruik indien de weigering in strijd was met de belangen van het kind. Later zou men een 

ander criterium hanteren, namelijk of de verzetdoende partij haar recht uitoefent op een wijze 

die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een 

voorzichtig en bezorgd persoon. Zo was er bv. duidelijk sprake van misbruik wanneer de 

verzetdoende partij kwaadwillig misbruik maakte van het rechtsmiddel om onnodig de 

oplossing van het gerezen familiaal conflict te vertragen. Terwijl dit vroeger juist de 

bedoeling was van de wetgever om met het verzet aan de ouders een rechtsmiddel ter 

beschikking te stellen, waarmee zij het huwelijk konden verhinderen en waardoor het kind 

over een zekere periode beschikte om nog eens goed na te denken over het voorgenomen 

huwelijk.238 

De wet preciseerde niet of er nog andere redenen waren dan wettelijke 

huwelijksbeletselen waarop het verzet kon steunen. Hierover is echter bijna geen rechtspraak 

te vinden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men wanneer de trouwlustige jonger dan 

vijfentwintig was en nog een akte van eerbied diende opgesteld te worden, de ouders eerst de 

procedure van verhaal instelden. Daarnaast diende het verzet te steunen op een wettelijk 

huwelijksbeletsel. In de meeste uitspraken die hierover gevonden zijn, voerden de ouders 

allerlei redenen aan vergelijkbaar met die aangevoerd besproken onder verhaal tegen de akte 

van eerbied. Deze werden echter nooit door de rechter aanvaard. 

Het verzet dat niet uitging van de ouders diende op een wettelijk huwelijksbeletsel te 

steunen. Art. 174 BW omschreef duidelijk de redenen die meerderjarige broers, zusters, ooms, 

tantes, volle neven of nichten dienden aan te voeren. Zij konden verzet aantekenen wanneer 

de bij art. 160 BW vereiste toestemming van de familieraad niet verkregen was of wanneer 

het verzet berustte op de toestand van krankzinnigheid van de aanstaande echtgenoot. Dit 

verzet waarvan de rechtbank de opheffing zonder meer kon uitspreken, werd nooit aanvaard 

dan onder verplichting van hem die het gedaan had, van de onbekwaamverklaring van de 

aanstaande echtgenoten aan te vragen en daarover binnen de door het vonnis bepaalde termijn 

te doen beslissen. Dit artikel heeft maar een lichte wijziging ondergaan door de wet van 19 

januari 1990: bij gebreke van bloedverwanten in de opgaande lijn, kunnen de meerderjarige 

                                                
238 R. UYTTENDAELE en J. ROODHOOFT, “Art. 179BW” in A. HEYVAERT, P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (ed), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en 
rechtspraak. Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, losbl. 
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broers, zusters, ooms, tantes, volle neven en nichten zich enkel tegen het huwelijk verzetten 

wanneer het verzet berust op de toestand van krankzinnigheid of geestelijke achterlijkheid van 

de aanstaande echtgenoot. 

 

5.4. De procedure. 

Verzet kon aangetekend worden vanaf de afkondiging van het huwelijk tot op het 

ogenblik van de voltrekking van het huwelijk. Teneinde misbruiken te voorkomen werd deze 

rechtsfiguur aan strenge vormvoorschriften onderworpen.239 Art. 176 BW 1804 stelde dat 

iedere akte van verzet de hoedanigheid diende te vermelden van de persoon die zich tegen het 

huwelijk verzet; zij bevatte keuze van woonplaats in de gemeente waar het huwelijk moet 

worden voltrokken; zij diende eveneens de redenen van het verzet te bevatten, tenzij dit verzet 

gedaan werd op verzoek van een bloedverwant in opgaande lijn; één en ander op straffe van 

nietigheid en van ontzetting van de ministeriële ambtenaar die de akte van verzet mocht 

hebben getekend. Voordien dienden de ascendenten hun verzet niet te motiveren. Met de wet 

van 19 januari 1990 werd dit echter veranderd; de akte van verzet moet de redenen van verzet 

bevatten op straffe van nietigheid. Men gaat er van uit dat de redenen waarom ascendenten 

verzet kunnen aantekenen ruimer zijn dan enkel de huwelijksbeletselen. De opheffing van het 

verzet kan gevorderd worden door beide aanstaande echtgenoten of door één van hen. 

De rechtbank van eerste aanleg deed binnen de tien dagen uitspraak over de vordering 

tot opheffing van het verzet.240  Indien hoger beroep was ingesteld, werd daarover binnen tien 

dagen na de dagvaarding uitspraak gedaan.241 Aan deze beide artikels werd niets gewijzigd 

sinds het BW van 1804. 

