
Mr. A.P. van der Linden 

De nieuwe 
'gekortwiekte' 
meerderjarigen 

De ontwikkeling naar een adequate rechts
positie van jongeren tussen de achttien en 
eenentwintig jaar heeft een belangrijke 
duw in de goede richting gekregen. Tach 
bltjft de invloed van de 'kortwiekers' nag 
groat. 

Op 1 januari 1988 om 0.00 uur is de Ne
derlandse samenleving in een oogwenk 
750.000 meerderjarigen rijker worden. 
Bijna driekwart miljoen jongens en meisjes 
van achttien, negentien en twintig jaar zijn 
daarmee, op een (dikke) haar na, mondig 
geworden. Niet helemaal mondig dus, 
want ouders blijven verplicht om te voor
zien in de kosten van levensonderhoud en 
studie van hun meerderjarige kinderen 
die nog geen eenentwintig jaar zijn. Deze 
enigszins gewrongen constructie is de 
vrucht van een politiek compromis ten 
bate van de schatkist. Regering en parle
ment vreesden anders een te grate toene
ming van het beroep op de Algemene 
Bijstandswet. 

Met de handtekening van koningin Bea
trix onder enkele Staatsbladen, gezet op 1 
juli 1987, heeft Nederland zich in de rij van 
Ianden geschaard die reeds eerder de 
meerderjarigheid lieten ingaan op de leef
tijd van achttien jaar. Hiermee heeft ons 
land ingestemd met de aanbeveling van 
Resolutie (72)29 van 19 september 1972 
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van het Comite van ministers van Justitie 
van de Raad van Europa, om de meerder
jarigheidsgrens te bepalen op achttien 
jaar. In West-Europa is Belgie het enige 
land dat de betreffende leeftijdsgrens 
(nog) op 21 jaar houdt. Een andere uitzon
dering is Oostenrijk dat de meerderjarig
heidsgrens vaststelde op 19 jaar. 

Een lange weg 
Het principebesluit om de meerderjarig
heidsgrens te verlagen werd reeds gena
men door het kabinet-De Jong, op 9 okto
ber 1970. Bij de voorbereiding van de 
desbetreffende wetsontwerpen heeft 
vooral het nagaan van de consequenties 
voor de overheidsfinancien een aanzien
lijke tijd gevergd. Pas het eerste kabinet
Van Agt diende de wetsontwerpen in. 

Met deze imposante daad tijdens de 
jaarwisseling is er voorlopig een eind ge
komen aan ruim twintig jaar denken en 
discussieren over de rechtspositie van 
minderjarigen. Voorlopig, want de jeugd
lobby houdt nog veel wensen op het ver
langlijstje. 

Een belangrijke stimulans tot de verla
ging van de meerderjarigheidsgrens werd 

Mr A P van der L1nden (1945) 1s unrvers1ta1r docent 1eugd· 
recht aan de 1undrsche facultert van de R U Utrecht. h111s l1d 
van de Raad voor het Jeugdbele1d 
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gegeven door de Commissie voor de Her
ziening van het Kinderbeschermings
recht, de Commissie-Wiarda. De Commis
sie werd op 25 maart 1965 door de minis
ter van Justitie ingesteld. In 1971 ver
scheen het rapport van deze Commissie 
onder de titel 'Jeugdbeschermingsrecht'. 
Dit officiele rapport van een staatscommis
sie kreeg opvallend veel belangstelling, 
zowel binnen als buiten de kring van onze 
wetgevende organen. Het rapport werd 
zelfs enige malen herdrukt en dat is voor 
rapporten van staatscommissies een zeld
zaamheid. 

Hoewel de Commissie vooral als taak 
meekreeg het doen van voorstellen ter 
herziening van de kinderbescher
mingsmaatregelen en enkele daaraan 
verbonden onderwerpen heeft zij toch ge
meend haar taak ru1mer te moeten opvat
ten. Zij heeft het gehele personen- en fami
lierecht, voor zover betrekking hebbend 
op ouders en kinderen, bekeken. Daar
mee is een aanzet gegeven tot een, in de 
ogen van de Commissie, modern gezins
recht. 

