
Inleiding tot het recht

1) INLEIDING:  

Definitie: Recht is het geheel van bindende regels tot ordening van de samenleving in 
beginsel opgelegd, minstens bekrachtigd door de maatschappij en als zodanig 
afdwingbaar gesteld.

Samenleving  vele rechtsregels: Fundamenteel en onvermijdelijk
Invloed door moraal

• Recht genuanceerder en gedetailleerder
• Recht beoogt maatschappelijke orde

Individualisering objectief recht = subjectief recht

Privaatrecht:
Relaties tussen burgers onderling
Gekenmerkt door traditie en vrijheid
Behoren: Burgerlijk recht (fundamentele regels), handelsrecht (vennootschapsrecht en 
faillissementsrecht) en privaatrechtelijk procesrecht

Publiekrecht:
Relaties tussen burger en overheid / overheden onderling
Gekenmerkt door eenzijdige dwingende overheidsbeslissingen
Behoren: Grondwettelijk recht (scheiding der machten, fundamentele inrichting van de 
Staat en basisstructuren machtsuitoefening), administratief recht (UM), fiscaal recht 
(staatsinkomsten), strafrecht (geheel normen) en strafprocesrecht

➨ Wijze van procederen fundamenteel anders
➨ Publiekrecht meer regels van openbare orde
➨ Onderscheid eerder relatief  versterkt door actieve rol overheid + 

meervoudige lagen recht

In beginsel burgerlijk recht slechts aanvullend  afwijken of andere regels bepalen
Dwingend recht en regels van openbare orde = niet afwijkbaar
Indien geschil = dading mogelijk, dading voor geschil = onmogelijk

Economisch recht: 
Overheidsinterventie  eerder publiek recht

Sociaal recht:
Drie delen: Individueel arbeidsrecht (verhouding werknemer – werkgever), collectief 
arbeidsrecht (verhouding werknemers – werkgever) en sociaalzekerheidsrecht (relatie 
verzekerden – sociale zekerheid)
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Praktijk laat zich niet altijd indelen, interdisciplinaire problemen moeilijk te verdelen
Europees recht maakt vaak geen onderscheid/relativeert het  meer focus op reële 
situatie
Vroeger recht hoge mate nationaal  nu minder door globalisering

Internationaal privaatrecht: 
Welke nationale wetgeving van toepassing op rechtsverhouding met buitenlandse 
elementen  verwijzings- of conflictregels 
Ieder land verschillende regels
Verdragen om eenheid te creëren  

Internationaal publiekrecht/Volkenrecht:
Geen mondiale rechtsorde  relaties landen + contracten staten
 gelijke voet + behouden soevereiniteit
Zowel privaat als publiek recht
Ondertekend door diplomaten, nadien geratificeerd/akkoord verklaard door bevoegde 
nationale instantie

Europees recht:
Uniek: nationale bevoegdheden overgedragen aan supranationale instellingen
Europese Economische gemeenschap (EEG) opgericht in 1957 bij Verdrag van Rome
 economische integratie tussen Dui, Ita, Fra en Benelux
 1992: Verdrag van Maastricht  Europese unie
Eigen positie ER versterkt door twee belangrijke kenmerken:
Voorrang van het ER en rechtstreekse werking
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2) PUBLIEK RECHT:  

Scheiding tussen vorst en staat na een lange evolutie gestuwd door liberalisme

Rechtstaat: 
burger te dienen, niet om zichzelf te versterken
Regels gelden voor zowel overheid als burgers
Fundamentele rechten van de burger beschermen
Niet sterk genoeg  1950 Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens
 scherpere scheiding fundamentele rechten (los en voor elke staat) van mens en staat

Wetstaat:
Burgerlijke vrijheden enkel gegoede burgers bereiken  afschaffing eigendomsrecht voor 
reële gelijkheid burgers
 West-Europa meer materiële gelijkheid
Sociaal-economische grondrechten lang in schaduw traditionele liberale grondrechten
Zwakke partij dupe van contractuele vrijheid  meer dwingend recht
Kwaliteit wetgevende werk bewaren  Raad van State + Arbitragehof

Drie staatsmachten:
Montesqieu: drie machten onderscheiden

1. Wetgevende macht: uitgeoefend door verkozen parlement
2. Uitvoerende macht: uitgeoefend door Koning + regering
3. Rechterlijke macht: uigeoefend door verschillende rechtscolleges

➨ Belangrijk te scheiden anders concentratie van macht  dictatuur en corruptie

Niet volledig onafhankelijk: regering afhankelijk van parlement = controle
Koning benoemt de rechters

Scheiding machten niet enkel federaal, ook voor gemeenschappen en gewesten
Controle en samenwerking nodig voor behoorlijk functioneren van een staat

Hoge Raad voor Justitie: voordracht kandidaten voor benoeming tot rechter
onafhankelijk
brugfunctie tussen magistratuur en burgers + bestuurders

SCHEMA PAGINA 24!

