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vrijstelling wegens gemoedsbezwaren aan rninderjarigen
Het is ons gebleken dater verschll
van opvalting heerst over de vraag
hoc gehandeld dient te worden, indien
in verband met het bestaan van
gernoedsbezwaren ten behoeve van
een rninderjarige een aanvraag om
een vrijstelling van de verplichtingen
ingevolge de sociale verzekeringswetten wordt irigediend door diens
wettelijke vertegenwoordiger, tewijl
kornt vast te slam dat de rninderjarige en zijn wetteiijk vertegenwoordiger,
terzake van het al of niet geoorloofd
zijn van het sluiten van verzekeringen
en hei verplicht verzekerd zijn, niet
dezelfde overtuiging zijn toegedaan.
Eenzelfde vraag doe! zich vcor, als na
het verlenen van een vrijstelling de
rninderjarige a m het uitvoeringsorgaan
te ksnnen geef? geen overwegende
gemoedsbezwaren te hebbsn tegen
elke vorm van verzekering en op
grond daarvzn verzoekt de vrijstelling
in te trekken.
Hieromirent wordt in de kring der uitvoeringsorganen tweearlei standpunt
ingenomen. Enerzijds wordt gesteld
dat ten aanzien van het indienen van
een verzoek om vrijstelling in de wet
geen uitzondering is gemaakt war
betreft de handelingsonbekwaarnheid

crrc.nr.
146

.

contactpersoon

rubriekscode
E-2
doorkiesnummer

van de minderjarige en h ~als
j gevolg
daarvan door de wettelijke vertegenwoordiger dient te worden vertegenwoordigd en anderzijds dat het hier
om een persoonlijke zaak gaat, ten
aanzien waarvan de rninderjarige
alleen voor zichzelf kan optreden.
Aangezien her gewenst is dat de uitvoeringsorganen Ben I~jntrekken, hetgeen rnede van belang is met het oog
op de beslissing in geschillen, die op
grcnd van artikel 7 7, lid 2, van het
Konir?klijkBesluit van 20 decernber
1956, S. 626, aan ons wordenvoorgelegd, heeft onze Raad zich beraden,
welk standpunt in deze kwestie dient
te worden ingenomen.
Zoals u bekend is, is het hebben van
gernoedsbezwaren tegen verzekeringen in het rnerendeel der gevallen
gegrond op een bepaalde godsdienstige overtu~ging.De Raad acht dit een
derrnate persoo~lijkeaangelegenheid
dat hij het niet juist zou vinden, ind~er~
de overtuiging van de ouders zonder
meer wordt amgemerkt als de overtuiging van de rninderjarige.
Het meest duidelijk spreekt dit, wannee: men denkt aan een minderjarige,

die verklaart overwegend gemoedsbozwaren te hebben tegsn elke vorm
van verzekering, terwijl zijn of haar
ouders die bezwaren niet delen of
erkennen. Zou het standpunt van de
ouders maatgevend zijn, dan kan
deze minderjarige niet worden vrijgesteld, ondanks dat hij of zij behoort tot
de categorie van verzekerden aan wie
de wetgever met de vrijstellingsbepalingen tegernoet is willen komen.
De Raad acht niet voor tegenspraak
vatbaar dat deze consequentie
onaanvaardbaar is.
In het andere geval, namelijk dat de
ouders gemoedsbeavaard z i p en
een minderjarig kind blijkens een uitdrukkelijke verklaring zijnerzijds niet,
ontbreekt naar de mening van de
Raad de wettelijke basis voor het verlenen van vrilstelling aan deze minderjar~ge.

A m te nemen valt dat de rninderjarige als regel dezelfde opvattingen als
zijn ouders zal zljn toegedaan. lndien
een verzekerde ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van zijn rninderjarige kinderen om een vrijstelling

verzoekt, ware er in het algemeen vari
sit te gaan dat deze minderlarigen
geen afw~jkendstandpunt hebben.
Blijkt evenwel het tegendeel of verzoekt een minderjarige zelfstandig
een vrijstelling of vraagt hij of zij
intrekking van een eerder verleende
vrijstelling, dan dient het standpunt
c.q. het verzoek van deze rninderjarige te worden bezien en beoordeeld
los van de opvatting van de ouders.
Voor het geval de wettelijke vertegenwoordiger van de rninderjarige niet
Ben der ouders is, acht de Raad het
gewens: dat steeds wordt afgegaan
op hetgeen de rninderjarige als zijn
(haar) persoonlijke rnening te kennen
geeft.

Wij zullen het op prijs stellsn, indion u
in het vervolg bij uw beslissingen met
het voorstaande rekening wilt houden.
De Sociale Verzekeringsraad,
w.g. (prof. mr. J.J.M van der Ven),
voorzitter
w.g. (C.M.
Swiebel),
algemeen secretaris