Indien het verzet werd afgewezen, konden zij die verzet hadden gedaan, tot 

schadevergoeding worden veroordeeld, met uitzondering echter van de bloedverwanten in de 

opgaande lijn. Wanneer dat verzet funest was voor de aanstaande echtgenoten diende een 

schadevergoeding betaald te worden. Het was mogelijk dat het verzet een ernstige benadeling 

teweegbracht voor het jonge koppel en dat diende hersteld te worden. Het maakte niet uit of er 

sprake was van een vergissing in hoofde van de verzetter. De ascendenten konden nooit 

veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. De verklaring was terug dat zij 

                                                
239 R. UYTTENDAELE, “Art. 173 BW” in A. HEYVAERT, P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (ed), 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak. Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1984. 
240 Art. 177 BW 
241 Art. 178 BW 
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magistraat waren van hun familie. Hun tederheid bevrijdde hen van elke verdenking van 

kwade trouw en rechtvaardigde hun fouten. Soms was er geen beslissende reden om een 

slecht huwelijk te verhinderen. Van een vader kon niet verwacht worden dat hij afstand deed 

van de hoop zijn kind te behoeden voor een ongelukkig huwelijk en het terug tot zijn volle 

verstand te brengen met zijn nuttige adviezen. De wetgevers van 1804 wilden de vader totaal 

geen sanctie opleggen alleen maar omdat die het beste voor had met zijn kind en men vond 

het maar normaal dat men zich met man en macht verzette tegen een slecht huwelijk.242 De 

wetgevers van 1804 vonden dat de reglementering betreffende het huwelijk al sterk 

versoepeld was in vergelijking met voordien. Ze voerden aan dat er niet zo lang geleden nog 

een tijd bestond dat men verzet aantekende tegen een redelijk en eerlijk huwelijk, onder het 

voorwendsel van de minste ongelijkheid in fortuin of omstandigheden. De wetgevers van 

1804 waren van oordeel dat partners in de negentiende eeuw meer uit eigen wil voor elkaar 

kozen en dat ze minder het gevecht dienden aan te gaan tegen hoogmoed en sociale 

verwaandheid die allianties vooropstelden die fataal waren. Men was het er over eens dat het 

allemaal ridicule ideeën waren die de jongeren in hun ongeluk lieten lopen. In 1804 vreesde 

men minder voor bizarre verzetten geïnspireerd op wraak, gierigheid, … 243 De wetgever van 

1990 was het hier duidelijk niet meer mee eens. Hij bepaalde dat indien het verzet afgewezen 

wordt, en een misbruik wordt geacht te zijn, dan kunnen zij die verzet hebben gedaan, tot 

schadevergoeding worden veroordeeld. Bijgevolg konden ascendenten ook veroordeeld 

worden tot een schadevergoeding. 

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand bewust het verzet negeerde en toch 

overging tot het sluiten van het huwelijk, riskeerde hij een boete van 300 francs en 

schadevergoeding. 

 

5.5. Conclusie 

 Alweer kan hier hetzelfde opgemerkt worden als bij de vorige twee hoofdstukken. In 

het begin van de negentiende eeuw was het verzetsrecht van de ouders heel ruim. Met de wet 

van 19 januari 1990 heeft men het dan sterk beperkt. Men nam aan dat ook dit recht het 

voorwerp kon uitmaken van rechtsmisbruik en achtte een beperking hiervan nodig. Ouders 

dienden tweemaal na te denken vooraleer ze verzet aantekenden, want het kon hen wel eens 

zuur opbreken wanneer ze tot een schadevergoeding veroordeeld werden wegens 

                                                
242 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 159. 
243 P.A. FENET, Travaux préparatoires, supra noot 56, 160. 
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rechtsmisbruik. Sinds heel recent is het verzet volledig afgeschaft met de wet van 19 februari 

2009.244 Bijgevolg beschikken de ouders over geen enkele juridische mogelijkheid meer om 

zich te mengen in het huwelijk van hun meerderjarige kinderen. 