Democratisch beginsel: WM bij gekozenen van het volk
 volheid van bevoegdheid, uitzondering Europees parlement
Verleden aantal kiezers stelselmatig uitgebreid: 1949 kiesrecht voor vrouwen

leeftijd verlaagd: 18 jaar
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Supranationale rechtsorde:
1957 EEG: samenwerking op economisch vlak, maar herhaaldelijk op andere domeinen
Gemeenschappelijke buitenlandse politiek en justitie van EU faalde door ontbreken 
eenheid
 Verdrag van Maastricht in 1992: EEG  EU: doelstellingen vooral economisch maar 
ruimer gedefinieerd
Voortdurende toename lidstaten  herziening instellingen (2005 poging Europese 
Grondwet schipbreuk door negatieve referenda in Fra en Ned)
 Verdrag van Lissabon op 13 dec 2007: vereenvoudiging structuur: 1 rechtspersoon = 
EU: grondrechten opgenomen in Handvest van de Grondrechten van de EU: geratificeerd 
door alle lidstaten behalve Ierland
Europese Economische Ruimte: bijna geheel samen met EU, maar ook nog Noorwegen, 
Ijsland en Liechtenstein: aanvaarden toepassing ER maar geen toetreding tot instelling

Europees Parlement:
Rechtstreeks gekozenen van Europese kiezers: om de vijf jaar
Geen volheid van bevoegdheid
Adviserend orgaan
Werkelijke macht bij Raad van de EU  nationale regeringen sterke greep op ER

Raad van de EU:
Belangrijkste beslissingsorgaan van EU: bestaat uit ministers van de lidstaten
 samenstelling afhankelijk van te behandelen probleem
Gekwalificeerde stemming = elk land aantal stemmen afhankelijk van inwoners, 
unanimiteit vereist  moeizaam verloop
Gekwalificeerde meerderheid: meerderheid lidstaten (55%) + 65% inwoners van EU
Voorstel van de Raad: 72% lidstaten akkoord, wetgeving blokkeren: minstens 4 landen 
tegenstemmen
Verdrag van Lissabon: rotatie voorzitterschap: drie lidstaten voor ieder zes maanden 
gedurende anderhalf jaar

Europese Raad:
Politieke top van EU: staatshoofden + regeringsleiders lidstaten + voorzitter EC
Motor Europese eenheid
Verdrag van Lissabon: afschaffing rotatieprincipe: apart mandaat als voorzitter 
gedurende 30 maanden

Europese Commissie:
Centrale rol van de Europese administratie
Leden aangeduid door de lidstaten, overige volledig afhankelijk van land van oorsprong
Permanent orgaan: dagelijkse uitvoering Europese normen + Europese administratie
Taakverdeling, toch collegiaal/samenhorig: ook collegiaal verantwoordelijk tegenover 
parlement
Nemen van wetgevende initiatieven op Europees vlak: bekrachtigd door Raad van de EU
Verdrag van Lissabon: beperking tot 18 commissarissen  niet alle lidstaten 
vertegenwoordigd
Parlementen van lidstaten een heroverweging indien geen Europees initiatief gewenst is
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Hoge vertegenwoordiger:
Verdrag van Lissabon: versterking bestaande ambt van Hoge Vertegenwoordiger voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligdheidsbeleid  samenvoegibg met post van Eurocommissaris
voor Buitenlandse Betrekkingen

Europese normen:
Verordeningen: echte Europese wetten = opleggen gedetailleerde verplichtingen
 rechtstreek toepasselijk (bv. Europese ziekteverzekeringkaart)
Richtlijnen: verhinderen dat ER te strak figuur krijgt, dus enige soepelheid mogelijk te 
houden, bevat doelstellingen en laat lidstaten in welbepaalde gevallen vrij (bv. 
Productaansprakelijkheid)
Beschikkingen/besluiten: gericht aan bepaalde personen/ondernemingen/instellingen: 
verbindend in alle onderdelen 
Aanbeveling: geen bindende kracht  gedragslijn zonder juridische plichten