De herziening van het jeugdstrafrecht is 
buiten het bereik van de Commissie
Wiarda gebleven. Daarvoor is later een 
andere staatscommissie ingesteld, de 
Comm1ssie-Anneveldt, die in 1982 haar 
adv1ezen in het rapport 'Sanctierecht voor 
jeugdigen' neerlegde. Binnenkort zal een 
antwerp van wet verschijnen waarin dit 
deel van het jeugdrecht opnieuw wordt 
herzien. Van de vele voorstellen van de 
Commissie-Wiarda is er reeds een aantal, 
aldan niet gewijzigd, in de wet terecht ge
komen. Zo zijn de voorwaarden voor het 
adopteren van kinderen enigszins ver
zacht en is de rechtspositie van pleeg
ouders versterkt door hen het blokkade
recht te geven. Minderjarigen vanaf twaalf 
Jaar moeten sinds 1982 in voor hen rele
vante familierechtelijke zaken door de 
rechter in de gelegenheid worden gesteld 
om door hem of haar gehoord te worden. 

Nu is dan ook een van de belangrijkste 
aanbevelingen van de Commissie-Wiarda 
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vigerend recht geworden. Jongeren wor
den nu op hun achttiende verjaardag 
meerderjarig. Oat betekent dat zij vanaf 
dat moment niet Ianger onder ouderlijke 
macht of voogdij staan. De juridische ba
sis onder ouderlijk gezag valt dus drie jaar 
eerder weg dan tot voor kort nog gebrui
kelijk was. Oat neemt niet weg dat een 
kind, van welke leeftijd ook, aan zijn 
ouders eerbied en ontzag verschuldigd 
blijft. Dit eeuwenoude adagium blijft ge
woon in ons Burgerlijk Wetboek gehand
haafd en daar is uiteraard niets op tegen. 

De verlegging van de grens tussen min
derjarigheid en meerderjarigheid sluit aan 
bij de ontwikkelingen en opvattingen in de 
samenleving. Jongeren worden op steeds 
jeugdiger leeftijd in staat geacht om be
paalde handelingen zelfstandig te verrich
ten. Hoewel achttien jaar enerzijds even 
willekeurig als negentien, twintig of een
entwintig jaar is, sluit anderzijds deze leef
tijd aan bij rechten en plichten van acht
tienjarigen die reeds bestonden. Zo kun
nen we denken aan het actieve kiesrecht, 
de militaire dienstplicht, het besturen van 
motorvoertuigen, het maken van een 
testament en voor jonge mannen het er
kennen van een kind. 

Handelingsbekwaamheid en 
geleidelijke rechtsverkrijging 
rJe handelingsonbekwaamheid van acht
tien- tot eenentwintigjarigen werd door ve
l en reeds lang als achterhaald be
schouwd. T och kon tot 1 januari jongstle
den door de wettelijke vertegenwoordiger 
van deze oudere minderjarigen een be
roep op de minderjarigheid worden ge
daan om een door de minderjarige geslo
ten overeenkomst te Iaten vernietigen. 
Ook al blijkt uit de jurisprudentie dat een 
aantal rechters vond dat dit in strijd kon 
zijn met de goede trouw of met wat gebrui
kelijk is in het maatschappelijk verkeer. 
Zodra de minderjarige meerderjarig wordt 
kan hij trouwens zelf ook nog een beroep 
doen op zijn minderjarigheid en op die 
manier proberen onder de gevolgen uit te 
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komen van door hem als minderjarige 
aangegane verplichtingen tot bijvoor
beeld het afbetalen van een auto. Het is 
eigenlijk onbegrijpelijk dat deze laatste 
mogelijkheid gehandhaafd blijft omdat 
kwade trouw hier haast bij voorbaat kan 
worden aangenomen. Zo'n jonge meer
derjarige geeft zichzelf daarmee trouwens 
oak een brevet van onvermogen: eerst als 
minderjarige een beroep doen op je 
zelfstandigheid en vervolgens na het be
reiken van de meerderjarigheid een be
roep op de handelingsonbekwaamheid 
gebaseerd op je minderjarigheidl 

De erkenning van een toenemende 
handelingsbekwaamheid bij het ouder 
worden van de minderjarige hangt dus sa
men met ontwikkelingen en opvattingen in 
de samenleving. Met name sinds de 
tweede helft van de jaren zestig gingen 
jongeren over steeds meer financiele mid
delen beschikken. Niet aileen de wer
kende jongeren maar oak scholieren en 
studenten kregen steeds aanzienlijker 
geldbedragen te besteden. Het is alge
meen bekend dat met name de kledingin
dustrie en de audioproducenten hierop 
met gretigheid inspeelden. 