                                                
244 Art. 4 Wet 19 februari 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk, BS 11 maart 2009. 
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Hoofdstuk 6. Vordering tot nietigverklaring van het huwelijk  

Art. 182 BW 1804 bepaalde dat tegen een huwelijk dat was aangegaan zonder de 

toestemming van de ouders, van de grootouders of van de familieraad, in de gevallen waarin 

zodanige toestemming vereist was, alleen kon worden opgekomen door hen wier toestemming 

vereist was, of door degene van beide echtgenoten die deze toestemming nodig had. De 

rechtsvordering tot nietigverklaring kon door de echtgenoten of door de bloedverwanten wier 

toestemming vereist was, niet meer worden ingesteld, wanneer het huwelijk uitdrukkelijk of 

stilzwijgend werd goedgekeurd door hen wier toestemming noodzakelijk was, of wanneer 

zonder tegenspraak hunner zijde een jaar verlopen was sinds het huwelijk hen bekend was.245 

Er werd aanvaard dat de uitdrukkelijke goedkeuring aan geen enkele vormvereiste was 

onderworpen. De stilzwijgende goedkeuring kon het gevolg zijn van een woord, een daad of 

een bepaalde houding. Wanneer men op de hoogte was van het huwelijk en toch zijn recht om 

de nietigverklaring in te roepen niet aanwendde binnen de termijn opgelegd door de wet, dan 

was dit een stilzwijgende goedkeuring.246 Aangezien bij een huwelijk van minderjarigen nog 

enkel de toestemming van de ouders vereist is en de jeugdrechtbank in dit geval 

overeenkomstig art. 148 BW hun toestemming moet vaststellen of ze verlenen, werden de 

bepalingen met betrekking tot de nietigverklaring, vervat in de artikelen 182, 183 en 186 

opgeheven.247 Wanneer geen dispensatie door de jeugdrechtbank verleend werd, kunnen de 

echtgenoten, het openbaar ministerie en iedereen die daarbij belang heeft, de nietigverklaring 

van het huwelijk vorderen en dit op grond van art. 184 BW. Art. 185 BW omschrijft in welke 

gevallen de nietigheid gedekt is. Dit is het geval wanneer zes maanden verstreken zijn sinds 

de minderjarige echtgeno(o)t(en) de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Vóór de wet van 

19 januari 1990 was de nietigheid ook gedekt indien de minderjarige vrouw zwanger was. 

Het aantal rechterlijke beslissingen dat het huwelijk nietig verklaart op de enkele 

grond van ontstentenis van ouderlijke toestemming is uiterst schaars.248 Het gaat bijna altijd 

om zaken waarbij de jongeren in het buitenland gehuwd zijn om aan de toepassing van de 

Belgische wet te ontsnappen. 

Verbiedende huwelijksbeletselen zijn o.m. het bestaan van een regelmatig verzet, het 

gemis aan publiciteit en het ontbreken van vereiste documenten of lichte gebreken in de 

                                                
245 Art. 183 BW 1804 
246 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6,  (155) 218-221. 
247 G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, V. DE SAEDELEER en K. Jacobs, “Overzicht van 
rechtspraak, Personen- en familierecht (1988-1994)”, TPR 1994, 2073-2362. 
248 P. VANDENBOSSCHE, Toestemming, supra noot 6, (155) 218-221. 
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voltrekking. Vóór 1983 behoorde het ontbreken van een akte van eerbied ook onder de 

verbiedende huwelijksbeletselen. Verbiedende of verhinderende huwelijksbeletselen zijn erop 

gericht de huwelijkssluiting te voorkomen, maar in geval van miskenning brengen zij de 

geldigheid van het huwelijk niet in het gedrang.249 

In het merendeel van de vorderingen tot nietigverklaring ingesteld door de ouders, 

voerden zij een gebrek aan publiciteit aan en eventueel gebrek aan de vereiste akte(n) van 

eerbied.250 Een voorbeeld hiervan is een zaak van 1885 waarbij de ouders een vordering tot 

nietigverklaring instelden.251 Het huwelijk werd afgesloten in Londen zonder dat de vereiste 

voorafgaande publiciteit was gebeurd en bovendien zonder de toestemming van de ouders. De 

rechter voerde aan dat het doctrine en rechtspraak is dat het gebrek aan publiciteit geen 

absolute nietigheid met zich meebrengt, behalve wanneer zij gedaan is om verzetten te 

vermijden of om de wet te omzeilen. De ouders wisten al lang dat hun kind een relatie had en 

hun zoon had hen zelfs aangekondigd dat hij naar Engeland ging om daar te huwen met zijn 

vriendin. De ouders zijn hen achternagegaan en hebben getracht het huwelijk te verhinderen. 

Het huwelijk werd echter gesloten in overeenstemming met de Engelse wet. De rechter 

weigerde het huwelijk nietig te verklaren. De vraag of het gebrek aan publiciteit en aktes van 

eerbied de nietigheid van een huwelijk gesloten tussen Belgen in het buitenland teweegbrengt, 

is het voorwerp geweest van een discussie. Vaak sprak men enkel de nietigheid uit wanneer 

het huwelijk afgesloten werd in het buitenland om de Belgische wet te omzeilen. Sinds de 

inwerkingtreding van de wet van 20 mei 1882 was er geen twijfel meer over. Volgens het 

nieuwe art. 170 BW diende het huwelijk slechts gesloten te zijn volgens de gebruiken in dat 

land en mochten jongeren niet naar het buitenland gaan enkel om de Belgische wet te 

omzeilen. Art. 170, 4° BW vereiste dat de huwelijken werden bekend gemaakt volgens de 

Belgische wetten. Maar de geldigheid hing er niet meer van af.  Bovendien vereiste de 

publiciteit ook niet meer dat het land waar het huwelijk zou worden afgesloten erin vermeld 

werd. 