Hof van Justitie van de EU:
Twee Europese gerechtelijke instellingen:

1. Europees Gerecht van Eerste Aanleg: betwistingen personeel EU, 
vorderingen tot schadevergoeding

2. Europees Hof van Justitie: belangrijkste taak (driedelig)
a) Lidstaten veroordelen wegens het niet omzetten van 

richtlijnen
b) Cassatierechter t.o.v. beslissingen EG v. EA
c) Beantwoorden van prejudiciële vragen = vragen aan hoger 

gerecht

SCHEMA PAGINA 32!
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Verenigde Naties:
Opgericht in 1945
191 lidstaten
Vrede + veiligheid, bescherming van de rechten van de mens en stimulatie 
samenwerking tussen volkeren

1. Algemene Vergadering: alle lidstaten, enkel aanbevelingen aan regeringen
2. Veiligheidsraad: beslissingsorgaan, 10 gekozen + 5 permanente (Chi, Fra, 

Rus, VK, VSA) leden, bindende beslissingen/resoluties
3. Internationaal Gerechtshof: 15 rechters, enkel geschillen tussen staten, 

Den Haag

Raad van Europa:
Opgericht in 1949
Overvleugeld door EU
Samen gemeenschap vormen waarin fundamentele rechten en vrijheden boven nationale
grondwetten staan  Europees Verdrag over de Rechten van de Mens 
 geratificeerd door België in 1955
Europees Hof voor de rechten van de Mens = bevoegd nationale wetgeving te toetsen 
aan EVRM
Zetelt in Straatburg
Toegang tot Hof niet eenvoudig: eerst alle mogelijke proceduremiddelen uitgeput
 Uitspraken meestal grote betekenis

WTO:
General Agreement on Tarrifs and Trade in 1948  WTO in 1995
Vrij verkeer van handel op wereldvlak
150 leden
Bepaalde kenmerken supranationale organisatie
EU treedt op als 1 blok
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Federale Parlement:
Democratisch beginsel  uiteindelijke macht bij parlement = volheid van bevoegdheid
Twee Kamers:

1. Kamers van Volksvertegenwoordigers: 150 om de 4 jaar verkozen, zetels 
per kies arrondissement  grote partijen een licht voordeel
Eerder politieke en wetgevende taak

2. Senaat: Reflectiekamer
Exclusief bevoegd in belangenconflict gemeenschappen en gewesten: 
adviserend
Evocatierecht: wijzigen van door Kamer gestemde tekst, Kamer wel laatste
woord
Gemengde samenstelling

a) 40 senatoren rechtstreek verkozen
b) 21 senatoren aangeduid door en uit gemeenschappen
c) 10 senatoren gecoöpteerd
d) Senatoren van rechtswege: tellen niet mee voor berekenen 

aanwezigheidsquotum
➨ Meeste wetten door Kamer goedgekeurd, samen wel bevoegd voor belangrijke

aangelegenheden
➨ Vlinderakkoord: Senaat in toekomst niet meer rechtstreek verkozen  

samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenschappen: 10 leden 
coöpteren
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Wet tot stand:
Initiatief: leden parlement wetsvoorstel indienen  overweging genomen: voldoende 
interesse om voorstel te bespreken = eerste selectie
Amendementen: Voorstel tot wijziging: meerderheid wordt niet aangenomen
Parlementaire commissies: voorstellen en ontwerpen verder besproken in 
vaste/bijzondere commissies = waardevolle bron voor interpretatie van de nieuwe wet
Plenaire vergadering: teksten laatste maal besproken  daarna stemming
Eventuele behandeling andere kamer: Tekst van Kamer  Senaat kan evocatierecht 
uitoefenen, tekst van Senaat  Kamer procedure volledig hernemen
Bekrachtiging/afkondiging/bekendmaking: Koning bekrachtigt, onder 
verantwoordelijkheid van minister (meetekenen)  bekendmaking in BS: 10 dagen na 
bekendmaking wet van kracht

SCHEMA PAGINA 37! 