Juridisch werd hierop nauwelijks ade
quaat gereageerd. AI werd bij de herzie
ning van ons personen- en familierecht in 
1970 de handelingsbekwaamheid van 
minderjarigen verruimd met de regel dat 
minderjarigen met toestemming van 
ouders of voogd, op eigen naam en voor 
eigen rekening zelf bepaalde rechtshan
delingen mogen verrichten. De minderja
rige moet dan wei de gevolgen van zijn 
handeling kunnen overzien, of zoals de 
wet het zegt, met oordeel des onder
scheids handelen. Hij mag oak geld 
besteden dat hij van ouders of voogd krijgt 
voor levensonderhoud of studie. De 
besteding moet wei binnen deze bestem
ming vallen. Naast deze bijdrage van de 
wetgever deed de rechter, gedwongen 
door de maatschappelijke realiteit en het 
achterblijven van de wetgever, soms een 
duit in het zakje door niet steeds het be-
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roep op minderjarigheid te aanvaarden 
vanwege strijd met de goede trouw of 
maatschappelijke gewoonte. Aan de on
zekerheid die de handelingsonbekwaam
heid voor handelaren en minderjarigen 
meebrengt is nu een eind gekomen. Al
thans voor zover het de nieuwe meerder
jarigen betreft. Het is niet ondenkbaar dat 
de genoemde problematiek nu verschuift 
naar de zestien- en zeventienjarigen. De 
Commissie-Wiarda had dit willen opvan
gen door het invoeren van een systeem 
van geleidelijke rechtsverkrijging. Een 
systeem dat door regering en parlement 
niet is overgenomen. 

De problematiek van 
minderjarigen zal 
waarschijnlijk naar zestien
en zeventienjarigen 
verschuiven. 

Het systeem van geleidelijke rechtsver
krijging geeft aan minderjarigen bij het be
rei ken van bepaalde leeftijden bepaalde 
rechten en plichten. Het gaat hierbij om 
een trapsgewijze manier van rechtsverkrij
ging zoals men die kent in het Duitse en 
Oostenrijkse recht. Daar spreekt men van 
Alterstufen. In dit systeem krijgt de minder
jarige steeds bij het bereiken van een ze
kere leeftijd de juridische bekwaamheid 
tot het verrichten van die handelingen 
waarvoor hij geacht moet worden op die 
leeftijd de verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen. De meerderjarigheid is dan de 
voltooiing van dit proces. 

De Commissie hanteert de volgende 
vuistregels in haar voorstel: 
- Minderjarigen onder de twaalf jaar zijn 
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onbekwaam om rechtshandelingen te 
verrichten, voor zover in het maat
schappelijk verkeer geen ander ge
bruik bestaat. Hierbij kunnen we den
ken aan het kopen van kaartjes voor 
het openbaar vervoer en toegangsbe
wijzen voor filmvertoningen. 

- Minderjarigen vanaf twaalf jaar zijn be
kwaam bepaalde rechtshandelingen te 
verrichten indien zij daarvoor toestem
ming krijgen van hun ouders, bijvoor
beeld het kopen van een muziekinstru
ment, munten of postzegels. Zander 
toestemming kan hij die rechtshande
lingen verrichten waarvan in het maat
schappelijk verkeer gebruikelijk is dat 
hij deze zelfstandig verricht, bijvoor
beeld het kopen van boeken en gram
mofoonplaten. 

- Minderjarigen vanaf zestien jaar zijn 
bekwaam om aile rechtshandelingen 
te verrichten, behalve die waarvan in 
het maatschappelijk verkeer gebruike
lijk is dat zij deze aileen met toestem
ming van de ouders verrichten. Hierbij 
wordt gedacht aan bijvoorbeeld het af
sluiten van arbeidscontracten op 
muziek- of sportgebied. 

Zoals gezegd heeft de wetgever dit sys
teem niet willen overnemen. Het belang
rijkste adviesorgaan van de reger1ng over 
specifiek beleid van de overheid met be
trekking tot de maatschappelijke positie 
van de jeugd en gericht op het scheppen 
van voorwaarden voor haar optimale ont
plooiing, de Raad voor het Jeugdbeleid, 
laat het er echter niet bij zitten. De Raad 
heeft onlangs een advies uitgebracht met 
betrekking tot onder meer de geleidelijke 
rechtsverkrijging van minderjarigen waar
in hij er bij de regering op aandringt als
nog stappen te ondernemen ter ver
wezenlijking van genoemd systeem. 