Het werd algemeen aangenomen in zowel rechtspraak als doctrine dat een huwelijk 

niet kon geannuleerd worden omwille van de enkele reden van clandestiniteit. Een inbreuk op 

de publiciteitsregels kon op zichzelf de nietigverklaring van het huwelijk niet gronden. Er 

dienen twee elementen vervuld te zijn vooraleer clandestiniteit als een volstrekte 
                                                
249 J. GERLO, Handboek familierecht, supra noot 2, 180. 
250 Rb. Brussel 13 mei 1950, Pas. 1950, III, 91; Brussel 21 juni 1923, Rev. not. b. 1924, 327;  Brussel 6 februari 
1897, JT 1897, 213; Brussel 5 juli 1900, Pas. 1901, II, 175; Rb. Brussel 12 januari 1907, Pas. 1907, III, 111 
Brussel 24 maart 1908, JT 1908, 648; Rb. Antwerpen 30 december 1966, RW 1968-69, 603. 
Brussel 30 november 1907, Pas. 1908, II, 44. 
251 Brussel 19 december 1885, Pas. 1886, II, 158. 
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nietigheidsgrond kan beschouwd worden.  Naast een objectief element, nl. de overtreding van 

één of meer publiciteitsvoorschriften, is ook een subjectief element vereist nl. het opzet van 

de partijen om te ontsnappen aan de grondvereisten van het Belgisch recht. De rechter 

apprecieert soeverein of uit het geheel van feiten en omstandigheden een bedrieglijk opzet 

blijkt. 

Een vernietigend huwelijksbeletsel is het huwelijk van de minderjarige zonder 

opheffing van huwelijksverbod. Het is een volstrekte nietigheidsgrond.252 
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Besluit 
 

Deze bijdrage is een poging geweest om de moeilijkheden die jongeren onder het BW 

van 1804 ondervonden bij het aangaan van een huwelijk te onderzoeken en daarbij een 

overzicht te geven van de opeenvolgende wetgevende initiatieven die geleidelijk trachtten 

deze strijd te vereenvoudigen. Stap na stap zijn de mogelijkheden voor de ouders om een 

stokje voor het huwelijk van hun kinderen te steken ingeperkt geweest. Napoleon codificeerde 

het BW zo dat bijna alle macht bij één persoon lag, namelijk bij de man en de vader. Hij was 

heerser en rechter binnen zijn gezin. Het BW zoals het toen bestond kon echter niet 

gehandhaafd blijven in het licht van de evoluerende maatschappij. De vrouw werd op gelijke 

voet geplaatst, maar ook de kinderen kregen meer vrijheid.  

Bij de drie hoofdonderwerpen die in deze thesis besproken worden, is een parallelle 

evolutie af te leiden: het gaat van een strenge discretionaire regeling naar een doelgebonden 

recht dat aan rechterlijke controle wordt onderworpen. Het toestemmingsrecht werd ongeveer 

een honderdtal jaren als absoluut discretionair beschouwd. Het was een prerogaat van de 

ouders waarover zij zich niet hoefden te verantwoorden en waarop rechterlijke controle 

absoluut uitgesloten was. Via art. 3, 2° van de wet van 15 mei 1912 meenden rechters een 

weg gevonden te hebben om zich te mengen in familiale aangelegenheden en dit met succes. 

De conservatievere strekking diende plaats te ruimen voor de ideeën van de meer 

progressisten. Het pad was echter nog niet volledig vereffend, want ondanks het feit dat 

enkele rechters met hun vooruitstrevende verdicten de wetgever beïnvloedden, zetten ze toch 

een stap achteruit wanneer de wet van juli 1953 er kwam. Het waren nu de rechtsgeleerden 

die op hun beurt de wetgever aanzetten tot een verduidelijking van de wettelijke regeling 

inzake het toestemmingsrecht. Deze kwam er met de wet op kinderbescherming van 1965. 