Controle op regering:
Parlement: controle uitoefenen op regering: belangrijk, soms onregelmatigheden
 veel aandacht in pers omwille van politieke gevolgen

1. Stemmen van de begroting
2. Vorderen van de aanwezigheid van ministers
3. Vertrouwensstemming uitlokken
4. Regering dwingen tot ontslag
5. Stellen van parlementaire vragen
6. Oprichten van onderzoekscommissies voor beweerde onregelmatigheden
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Federale regering:
België grondwettelijke monarchie  geen president, maar koning zonder persoonlijke 
bevoegdheden: handelen met minister
Koning in grondwet = meestal niet persoon maar functie van Koning
Bestaat uit:

1. Eerste Minister: voorzitten van regering
2. Vice-Eerste Ministers
3. Ministers: beheren departement
4. Staatssecretarissen: gehecht aan Minister: tegenover publiek en parlement

zelfde verantwoordelijkheid

Structuur:

1. Ministerraad: alle Ministers: drijvende kracht achter staatsbeleid en 
wetsontwerpen, Grondwet  taalpariteit tussen Ministers en max. 15

2. Regeringsraad: samengesteld uit ministers + staatssecretarissen
3. Ministerscomités: bepaalde ministers + specifieke taak
4. Ministeriële kabinetten: persoonlijke medewerkers minister: geen vastheid 

van betrekking

Bevoegdheden van de Koning:

1. Als tak van de wetgevende macht
a) Initiatiefrecht: wetsontwerpen indienen
b) Bekrachtiging van wetten
c) Overeenstemming met kamers de artikelen aanduiden die 

voor grondwetsherziening in aanmerking komen
2. Als hoofd van uitvoerende macht

a) Kamers bijeenroepen/ontbinden: indien motie van 
wantrouwen bij meerderheid

b) Buitenlandse betrekkingen regelen
c) Handhaven van openbare orde en alle regelen daartoe 

nemen
d) Beheer van openbare diensten
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Rechtsnormen:
Bevoegdheden Koning uitgeoefend door middel van bindende juridische normen, 
onderscheid van deze normen heeft belangrijke gevolgen

1. Koninklijke Besluiten: niet strijdig met Grondwet of andere wetten
a) Kaderwet: reeks taken ter uitvoering aan de Koning 

opgedragen
b) Opdrachtwet: een weet die de Koning een opdracht geeft die 

niet tot de bevoegdheid van de regering hoort maar tot die 
van het parlement

2. Volmachtbesluiten: op grond van een volmachtenwet: parlement tijdelijk 
afstand van bevoegdheid  regering wetten wijzigen/opheffen bij KB

Controle en onafhankelijkheid:
Wezenlijke taak parlement: controle op uitvoerende macht
Grote aantal ambtenaren en gewicht dagelijks beleid  macht uitvoerende macht uit te 
breiden
 Grondwet  parlementsleden onschendbaar en politiek onverantwoordelijk
Parlementaire onschendbaarheid  parlementsleden niet vervolgd enkel op heterdaad 
betrapt of kamer toestemming to vervolging
Politieke onverantwoordelijkheid  parlementsleden niet vervolgd wegens verklaringen in 
het parlement
Ministers beperkte maten strafrechtelijk onschendbaar: politiek verantwoordelijk 
tegenover de Kamer  mogelijk dwingen tot aftreden
 onschendbaarheid begint bezwarend te werken

Regering zo groot overwicht  behoefte aan herwaardering parlement
Meerderheid wetten op initiatief regering
Politieke moeilijkheden bij bezuinigingen  regering volmachten = Kamer werkloos
 feitelijke macht van parlement naar regering en partijen

➨ Controletaak herwaarderen: onderzoekscommissies oprichten die 
onregelmatigheden opzoeken
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Federalisme:
België sinds 1993 een federale staat: sinds 1970 bevoegdheden gemeenschappen en 
gewesten uitgebreid
Vier taalgebieden: Nederlands, Frans, Duits, tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Probleem bij federalisering: statuut van Brussel:
 Vlamingen federalisering met twee, Wallonië en Brussel met drie: Belgisch compromis 
is combinatie  dubbele structuur met gemeenschappen en gewesten

1. Drie gemeenschappen:
a) Vlaamse
b) Franse
c) Duitstalige

➨ Inwoners Brussel-Hoofdstad hebben de keuze tot welke gemeenschap

2. Drie gewesten:
a) Vlaamse
b) Waalse
c) Brussels Hoofdstedelijk Gewest

➨ Combinatie 3 gemeenschappen en 3 gewesten  6 subfederale 
onderverdelingen: Belgisch compromis is ingewikkelder door tegengestelde 
verlangens Noorden en Zuiden