Meerderjarigheid en financiele 
afhankelijkheid 
Hierboven werd er reeds op geduid dat 
de nu gerealiseerde tijdgrensverlaging 
oak een keerzijde kent. Ouders blijven 
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verpTicht te voorzien in de kosten van le
vensonderhoud en studie van de nieuwe 
meerderjarigen. Deze verplichting geldt 
oak voor de vader van een onwettig niet
erkend kind en tevens voor een stiefou
der, althans gedurende diens huwelijk je
gens de tot zijn gezin behorende wettige 
en natuurlijke meerderjarige kinderen van 
zijn echtgenoot die nag geen eenentwin
tig jaar zijn. 

De onderhoudsverplichting wordt 
enigszins verzacht door de reeds inge
voerde basisbeurs voor aile school
gaande en studerende minderjarigen van 
achttien jaar en ouder. Maar voor vel en zal 
een suppletie op de basisbeurs nodig zijn 
en dat betekent de voortduring van de fi
nanciele afhankelijkheid van kinderen die 
inmiddels meerderjarig zijn. Financiele af
hankelijkheid van ouders enerzijds en 
meerderjarigheid anderzijds passen in 
deze tijd eigenlijk niet bij elkaar. Weliswaar 
bevat ons Burgerlijk Wetboek nag altijd re
gels die bloed- en aanverwanten verplicht 
om elkaar van levensonderhoud te voor
zien en zelfs om, als de financiele midde
len daartoe ontbreken, bijvoorbeeld 
ouders of zelfs schq,onouders bij zich in 
huis te nemen en aldaar van het nodige te 
voorzien, maar dit betreft in feite slapende 
bepalingen. Door ons stelsel van sociale 
voorzieningen kunnen deze regels rustig 
blijven sluimeren, echter een ontwaken in 
de toekomst valt natuurlijk niet geheel uit 
te sluiten. 

Oat de nieuwe meerderjarigen finan
cieel geheel of gedeeltelijk van hun 
ouders afhankelijk blijven wil echter niet 
zeggen dat de ouders oak aansprakelijk 
zijn voor de gevolgen van rechtshandelin
gen die door hun meerderjarige kinderen 
zijn aangegaan. Of het nu koop of huur, of 
het sluiten van een medische overeen
komst betreft, de rechtshandeling is door 
een meerderjarige, dus door een hande
lingsbekwaam persoon aangegaan. Die is 
zelf aansprakelijk voor de rechtsgevolgen. 
Derden kunnen ouders hierop niet aan
spreken tenzij het gaat om verhaal in het 
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kader van de suppletie op een studie
beurs of om verhaal in het kader van een 
uitkering door bijvoorbeeld de gemeente
lijke sociale dienst. lets anders is dat de 
nieuwe meerderjarigen wei zelf een ver
haal op hun ouders hebben indien die na
latig blijven in het nakomen van de onder
houdsplicht. 

Ook de regering had wei oog voor de ln

consequentie van meerderjarigheid en fi
nanciele afhankelijkheid. Men is echter te
gelijkertijd bij de mening gebleven dat de 
verlaging van de meerderjarigheidsgrens 
geen financiele consequenties voor de 
overheid met zich mee mocht brengen. 
Zolang er niet voor aile jongeren een rede
lijk betaalde baan beschikbaar is en de 
studiefinanciering niet kostendekkend is 
blijft aileen als mogelijkheid open de on
derhoudsplicht van ouders te handhaven. 

De financiele positie van jongeren ziet 
er sinds de jongste prinsjesdag nog min
der rooskleurig uit dan reeds het geval 
was. Het ligt in het voornemen van het ka
blnet om het minimumjeugdloon voor de 
zestien- en zeventienjarigen af te schaffen. 
Tegelijkertijd moet dan de tegemoetko
ming in de studiekosten voor de scholie
ren in dezelfde leeftijdscategorie verdwij
nen. Daar staat tegenover dat de kinder
bijslag met zes procent omhoog is ge
gaan, maar dat is veel te weinig om 1n de 
buurt te komen van een kostendekkende 
kinderbijslagsregeling. Daarbij moet nog 
eens in het oog worden gehouden dat 
voor wat betreft kinderbijslag enerzijds en 
kinderaftrek 1n de belastingssfeer ander
zijds in vergelijking met Ianden als Belgie, 
Frankrijk, West-Duitsland en Zweden, Ne
derland er in dezen slecht van af komt. On
danks prachtige volzinnen in verkie
zingsprogramma's en regeerakkoorden 
doet Nederland weinig voor gezinnen met 
kinderen. 