Vanaf toen was het al duidelijk dat er geen sprake meer was van een discretionair 

toestemmingsrecht van de ouders; controle was wel degelijk mogelijk en meer nog , wanneer 

ouders hun toestemmingsrecht om foutieve doeleinden aanwendden, konden ze veroordeeld 

worden wegens rechtsmisbruik. De wet van 1990 was het eindpunt in deze strijd. De ouders 

beschikken vandaag enkel nog over een toestemmingsrecht zolang de jongere nog minderjarig 

is. Dit is waarschijnlijk ook de beste oplossing. Eens jongeren meerderjarig zijn, dienen zij 

over een zekere vrijheid te beschikken over hun persoon en goederen. Dat de 

meerderjarigheidsgrens op achttien jaar ligt, is ook de meest logische oplossing. Velen slaan 

na hun middelbare studies een nieuwe weg in; sommigen gaan werken, anderen studeren 
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verder. Als jongeren op te jonge leeftijd huwen, zal dit misschien op termijn leiden tot een 

echtscheiding, maar onbezonnen huwelijken zullen er altijd zijn en kunnen niet voorkomen 

worden. Bovendien kan niet gesteld worden dat onbezonnen huwelijken alleen het gevolg zijn 

van een te lage huwbare leeftijd.253 Doordat de jongeren meer vrijheid gelaten wordt, kunnen 

zij huwen met de persoon van hun eigen keuze, diegene die zij graag zien. Vroeger konden de 

ouders zich te veel mengen in de huwelijkszaken van hun kind en weigerden zij al te vaak hun 

instemming met het huwelijk om financiële redenen. Bijgevolg diende het kind vaak een 

persoon te huwen die van dezelfde stand was, terwijl hun hart aan een ander toebehoorde.  

Ook de regeling inzake de akte van eerbied kende een gelijkaardige evolutie. De 

wetgever had wel een positieve bedoeling voor ogen, namelijk een discussie tussen de 

jongeren en hun ouders tot stand te brengen met als doel ze met elkaar te verzoenen. De akte 

van eerbied had echter niet veel succes en de formaliteiten er rond werden met ieder nieuw 

wetgevend initiatief versoepeld. Uiteindelijk werd het beschouwd als een gegeven dat door de 

maatschappij voorbijgestreefd werd en werd het afgeschaft in 1983. Wat betreft de 

rechtspraak in verband met de akte van eerbied kan opgemerkt worden dat in het begin van de 

negentiende eeuw vooral formele kwesties aangevoerd werden door de ouders om hun verhaal 

te staven. De rechters voerden virtuele nietigheden in, waardoor er geen eenvormigheid was 

in hun uitspraken. Later werden de ouders inventiever en begon men heel uiteenlopende 

redenen aan te voeren. De rechters oordeelden nog steeds volgens de oplossing die hen het 

beste leek. Sommigen stelden enkel het belang van het kind voorop, anderen vonden dat ook 

met het belang van de familie diende rekening gehouden te worden, daar het huwelijk niet 

alleen gevolgen teweeg brengt voor het jonge koppel, maar ook voor de resterende 

familieleden. Een herinvoering van de akte van eerbied lijkt me niet aan te bevelen. Het 

verleden heeft aangetoond dat deze formaliteit geen succes had bij de jongeren, maar ze 

konden wel op veel bijval rekenen wat betreft de ouders. Het was een vaak aangewend 

instrument. Zoals reeds vermeld, zag de wetgever het m.i. te romantisch in. Met de beste wil 

van de wereld wilden de wetgevers dat beide partijen de kans kregen om hun gedachten nader 

toe te lichten en dan zouden de problemen zich vanzelf wel oplossen. Dat was echter niet het 

geval. Ik kan dan ook geen argumenten opsommen die pleiten in het voordeel van de akte van 

eerbied. Het was een nutteloze, asociale manier om de ouders te benaderen, die dan ook nog 

eens kosten meebracht voor de jongeren. Het kwam waarschijnlijk nogal absurd over wanneer 

een jongere nadat hij niet de vrijwillige toestemming bekomen had, er een notaris op 

                                                
253 Voor cijfers van de gemiddelde huwelijksleeftijd, zie bijlage 7. 
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afstuurde om via een zeer formele handeling hun advies te vragen. Bovendien is het onlogisch 

dat de jongeren via deze akte de raad dienden te vragen en zij, ondanks het feit dat de 

toestemming geen absolute geldigheidsvereiste meer was, toch nog door de rechter geweigerd 

konden worden te huwen tot hun vijfentwintigste. Dit betekende dat de mening van de jongere 

minder betekende dan die van hun ouders, wat betreft hun huwelijkspartner; de persoon waar 

de jongere weliswaar zijn leven diende mee te delen. 