Vlaanderen: gemeenschaps- en gewestbevoegdheden uitgeoefend door dezelfde 
instellingen = fusie, wel aparte rechtspersoonlijkheid

Wallonië: scheiding gemeenschaps- en gewestbevoegdheden versterkt

Brussel: hoofdstedelijk geweest  geen volwaardig derde gewest: zichtbaar in benaming 
van wetten(ordonnanties)  geschorst worden door Koning
Uitvoerend vlak: Brusselse Hoofdstedelijke Regering
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Bevoegdheden:

1. Gemeenschappen:
a) Culturele aangelegenheden
b) Persoonsgebonden aangelegenheden
c) Onderwijs 
d) Taalgebruik 
e) Verdragen

2. Gewesten:
a) Ruimtelijke ordening
b) Leefmilieu 
c) Huisvesting 
d) Water- en energiebeleid
e) Relaties met ondergeschikte besturen en de financiering
f) Openbare werken
g) Openbaar vervoer
h) Landbouw en visserij
i) Economisch beleid
j) Verdragen over deze bevoegdheden

3. Federale staat:
a) Justitie/defensie/politie en rechterlijke orde
b) Belangrijkste economische hefbomen
c) Markt-, prijs- en productenbeleid

Gemeenschappen en gewesten ook impliciete bevoegdheden: aangelegenheden waarvoor
Vlaamse Parlement niet bevoegd is maar noodzakelijk om eigenlijke bevoegdheden uit te
oefenen
Artikel 35 Grondwet  restbevoegdheden van federale overheid naar gemeenschappen en
gewesten
Brusselse hoofdstedelijke gewestraad zetelt als gewestraad en agglomeratieraad
Bevoegdheden die elkaar overlappen  patstelling/samenwerkingsakkoorden
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Provincies:
10 provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant,
Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg

Bestuurd door:

1. Provincieraad/provinciaal parlement: verkozen om de zes jaar, volheid van 
bevoegdheid voor provinciale aangelegenheden, ondergeschikt aan wetten 
en decreten

2. Deputatie: regering van de provincie, belast met dagelijks bestuur, zes 
afgevaardigden voorgezeten door gouverneur

3. Gouverneur: enerzijds voorzitter van deputatie anderzijds ambtenaar van 
gewestregering

4. Provinciegriffier: hoofd van administratie

Gemeenten:

Gemeenteraad: 589 gemeenten, verkozen om de zes jaar door kiezers van de gemeente,
aantal leden afhankelijk van aantal inwoners en volheid bevoegdheid van bevoegdheid in 
gemeentelijke belangen
 indien meer dan 100.000 inwoners  district

College van burgemeesters en schepen: regering van de gemeente, burgemeester 
voorzitter van schepencollege, schepenen geen individuele bevoegdheid maar collegiale 
bevoegdheid

Burgemeester: enerzijds vertegenwoordiger van het volk anderzijds ambtenaar door 
Gewestregering benoemd, bevoegd voor openbare orde

Andere ambtenaren: gemeentesecretaris (verslagen + leiden administratie), 
gemeenteontvanger (boekhouder) en hoofdcommissaris (dagelijkse leiding politiezone)

Verzelfstandigde agentschappen

Intercommunale verenigingen:
Indien opdrachten de capaciteit van gemeenten overstijgen  gemeenten en provincie 
groeperen in intercommunales
 democratisch probleem: geen democratisch verkozen organen

Soorten: 

1. Zuivere: alleen gemeenten met provincies
2. Gemengde: beroep op inbreng van private ondernemingen

➨ Verhinderen van te veel autonomie voor gemeenten en provincies  autonomie
van lokale overheden beperkt: controle van hogere instanties
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a) Bijzonder toezicht/goedkeuringstoezicht: sommige beslissingen niet 
geldig

b) Algemeen toezicht: gouverneur beslissingen schorsen indien onwettig 
of algemeen belang beschadigt

SCHEMA PAGINA 52!