De regering heeft eveneens overwogen 
om het minimumloon voor volwassenen 
pas op de leeftijd van zevenentwintig jaar 
te Iaten ingaan. De maatschappelijke 
reacties waren voorspelbaar en in de Mil-
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Nederland doet weinig 
voor gezinnen met 
kinderen. 

joenennota is nu opgenomen dat de leef
tijd waarop het minimumloon ingaat van 
drieentwintig naar vierentwintig stijgt. De 
incongruentie tussen meerderjarigheid en 
economische zelfstandigheid wordt daar
mee nog grater. Overigens is het wei zo 
dat JOngeren die zich beschikbaar stellen 
of houden voor de arbeidsmarkt wei in 
aanmerking blijven komen voor een uitke
ring in het kader van de Rijksgroepsrege
ling werkloze werknemers (RWW). Jonge 
zelfstandigen kunnen een beroep blijven 
doen op het Bijstandsbesluit zelfstandi
gen. 

De nieuwe meerderjarigen hebben dus 
recht op financiele ondersteuning van hun 
ouders. Ouders die niet over voldoende 
middelen beschikken om aan deze ver
plichting te voldoen kunnen ook na 1 ja
nuari 1988 voor hun meerderjarige kinde
ren tot eenentwintig jaar gezinsbijstand 
krijgen. In d1e zin wordt op dezelfde datum 
de Algemene Bijstandswet gewijzigd. Ook 
hier z1t weer een adder onder het gras 
want het kabinet is van plan om tegelijker
tijd de hoogte van de bijstandsuitkering 
voor uitwonende jongeren tussen achttien 
en eenentwintig jaar met ingang van 1 juli 
1988 te verlagen naar het bedrag van de 
uitkering voor thuiswonende jongeren 
Hiertoe IS een antwerp algemene maatre
gel van bestuur tot wijziging van het 
Bijstandsbesluit landelijke normering ge
concipieerd. 
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Deze wijziging betekent dat ook werk
loze jongeren die zelfstandig wonen rond 
moeten zien te komen van een kleine vier
honderd gulden. De regeling geldt onder 
andere niet voor jongeren die al voor hun 
achttiende jaar zelfstandig woonden. Die 
krijgen ruim zevenhonderd gulden per 
maand. Hetzelfde geldt voor jongeren die 
zijn weggelopen van huis. Op dat weglo
pen staat in feite een premie. Steeds vaker 
schoppen ouders nu reeds, omdat ze de 
opvoeding van hun kinderen niet Ianger 
aankunnen of om financiele redenen, hun 
kinderen het huis uit en dat zou in de 
nieuwe situatie wei eens kunnen toene
men. Een aantal valt overigens niet te ge
ven omdat de cijfers van deze jongeren 
verborgen zijn in de cijfers van minderjari
gen die zelf van huis weglopen. 

De onderhoudsregeling draagt verder 
het risico in zich dater juridische procedu
res volgen waarin nieuwe meerderjarigen 
zullen proberen weigerachtige ouders te 
dwingen om met centen over de brug te 
komen. lmmers, voortaan kunnen zij 
zelfstandig optreden in civielrechtelijke 
procedures. 

Door de onderhoudsplicht voor minder
jarige kinderen worden ook de over
heidspensioenwetten gewijzigd. En wei zo 
dat de uitkering aan nabestaande nieuwe 
meerderjarigen blijft doorlopen tot het een
entwintigste jaar. De overbruggingsuitke
ring is hiervan uitgezonderd. Dit geldt de 
Algemene burgerlijke pensioenwet, de 
Spoorwegpensioenwet en de Algemene 
militaire pensioenwet. 

Gevolgen 
Het belangrijkste gevolg van de verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens is dus het 
verkrijgen van volledige handelingsbe
kwaamheid door de achttien-tot-eenen
twintigjarigen. Minderjarigen die voor hun 
achttiende verjaardag in het huwelijk tre
den worden ook meerderjarig. In dit op
zicht verandert er niets. 

