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WANNEER MOET ’N KIND ’N VOLWASSENE WORD?

KONSEP KINDERSORG- EN BESKERMINGSWET – SAKE VIR OPENBARE BESPREKING

DIE DEFINISIE VAN ’N KIND

Die Konsep Kindersorg- en Beskermingswet definieer ’n 
kind as ’n persoon onder die ouderdom van 18 jaar. Die VN 
Konvensie oor die Regte van die Kind en die Afrika Handves 
oor die Regte en Welsyn van die Kind definieer ook ’n “kind” 
as ’n persoon onder die ouderdom van 18 jaar.

DIE OUDERDOM VAN VOLWASSENHEID

Daar is ’n ander reël oor die “ouderdom van volwassenheid” in Namibië wat in 1972 op 21 vasgestel is deur ’n wet 
genaamd die Ouderdom van Volwassenheid Wet.
 

Wat is die ouderdom van volwassenheid?
In Namibië is ’n persoon wat onder die ouderdom van 21 is, ’n “minderjarige” en ’n persoon wat die ouderdom van 21 
bereik het, ’n “meerjarige”. ’n Persoon wat ’n meerjarige is, is wettiglik ’n volwassene. Dit beteken dat mense wat die 
ouderdom van meerjarigheid bereik het kontrakte kan aangaan, hofsake kan begin en ander wettige aksies onafhanklik 
kan uitvoer. ’n Minderjarige kan hierdie dinge slegs doen met die bystand van ’n ouer of voog. 

kind =  
onder die 
ouderdom  
van 18 jaar

minderjarige =  
onder die 
ouderdom  
van 21 jaar

Wat is moontlik vir ’n minderjarige om te doen?
Minderjariges kry geleidelik sekere spesifieke regte soos hulle 
volwasse raak. Hulle word geleidelik meer soos volwassenes 
behandel selfs voor die ouderdom van 21, en mag toestem tot 
seksuele aktiwiteite. 
’n Minderjarige wat ten minste 16 jaar oud is, kan
 ’n testament opstel
 ’n bankrekening oopmaak en bedryf
 toestem tot seksuele aktiwiteit
’n Minderjarige wat ten minste 18 jaar oud is, kan
 enige tipe werk doen
 bestuur
 alkohol koop
 dobbel
 ’n vuurwapenlisensie bekom
 onafhanklike toestemming tot mediese behandeling gee
 stem (alhoewel ’n persoon die ouderdom van 21 moet wees 

om vir ’n openbare posisie te staan)
 vir ’n oortreding verhoor word as ’n volwasse en opgesluit 

word in ’n tronk met volwassenes.

Wat is nie moontlik vir ’n minderjarige om te doen 
nie?
Minderjariges kan sekere wetlike aksies begin net met 
die toestemming of bystand van ’n ouer of voog.
 ’n Volwassene kan nie kontrakte aangaan 

sonder die bystand van ’n ouer of voog nie. 
Kontrakte aangegaan deur minderjariges sonder 
bystand is normaalweg nie wetlik afdwingbaar 
nie. Dit is een van die sleutelbeperkings wat 
minderjariges wat op hulle eie lewe en werk in 
die gesig staar.

 ’n Minderjarige kan nie normaalweg alleen ’n 
hofsaak aangaan of verdedig nie.

 Minderjariges kan nie in die huwelik tree sonder 
die toestemming van hul verantwoordelike ouers 
of voogde nie.

 ’n Minderjarige kan nie land verkoop of verpand 
nie.

 Minderjariges kan nie geld of eiendom wat hulle 
geërf het sonder die bystand of die leiding van 
‘n volwassene bestuur nie.

’n 18-jarige kan stem, bestuur, drink, ’n wapen besit en opgesluit word in ’n polisiesel met volwassenes,  
maar het steeds ouerbystand nodig om ’n selfoonkontrak te onderteken.

Wat doen ander lande?
Die meeste ander lande stel die ouderdom van volwassenheid op 18 vas. Die Verenigde Nasies moedig lande aan om die 
definisie van “kind” en die ouderdom van volwassenheid te harmoniseer as hulle nie alreeds dieselfde is nie. Dit help 
dat kinders nie enige van hulle spesiale wettige beskermingsmaatreëls verloor voordat hulle volledige volwasse regte 
bekom nie. In Suid-Afrika het nuwe kinderwetgewing onlangs die ouderdom van volwassenheid van 21 tot 18 verlaag.



Dié feiteblad is ontwerp deur die  
Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, 

gefasiliteer deur die Legal Assistance Centre  
en ondersteun deur UNICEF. MGECW

WAT IS DIE VOOR- EN NADELE OM DIE  
OUDERDOM VAN VOLWASSENHEID  

VAN 21 TOT 18 TE VERLAAG?
 

Sekere argumente teen die verlaging van die ouderdom van volwassenheid: 

Die verlaging van die ouderdom van volwassenheid sal beteken dat persone van 18 tot 20 jaar oud sekere  

wettige beskerming sal verloor. Byvoorbeeld, kontrakte wat hulle onderteken sal wetlik-afdwingbare 
dokumente word sodat hulle geen weg sou kon vind om nie hulle wetlike verpligtinge na te kom nie. 

Baie individuele wette voorsien alreeds aan 18-jariges toestemming om volwasse dinge te doen, soos  

om te bestuur en te stem.

Kinders wat bo 18 is, en wat miskien nog op skool is, sal op hul eie moet aansoek doen vir onderhoud. 

’n Verlaagde ouderdom van volwassenheid kan ouer-kontrole verminder oor leerlinge wat mondig is  

maar nog steeds deur hulle ouers onderhou word. 

Sekere argumente vir die verlaging van die ouderdom van volwassenheid: 

Die verandering sal beteken dat 18 tot 20 jariges in staat sal wees om boukontrakte te teken, eie eiendom  

te bekom, wetlike aksies te onderneem, en ander persoonlike en besigheidsbesluite te neem sonder die 
toesig van hulle ouers of voogde. Dit sal die werklikheid weerspieël dat baie 18 tot 20 jarige Namibiërs 
alreeds werk, onafhanklik van hulle ouers leef, vir hulle broers, susters of eie kinders sorg, en ander 
verantwoordelikhede van volwassenheid onderneem. 

Die verandering sal die Namibiese wet meer ooreenstemmend maak met die plaaslike werklikheid wat  

volwassenheid betref.

Die verandering sal Namibië in lyn bring met die internasionale wet en die wette van die meeste ander  

nasies.

WAT DINK JY?
Stuur jou kommentaar aan: 

SMS: 0814241591
E-pos: CCPA@lac.org.na 

Faks: 088613715
Posadres: Posbus 604, Windhoek

Vir meer inligting oor die Konsep Kindersorg- en Beskermingswet, kontak
Monalisa Zatjirua (061-2833116) of Celeste Feris (061-2833179) by die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, 

of Rachel Coomer by die Legal Assistance Centre (061-223356).