3) BRONNEN VAN HET RECHT  
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De wet:
Omvat: decreten, Europese verordeningen, KB’s, MB’s, Besluiten van de Vlaamse 
Regering,…

Gewone rechtscolleges: geen wetten/decreten toetsen, wel prejudiciële vragen stellen
Europees vlak autonomie lidstaten gegarandeerd door subsidiariteitsbeginsel: Europese 
instanties slechts bevoegd inzoverre de problemen niet op nationaal vlak geregeld 
kunnen worden
Belgische rechtsorde: federale orde geacht gelijke voet met  gemeenschappen gewesten 
 wetten en decreten gelijkwaardig
Enkel grondwettelijk Hof wetten toetsen aan Grondwet
Provincies en gemeenten: autonomie beperkt  controle om hiërarchie te handhaven

Hiërarchie tussen regels noodzakelijk: anders voortdurende conflicten tussen politieke 
instanties:

1. Europees Recht: Europese verordeningen en richtlijnen bekendgemaakt in 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2. Grondwet: regelt uitoefening van en de verhouding tussen de 
staatsmachten, regelt fundamentele rechten en vrijheden
Ingewikkelde procedure om Grondwet te wijzigen:

a) Federaal parlement duidt aan welke artikelen Grondwet voor 
herziening in aanmerking komen

b) Verkiezingen
c) Aangeduide artikelen wijzigen met 2/3de meerderheid in Kamer en 

Senaat
3. Wet: bekrachtigd en afgekondigd door Koning, gepubliceerd in Belgisch 

Staatsblad, 10 dagen na publicatie in werking of datum die de wet zelf 
bepaalt

4. Decreten: van de parlementen van gemeenschappen en gewesten, 
bekrachtigd en afgekondigd door de regeringen, met vertaling gepubliceerd
in BS

5. Ordonnanties: bekrachtigd en afgekondigd door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, soort decreten die geschorst kunnen worden

6. Koninklijke Besluiten: uitgevaardigd door Koning, bekendgemaakt in BS
7. Besluiten van een gewest- of gemeenschapsregering: ondergeschikt aan 

decreten, bekendgemaakt in BS, uitgevaardigd door: Vlaamse Regering, 
Frans Gemeenschapsregering, Waalse Gewestregering, Duitse 
Gemeenschapsregering en Brusselse Hoofdstedelijke Regering

8. Ministeriële Besluiten: uitgevaardigd door ministers, gepubliceerd in BS
9. Provinciaal Reglement: uitgevaardigd door provincieraad, bekendgemaakt 

in Bestuursmemoriaal van de Provincie 
10. Gemeentelijk Reglement: uitgevaardigd door gemeenteraad, 

bekendgemaakt door aanplakking

SCHEMA PAGINA 55!

Rechtspraak:
Rechter enkel wetten toepassen  uitspraak over concreet geschil dat hem wordt 
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voorgelegd
 interpreteert wetgeving maar kan wetten niet wijzigen, kan wel toepassing van 
besluiten weigeren indien hij deze in strijd acht met grondwet/wet

Idee dat rechter wet enkel moet toepassen niet meer op  moreel gezag van arresten = 
vaste rechtspraak  meer rechtszekerheid voor burgers

Geen bindende precedenten (hergebeuring): toch enkele uitzonderingen

1. Tweede cassatierecht in dezelfde zaak
2. Uitspraak van de strafrechter
3. Vernietigingsarresten
4. Prejudiciële vragen

➨ 3 en 4 hebben ingrijpend effect: belangrijke externe controletaak

Gewoonterecht:
Gevestigde gebruiken: in samenleving algemeen  belang deze rechtsbron zeer beperkt
 toch belang voor handelsrecht, ook in burgerlijk recht af en toe gewoonten

Algemene rechtsbeginselen:
Sommige rechtsprincipes nergens uitdrukkelijk vermeld, maar zo fundamenteel 
 aanvaardt als ongeschreven recht
Rechtsmisbruik  fundamenteel probleem van beperking van een recht bij een kennelijk 
foutieve uitoefening van dat recht

Rechtsleer:
Geheel van opvattingen van de rechtsgeleerden  maatschappelijke functie naar zowel 
wetgever als naar de rechtspraak toe
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Grondwettelijke hoven en controlerende instellingen:
Naast Hof van Justitie van de EU ook nog andere internationale hoven:

1. Europees Hof van de Rechten van de Mens: zetelt in Straatsburg
2. Benelux Gerechtshof: Brussel  gelijkaardige bevoegdheden op 

beperkte domeinen
3. Internationaal Gerechtshof: Den Haag

Grondwettelijk hof:
tot 1983: België geen grondwettigheidtoetsing
Uitmaken wie gelijk heeft en wie grondwettelijke bevoegdheden overschreven heeft 
 toegekend aan Arbitragehof

1989 en 2007: bevoegdheden van het Hof verruimd  Grondwettelijk Hof
 wetten en decreten toetsen