De beperkte handlichting, een juridi
sche constructie waarbij aan minderjari-
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gen Ln bepaalde gevallen handelingsbe
kwaamheid wordt verleend, kan voortaan 
door de kantonrechter aan zestien- en ze
ventienjarlgen worden gegeven. Dit kon 
voor 1 januari 1988 vanaf achttien jaar. 
Deze mogelijkheid is met name van be
lang voor minderjarigen die een zaak drij
ven en die daarvoor bepaalde rechtshan
delingen rechtsgeldig moeten kunnen 
verrichten. 

Zestien- en zeventienjarigen kunnen 
voortaan een testament maken. Ook dat 
kon onder de oude regel vanaf achttien 
jaar. Een ander belangrijk gevolg is dat 
jonge mensen vanaf hun achttiende jaar 
voortaan geen huwelijkstoestemming van 
hun ouders meer nodig hebben. Er kon 
weliswaar vanaf het achttiende jaar ge
trouwd worden, maar niet zonder toe
stemming van de ouders. In de praktijk 
werd reeds vooruit gelopen op de nieuwe 
regeling. Ondanks het absolute veto-recht 
van ouders heeft de rechter enkele malen 
vervangende huwelijkstoestemming ge
geven omdat ouders niet met steekhou
dende argumenten kwamen om het voor
genomen huwelijk van hun kind tegen te 
houden. Op 1 september 1987 verviel 
door een wetswijziging dat absolute veto
recht. 

Ook met betrekking tot de toepassing 
van de jeugdbeschermingsmaatregelen 
is er het een en ander veranderd. Het gaat 
hier onder meer om de ondertoezichtstel
ling van minderjarigen door de kinder
rechter. Deze maatregel beperkt het ge
zag van ouders en voogden indien de 
minderjarige wordt bedreigd met zede
lijke of lichamelijke ondergang. Er wordt 
door de kinderrechter een gezinsvoogd 
benoemd die moet gaan werken aan de 
relatie tussen de betreffende kinderen en 
ouders. In het kader van de ondertoe
zichtstelling kunnen minderjarigen uit huis 
worden geplaatst. 

Verdergaande maatregelen betreffen 
de ontzetting uit en de ontheffing van het 
gezag van ouders of voogden. Het gezag 
gaat in het kader van deze maatregelen 
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geheel verloren en wordt meestal, door de 
rechtbank, opgedragen aan een voogdij
instelling. Het betreft hier steeds ernstige 
problematiek die zeer schadelijk is voor 
kinderen. Ontzetting wordt toegepast te
gen de wil van ouders in, ontheffing met 
'medewerking' van ouders. In het laatste 
geval is sprake van psychische of fysieke 
onmacht van ouders. Bij toepassing van 
deze maatregelen worden kinderen altijd 
uit huis geplaatst. 

AI deze jeugdbeschermingsmaatrege
len eindigen uiterlijk op het moment dat 
jeugdigen meerderjarig worden. Oat bete
kent dat sinds 1 januari 1988 de maatre
gelen vervallen zijn voor aile achttien- tot 
eenentwintigjarigen. Afgezien van het feit 
dat dit vergaande consequenties heeft 
voor de jeugdbeschermingsinstellingen, 
de voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen 
alsmede voor de tehuizen en inrichtingen 
voor jeugdigen, is dit gevolg in een aantal 
gevallen zeker niet in het belang van jeug
digen. De nieuwe wetgeving vangt dit op 
door de nieuwe minderjarigen het recht te 
geven zelf om voortzetting van de hulpver
lening tot het eenentwintigste jaar te vra
gen. Zij houden zo het recht op dezelfde 
hulp, die zij in het kader van de opgelegde 
maatregelen reeds kregen. Voor de jeug
digen die op basis van vrijwilligheid (bij
voorbeeld gefinancierd in het kader van 
de Tijdelijke Subsidieregeling Maatschap
pelijke Dienstverlening (TSMD) door een 
instelling van jeugdhulpverlening gehol
pen worden geldt deze voortgezette hulp
verleningsmogelijkheid niet. Hiervoor is 
nog geen adequate oplossing gevonden. 