Met het derde middel, namelijk het verzetsrecht, ging het dezelfde kant op. Volgens 

het BW van 1804 konden de ascendanten het verzetsrecht aanwenden als een soort 

opportuniteitsverzet om het huwelijk van hun kind uit te stellen en het eens goed te doen 

nadenken. Pas in 1990 werd, onder invloed van de rechtspraak en rechtsleer, bepaald dat ook 

de ouders de redenen van hun verzet dienden te motiveren en zij bovendien konden 

veroordeeld worden tot een schadevergoeding wanneer er sprake was van rechtsmisbruik. 

Ook dit was een positieve evolutie, want voordien konden ouders zich al te gemakkelijk 

verzetten tegen het huwelijk van hun kind. Sinds kort is men nog een stapje verder gegaan 

door in boek I, titel V, het hoofdstuk III, « verzet tegen het huwelijk » af te schaffen. Vóór de 

wet van 4 mei 1999 was het verplicht om 10 dagen voor het huwelijk het huwelijk aan te 

kondigen.254 Deze wet stelt dat de aankondiging nu niet meer vereist is. Bijgevolg heeft het 

verzet geen nut meer en bovendien is het een omslachtige en dure procedure. In de periode 

2003-2005 zou slechts dertien keer verzet aangetekend geweest zijn tegen het huwelijk. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand heeft een actieve en preventieve taak die erin bestaat na te 

gaan of de huwelijkskandidaten wel aan alle voorwaarden voldoen om een huwelijk aan te 

gaan en of er geen eventuele huwelijksbeletselen zijn. Wanneer een huwelijk dan toch nog 

strijdig zou zijn met de wet, kan achteraf nog steeds het huwelijk nietig verklaard worden.255 

Uit al deze gegevens blijkt duidelijk dat er vandaag veel meer vrijheid gelaten wordt 

aan jongeren om te huwen, althans in onze Westerse maatschappij. In heel wat andere landen 

hebben jongeren diezelfde vrijheid nog niet. Als voorbeeld kan hierbij de islam gegeven 

worden. In de islam is de man vrij om zijn vrouw te kiezen en is de vrouw vrij om haar man te 

kiezen. Ze vinden echter wel dat een jong meisje te weinig ervaring heeft om de juiste man te 

kunnen kiezen. Om die reden is het advies van haar vader of beschermer gerechtvaardigd. De 

vader heeft niet het recht een meisje te dwingen te huwen, maar of daar een effectieve 

                                                
254 Wet 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk, BS 1 juli 1999.  
255 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk, Parl. St. Kamer 
2007-2008, nr. 1026/001. 



 79 

rechterlijke controle wordt op uitgeoefend, hangt af van land tot land, van hun tradities, 

culturele gebruiken en gedragspatronen.256 

Of een nog verdere liberalisering in België mogelijk is, betwijfel ik want alle 

rechtsmiddelen die het huwelijk voor jongeren verhinderden, zijn intussen afgeschaft. Zoals 

reeds vermeld is achttien jaar de meest logische grens om jongeren de vrijheid te geven over 

hun persoon en goederen. Sommigen zullen deze vrijheid misschien misbruiken, maar 

onbezonnen huwelijken zijn van elke tijd en kunnen niet vermeden worden. Het belangrijkste 

bij deze evolutie is dat jongeren niet meer zo manifest kunnen geboycot worden wanneer ze 

wensen te huwen met de persoon van hun leven. De verweermiddelen voor de ouders zijn 

gereduceerd en aan een grotere controle onderworpen. Situaties waarbij de ouders de 

levensweg uitstippelen voor hun kind en hen daarbij uithuwelijken aan een partner omwille 

van financiële of religieuze redenen is in onze maatschappij gelukkig bijna niet meer 

denkbaar. Vandaag primeert de liefde tussen de aanstaande echtgenoten als belangrijkste 

voorwaarde voor het afsluiten van een huwelijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
256 http://www.ontdekislam.nl/trouwen_huwelijk_islam.php; http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert3.htm . 
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Bijlages 
 

Bijlage 1: Evolutie van de huwbare leeftijd 
 
 Jongens Meisjes 
Tot 20 september 1792 14 jaar 12 jaar 
Van 20 september 1972 tot 
BW 1804 

15 jaar 13 jaar 

BW 1804 tot 19 januari 1990 18 jaar 15 jaar 
Vanaf 19 januari 1990 18 jaar 18 jaar 
 
 

Bijlage 2: Evolutie van de nuptiale meerderjarigheid 
 
 Jongens  Meisjes  
20 september 1792 – BW 
1804 

21 jaar 21 jaar 

BW 1804 tot wet 30 april 
1896 

25 jaar 21 jaar 

Wet 30 april 1896 tot wet 19 
januari 1990 

21 jaar 21 jaar 

Na wet 19 januari 1990 18 jaar 18 jaar 
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Bijlage 3: Toestemming tot het huwelijk door beide ouders257 
 