1. Samenstelling: twaalf leden: zes zijn gewezen politici, 6 andere 
magistraten of professoren, gelijke evenwichtsverdeling/pariteit tussen 
Nederlandstalige en Franstalige 

2. Bevoegdheid:
a) Regelen van conflicten tussen wetten, decreten en ordonnanties
b) Toetsing van wetten aan Titel II en de artikelen 170,172 en 191 

GW
3. Procedure:

a) Vernietigingsprocedure:
i. Iedereen die er belang bij heeft
ii. De ministerraad of gewest- of gemeenschapsregering
iii. Voorzitter van wetgevende vergadering op verzoek van 

2/3de meerderheid van leden van die vergadering
➨ Arresten van Grondwettelijk Hof hebben absolute werking en gelden voor alle 

rechtscolleges

b) Prejudiciële procedure: in de loop van geschil kan betwisting 
ontstaan  mogelijkheid om rechtsvraag aan Grondwettelijk Hof 
voor te leggen

➨ Uitspraak van het Hof is bindend voor rechtscolleges die uitspraak moeten 
doen in het geschil
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Raad van State:
1946 opgericht: toegenomen rol overheid  kwalitatieve controle op bestuur noodzakelijk

1. Functie:
a) Juridisch-technisch advies
b) Naleving van fundamentele regels van behoorlijk bestuur
c) Niet bevoegd om wetten en decreten te vernietigen  

voorbehouden aan Grondwettelijk Hof
2. Afdeling wetgeving: staatsraden en assessoren geven adviezen over 

tekst van wetsontwerp of voorstellen van wetten/decreten en over 
amendementen  adviezen zijn niet bindend, praktijk: zeer kort tijd om 
advies te geven (meestal slechts 3 dagen)

3. Afdeling bestuursrechtspraak: diverse bevoegdheden, voornaamste is 
annulatierechter voor administratieve rechtshandelingen  Raad van 
State kan alle besluiten en administratieve beslissingen nietig 
verklaren, vernietigingsbevoegdheid toch beperkt  enkel vernietiging

a) Alle mogelijke administratieve rechtsmiddelen uitgeput
b) Sprake van:

i. Schending van de wet
ii. Bevoegdheidsoverschrijding 
iii. Niet naleven van substantiële of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven vormvereisten
iv. Machtsafwending

➨ Niet vernietigen om opportuniteitsredenen

Procedure Raad van State kan zeer lang duren (meer dan 5 jaar)
Geen uitspraak over schadevergoeding
Geen beslissing stellen ipv vernietigde beslissing
Opleggen dwangsom is mogelijk

SCHEMA PAGINA 67!

Rekenhof:
Technisch controlewerk op begroting en boekhouding van de Staat voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers
Taak is drievoudig:

1. Informatief: jaarlijks rapport van bevindingen aan parlementen
2. Controle: onderzoek van de werkelijkheid, de wettelijkheid en de 

regelmatigheid van de uitgaven van de overheden
3. Gerechtelijk: degenen die staatsgelden beheren en verantwoordelijk 

zijn voor staatsgelden  veroordeeld worden tot schadevergoeding door
Hof
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Subjectief recht:
Vanuit standpunt van de burger belangrijk: een in het rechtssysteem erkende 
bevoegdheid om naar eigen goeddunken bepaalde handelingen te stellen
Geheel vastgelegde regels = objectief recht
Soorten:

1. Politieke rechten: burger tegenover overheid
a) Politieke vrijheden
b) Participatierechten
c) Sociaal economische rechten

2. Burgerlijke rechten:
a) Persoonlijkheids- en familierechten
b) Vermogensrechten: economische waarde deel vermogen van 

burger
i. Zakelijke rechten: rechtstreekse band goed en burger
ii. Vorderingsrechten: bevoegdheid om verbintenissen te 

eisen
iii. Intellectuele rechten

Rechtsfeiten:
Brengen rechtsgevolgen tot stand

Rechtshandelingen:
Bedoeling rechtsgevolgen tot stand te brengen

1. Eenzijdige rechtshandelingen: wilsluiting van één persoon
2. Meerzijdige rechtshandelingen: wilsovereenstemming tussen twee of 

meer personen, meerderheid zijn overeenkomsten/contracten

Plechtige rechtshandelingen: principe ons recht niet formalistisch  geen bijzondere 
vormvereisten tenzij voor het bewijs van rechtshandelingen, voor bestaan van sommige 
van deze rechtshandelingen zijn er een aantal vormelijke vereisten  vormelijke of 
plechtige rechtshandelingen
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4) GERECHTELIJK RECHT:  

