Burgerlijk Wetboek: Bekwaamheid
Art. 144. <W 19-01-1990, art. 7> Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt.
Art. 148.<W 19-01-1990, art. 9> Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen
huwelijk aangaan.
Die toestemming wordt vastgesteld door de [2 familierechtbank]2 waarbij de vordering tot
ontheffing van het leeftijd vereiste aanhangig is gemaakt.
Ingeval de ouders weigeren hun toestemming te geven, kan de rechtbank toestemming tot het
huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.
Ingeval één van de ouders zijn toestemming weigert te geven, kan de rechtbank toestemming tot
het huwelijk verlenen indien de weigering niet gegrond wordt geacht. De ouder die niet verschijnt,
wordt geacht niet in het huwelijk toe te stemmen.
Ingeval één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven [1 of
wilsonbekwaam is]1 en de andere ouder zijn toestemming weigert, kan de rechtbank toestemming
tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.
Ingeval beide ouders in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven [1 of
wilsonbekwaam zijn]1 of ingeval zij niet verschijnen, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk
verlenen.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 4, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 16, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 388. De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle
leeftijd van (achttien) jaren nog niet bereikt heeft. <W 19-01-1990, art. 1>
Art. 488. <W 19-01-1990, art. 2> De meerderjarigheid is vastgesteld op de volle leeftijd van achttien
jaren; op die leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven.
Art. 1108. Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist :
De toestemming van de partij die zich verbindt;
Haar bekwaamheid om contracten aan te gaan;
Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis;
Art. 1123. Een ieder kan contacten aangaan, indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is
verklaard.
Art. 1124.<W 30-04-1958, art. 7> Onbekwaam om contracten aan te gaan zijn : minderjarigen, [1
krachtens artikel 492/1 beschermde personen]1 en, in het algemeen, al degenen aan wie de wet het
aangaan van bepaalde contracten verbiedt.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 132, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
Art. 1125.<W 30-04-1958, art. 7> Minderjarigen en [1 personen beschermd krachtens artikel 492/1]1
kunnen slechts in de bij de wet bepaalde gevallen tegen hun verbintenissen opkomen op grond van
onbekwaamheid.
Personen die bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen zich niet beroepen op de
onbekwaamheid van de minderjarige of de [1 de persoon beschermd krachtens artikel 492/1]1, met

wie zij een contract hebben aangegaan.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 133, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
Art. 1304.In alle gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van een
overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een kortere tijd is beperkt, duurt deze
rechtsvordering tien jaren.
(In geval van geweld begint deze tijd eerst te lopen van de dag waarop dit heeft opgehouden en, in
geval van dwaling of van bedrog, van de dag waarop deze zijn ontdekt) <W 14-07-1976, art, IV, 11>
[1 Ten aanzien van handelingen van minderjarigen loopt de tijd pas vanaf de dag van de
meerderjarigheid.]1
<NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel (zie art. IV, 47, § 2, W. 14 juli 1976) blijft de hierna
volgende tekst (zijnde het tweede lid van de vroegere tekst van art. 1304 B.W.) van kracht in de
voorziene gevallen : In geval van geweld begint deze tijd te lopen van de dag waarop dit heeft
opgehouden; in geval van dwaling of van bedrog, van de dag waarop deze zijn ontdekt; en voor
handelingen door gehuwde vrouwen zonder machtiging verricht, van de dag van de ontbinding van
het huwelijk.>
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 134, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
Art. 1305. Eenvoudige benadeling levert grond op voor vernietiging ten voordele van de niet
ontvoogde minderjarige, wat betreft alle soorten van overeenkomsten; en ten voordele van de
ontvoogde minderjarige, wat betreft alle overeenkomsten die de grenzen van zijn bekwaamheid te
buiten gaan, zoals deze bepaald is in de titel Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding.
Art. 1306. De minderjarige kan niet in zijn recht hersteld worden uit hoofde van benadeling,
wanneer deze enkel het gevolg is van een toevallige en onvoorziene gebeurtenis.
Art. 1312.<W 30-04-1958, art. 7> Wanneer minderjarigen [1 ...]1, als zodanig, worden toegelaten tot
herstel in hun recht tegen hun verbintenissen, kan hetgeen ten gevolge van die verbintenissen is
betaald tijdens de minderjarigheid [1 ...]1, van hen niet worden teruggevorderd, tenzij bewezen is dat
het betaalde tot hun voordeel gestrekt heeft.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 135, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