Op heden……………………………………………………… 
Te(n kantore);…………………………………………………. 
Voor Ons, Meester…………………, notaris te………………. 
Verschenen: 
1° De heer…………………..(voornamen, naam)………………..…..(beroep), en 
zijn echtgenote: 
Mevrouw…………………..(voornamen, naam)…………………….(beroep); 
Samenwonende te ………………………………..(gemeente, straat, nr.); 
 
Die Ons, notaris, hebben verzocht hen akte te verlenen van het volgende: 
Zij verklaarden elk toe te stemmen in het huwelijk dat  
hun wettige zoon/ dochter: de heer/ Mejuffrouw…………………….. 
(voornamen, naam), ………………(beroep), te …………………….. (gemeente), 
geboren op………………………..(dag, maand, jaar), wonende te………………………… 
(gemeente, straat, nr.), het voornemen heeft aan te gaan met Mejuffrouw/ de heer …………. 
(voornamen, naam),……………………..(beroep), te ………………… (gemeente), geboren 
op…………………(dag, maand, jaar), wonende te…………………. (gemeente, straat, nr.) 
 
Derhalve machtigen zij alle Ambtenaren van de burgerlijke stand het huwelijk buiten hun 
aanwezigheid af te sluiten, op eenvoudige overhandiging van deze akte. 
 
Waarvan akte in brevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
257 A. VAERNEWYCK, Modellen voor het notariaat, Brugge, die Keure, 1978, losbl. 
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Bijlage 4. Een akte van eerbied258 
 
Op heden………………………………………………………………………………….. 
Te(n) kantore;…………………………………………………………………………….. 
Vóór Ons, Meester……………………., notaris te……………………………………….. 
Verscheen: 
De heer/ Mejuffrouw…………………….(voornamen, naam),…………………….(beroep), 
te …………………(gemeente), geboren op ……………………………(dag, maand, jaar), 
wonende te……………………………………………………….……(gemeente, straat, nr.); 
meerderjarige zoon/ dochter van de heer………………….(voornamen, naam) en 
Mevrouw………………..(voornamen, naam), samenwonende te …………………………… 
(gemeente, straat, nr.); 
 
Die verklaarde hiermede eerbiedig de raad in te winnen van zijn/ haar ouders, voornoemd, 
over het huwelijk dat hij/ zij het voornemen heeft aan te gaan met Mejuffrouw/ de heer 
………………(voornamen, naam),…………………..(beroep), te………………..(gemeente) 
geboren op………………….(dag, maand, jaar),…………….., wonende te 
…………………….(gemeente, straat, nr.); dochter/ zoon van de heer……………………….. 
(voornamen, naam), en Mevrouw…………………………….(voornamen, naam). 
 
Die Ons, notaris, nadien verzocht deze akte van eerbied te betekenen aan zijn/ haar ouders. 
 
Waarvan akte 
 
Verleden werd op plaats en datum zoals hierboven staat vermeld; 
 
Na voorlezing ervan, werd deze door de verschijn(st)er en Ons, notaris, getekend. 
 
(handtekeningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
258 A. VAERNEWYCK, Modellen voor het notariaat, Brugge, die Keure, 1978, losbl 
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Bijlage 5. Betekening van de akte van eerbied aan beide ouders259 
 
Op heden…………………. 
Om …….. uur; 
In uitvoering van het hierboven staande verzoek; 
Hebben Wij, Meester………………, notaris te……………… 
de heer…………..(voorn., naam) en Mevrouw ……………..( voorn., naam) 
opgezocht in hun woonplaats te ………………….. (gemeente, straat, nr.) 
 
Na hen daar te hebben aangetroffen en met ieder van hen persoonlijk sprekende, betekenen 
Wij hen bovenstaande akte van eerbied. 
 
Op ons verzoek te antwoorden op de vraag om raad gesteld door hun zoon/ dochter, zoals 
deze hierboven staat vermeld, verklaarden de heer en Mevrouw……………… (voorn., naam-
naam) elk afzonderlijk hun toestemming te weigeren tot het voorgenomen huwelijk en dit af 
te keuren, dit alles om redenen die hun zoon/ dochter kent. 
 
Na voorlezing en aangezocht onderhavige betekening te tekenen, weigerden de 
heer………….(voorn., naam) en Mevrouw……………….(voorn., naam) 
Waarvan proces-verbaal 
 
Opgemaakt werd in de woonplaats en op datum zoals hierboven staat vermeld. 
 
Een afschrift door Ons getekend zowel van de akte van eerbied als van de onderhavige 
betekening, werd overhandigd door Ons, notaris, aan de heer………………..(voorn., naam) 
en Mevrouw…………….(voorn., naam) afzonderlijk. 
 