Voor jeugdhulpverleningsinstellingen 
kan dit desastreuze gevolgen hebben. 
Naast de reeds jarenlang toegepaste kor
tingen op subsidies komt dit er nog eens 
bovenop. De bezuinigingsdrift van de rijks
overheid kon hier wei eens het schip ke
ren. Voor de zwakste jongeren uit de 
veelal zwakste sociaal-economische la
gen van onze samenleving komt het er 
door deze ontwikkelingen zeker niet beter 
voor te staan. Het ontwikkelen van activi-

72 

Jeugdbele1d 

teiten op het terrein van de veel voorko
mende criminaliteit wordt zo een dweilen 
met de kraan open. Of, een zorgzame sa
menleving evolueert op deze wijze tot een 
samenleving waar de sterkeren goed voor 
zichzelf zorgen en de zwakkeren roem
loos ten ondergaan. 

In het jeugdstrafrecht zijn minderjarigen 
reeds lang op hun achttiende meerderja
rig, strafrechtelijk meerderjarig. Hierin is 
uiteraard geen verandering gekomen, ai
leen de term 'strafrechtelijke meerderja
righeid' is nu vervallen. Wat ook niet is ver
anderd is dat op de nieuwe meerderjari
gen, dus op hen die nog geen eenentwin
tig jaar zijn, het jeugdstrafrecht kan wor
den toegepast. 

Dit betreft jeugdigen van wie de ontwik
keling aanleiding geeft om rekening te 
houden met hun 'kinderlijke' persoonlijk
heid. Via een amendement is het mogelijk 
gemaakt dat de strafrechtelijke maatregel 
van plaatsing in een inrichting voor buiten
gewone behandeling kan blijven doorlo
pen totdat de jonge meerderjarigen een
entwintig jaar worden. Deze ingreep be
hoedt de rijksinrichtingen voor jeugdigen 
voor een relatief forse terugloop in het 
clientenbestand. Deze maatregel in het 
jeugdstrafrecht lijkt sterk op de terbeschik
kingstelling van de regering in het com
mune (volwassenen) strafrecht. 

De Vreemdelingenwet is zo gewijzigd 
dat jeugdige vreemdelingen voortaan 
vanaf hun achttiende een vestigingsver
gunning kunnen krijgen. Daar staat tegen
over dat de afgeleide verblijfstitel voor 
minderjarige vreemdelingen niet Ianger 
tot het eenentwintigste jaar geldig is maar 
tot het achttiende. Dit kan een verzwak
king betekenen van de rechtspositie van 
deze groep jongeren zodat op dit punt de 
regelgeving zou moeten worden aange
past. 

Tenslotte 
Hoewel de ontwikkeling naar een ade
quate rechtspositie van jeugdigen met de 
wet van 1 januari enerzijds een belangrijke 
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duw in de goede richting heeft gekregen 
blijft anderzijds de invloed van de' kortwie
kers' nog groat. 

lmmers, het belangrijkste gevolg van de 
verlaging van de meerderjarigheidsgrens 
is dat vanaf de leeftijd van achttien jaar de 
volledige handelingsbekwaamheid wordt 
bereikt. Daar staat echter wei tegenover 
dat een volledige financiele onafhankelijk
heid van de nieuwe meerderjarigen ver
der te zoeken is dan ooit. De afhankelijk
heid van ouders blijft daardoor in stand en 
dat is niet in overeenstemming met meer
derjarigheid. Vooral in de lagere sociale 
strata kan dit grate problemen opleveren. 
Hier lijkt een adequate reactie van de 
overheid voor de hand te liggen. 

Het drie jaar eerder wegvallen van de 
jeugdbeschermingsmaatregelen wordt 
evenmin zorgvuldig opgevangen. Bud
gettaire noties gaan boven het belang van 
de betreffende jeugdige meerderjarigen. 
Het ontbreken van maatregelen voor de 
leeftijdsgenoten die tot voor kort in het ka
der van de vrijwillige hulpverlening 
psycho-sociale en andere hulp ontvingen 
laat hen in de kou staan. Grote problemen 
voor de wereld van de jeugdhulpverle
ning lijken daardoor onontkoombaar. 
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Tenslotte is het spijtig dat niet meteen 
van de gelegenheid gebruik is gemaakt 
om een systematisch stelsel van geleide
lijke rechtsverkrijging in te voeren. Dit te 
meer daar wei op verschillende leeftijden 
onder de achttien jaar reeds bepaalde 
rechten worden verleend. 

Te hopen valt dat de ontwikkelingen in 
onze samenleving, met name die op het 
sociaal-economische vlak, in de nabije 
toekomst toch een stimulans kunnen bie
den tot een nadere vervolmaking van de 
rechtspositie van de jeugdige leden van 
onze samenleving. 
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