Na voorlezing tekenden Wij, notaris, dit proces-verbaal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
259 A. VAERNEWYCK, Modellen voor het notariaat, Brugge, die Keure, 1978, losbl 
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Bijlage 6. Een akte van verzet tegen het huwelijk260 
 
Het jaar……………de……………………….. 
Op verzoek van A. ………………(de graad van verwantschap aanduiden van de verzoeker 
)………….. voor welk woonplaats is gekozen op…………………………..(plaats waar het 
huwelijk doorgaat) 
Ik, ondergetekende, ……………………….gerechtsdeurwaarder…………..heb betekend en 
verklaard aan 1° M. B……………….., 2° Mejuffrouw C…………………et 3° M. de 
burgemeester ……………………. (ambtenaar van de burgerlijke stand); 
Dat de verzoeker opponent is, en dat hij zich er formeel tegen verzet dat er wordt overgegaan 
tot de voltrekking van het huwelijk van de heer B……..(zijn zoon) met de genoemde 
mejuffrouw. 
Verzet gegrond (concluderend uit de motieven) 
Verklarend aan de betekende dat de verzoeker zich met nietigheid verzet tegen alles wat 
gedaan zou zijn met miskenning van het verzet, behoudens schadevergoedingen en interesten. 
En opdat de betekenden het niet zouden negeren, heb ik aan elk van hen een kopie van het 
huidige exploot nagelaten, hetwelk betekend werd op het origineel en de drie kopies door de 
verzoeker, wetende: 1° aan de heer B……………. die in zijn woonplaats aanwezig was en 
sprekende met……………………2° aan Mejuffrouw C……………………die in haar 
woonplaats aanwezig was en sprekende met………………….en 3° M. de burgemeester 
van……………. in het stadshuis aanwezig zijnde en sprekend met M. de burgemeester zelf, 
die het origineel heeft gezien. 
 
Waarvan akte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
260 E. PICARD, N. D’HOFFSCHMIDT en J. DE LE COURT, “Formules (procédure civile et commerciale)” in 
Pandectes Belges, encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges , XLV, Brussel, Larcier, 
1893, 298-742. 
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Bijlage 7. Evolutie van de gemiddelde huwelijksleeftijd 
 
 

Gemiddelde leeftijd en mediaanleeftijd van de mensen die huwen (1985-2007) 

Gemiddelde leeftijd Mediaanleeftijd (a) 
  

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

1985 27 j. 04 m. 24 j. 11 m. 24 j. 10 m. 22 j. 10 m. 

1990 29 j. 03 m. 26 j. 10 m. 26 j. 05 m. 24 j. 05 m. 

1993 30 j. 04 m. 27 j. 10 m. 27 j. 03 m. 25 j. 03 m. 

1994 30 j. 09 m. 28 j. 03 m. 27 j. 08 m. 25 j. 06 m. 

1995 31 j. 04 m. 28 j. 09 m. 28 j. 02 m. 26 j. 00 m. 

1996 31 j. 07 m. 29 j. 00 m. 28 j. 06 m. 26 j. 03 m. 
1997 31 j. 09 m. 29 j. 01 m. 28 j. 08 m. 26 j. 05 m. 

1998 32 j. 00 m. 29 j. 03 m. 28 j. 10 m. 26 j. 07 m. 

1999 32 j. 06 m. 29 j. 08 m. 29 j. 03 m. 26 j. 11 m. 

2000 32 j. 11 m. 30 j. 01 m. 29 j. 08 m. 27 j. 03 m. 

2001 33 j. 02 m. 30 j. 04 m. 29 j. 11 m. 27 j. 05 m. 

2002 33 j. 07 m. 30 j. 07 m. 30 j. 04 m. 27 j. 09 m. 

2003 34 j. 02 m. 31 j. 03 m. 30 j. 10 m. 28 j. 04 m. 

2004 34 j. 09 m. 31 j. 09 m. 31 j. 05 m. 28 j. 09 m. 
2005 35 j. 00 m. 32 j. 01 m. 31 j. 10 m. 29 j. 01 m. 

2006 35 j. 08 m. 32 j. 08 m. 32 j. 05 m. 29 j. 06 m. 

2007 35 j. 08 m. 32 j. 09 m. 32 j. 06 m. 29 j. 07 m. 
Leeftijd telkens in jaren (j.) en maanden (m.). 
(a) De mediaanleeftijd is de leeftijd die zich precies in het midden van de reeks bevindt wanneer alle 
huwelijksleeftijden geklasseerd worden in oplopende volgorde. 
Bron (verplichte vermelding): FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 
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