Bevoegdheid:
Rechtsmacht toebedeeld aan bepaalde rechter
Materiële bevoegdheid: rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, van openbare orde
Territoriale bevoegdheid: macht die toebehoort aan rechter in rechtsgebied naar regels 
die de wet stelt, niet van openbare orde

Toelaatbaarheid:
In beginsel is een eis slechts toelaatbaar  wanneer eisende partij rechtspersoonlijkheid 
bezit, bekwaam is, belang en hoedanigheid heeft
Enkel wie handelingsbekwaam is heeft toegang tot het gerecht
Enkel wie belang en hoedanigheid heeft kan in recht optreden
Het moet actueel, rechtstreeks en persoonlijk, rechtmatig en beschermenswaardig zijn
Belang moet gedurende heel de procedure blijven bestaan

Recht op hoger beroep:
Tweede volledige behandeling van een geschil door een andere rechter  rechterlijke 
vergissing kan rechtgezet worden
 procedures slepen langer aan, maar uitzonderingen

1. Beneden 1240 euro bij Vrederechter en beneden 1860 bij rechtbank 
van eerste aanleg en rechtbank van koophandel  geen beroep

2. Assisenhof: omdat procedure reeds omslachtig is: 12 juryleden + 12 
vervangers

Beroeps- en lekenrechters:
Onafhankelijkheid van rechter gegarandeerd zijn  beroepsrechters: voor het leven 
benoemd, enkel afgezet worden door rechterlijke macht
Lekenrechters: niet beroepshalve zetelen  geen jurist hoeven te zijn
Zetelen in:

1. Rechtbank van koophandel
2. Arbeidsrechtbank en arbeidshof

➨ Beroepsrechter bijstaan in gespecialiseerde materie  praktijkervaring 
inbrengen

3. Hof van Assisen
➨ Zwaarste straffen alleen door het volk zelf uitgesproken

Eenheid van rechtspraak:
Cassatie: eenheid van rechtspraak organiseren  toezien dat hoven en rechtbanken wet 
respecteren, oordeelt enkel over kwaliteit van uitspraken  oordeelt geen derde keer
Hof van Justitie: eenheid op Europees vlak  uitspraak over prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof: wetten en decreten toetsen aan Grondwet  uitspraak na een 
nietigheidsvordering of na prejudiciële vraag
Europees Hof van de Rechten van de Mens: wenden na alle rechtsmiddelen uitgeput
Raad van State: administratieve geschillen
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Taak van de rechter:
Passieve rol  wacht tot het geschil bij hem aanhangig wordt gemaakt = accusatoir 
systeem
Pas uitspraak na alle partijen te hebben gehoord  onpartijdigheid van de zaak
Vroegere systemen = inquisitoriaal: rechter wel actieve rol  wrange nasmaak

Openbaar ministerie:
In praktijk: het parket  apart korps van ambtenaren, brengen strafzaken voor 
strafrechter en geven adviezen, rechtstaande spreken  staande magistratuur
Hof van Cassatie  parket vooraal adviserende taak
Top van het korps: 5 procureurs-generaal

Burgerlijke rechtscolleges:

1. Vrederechter: kleinste niveau van gerechtelijke organisatie (het 
kanton), per gerechtelijk kanton (229) is er 1 vrederechter

2. Politierechtbank: elk gerechtelijk arrondissement (27) is er minstens 1 
politierechtbank

3. Rechtbank van eerste aanleg: elk gerechtelijk arrondissement is er 1
Drie afdelingen:

a) Burgerlijke rechtbank: volheid van bevoegdheid voor geschillen 
boven 1860 euro  uitspraak in eerste aanleg
1 of 3 rechters  ook uitspraak in beroep tegen vonnissen van 
vrederechter en politierechtbanken

b) Jeugdrechtbank: uitspraak over minderjarigen
c) Correctionele rechtbank

➨ SCHEMA PAGINA 79!

4. Rechtbank van koophandel: uitspraak in hoger beroep tegen vonnissen 
vrederechter

5. Arrondissementsrechtbank: bevoegd om uit te maken wie van de drie 
rechtbanken op arrondissementeel niveau bevoegd is, samengesteld uit
voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van 
koophandel en arbeidsrechtbank  verwijst zaken naar bevoegde 
rechtbank

6. Hof van beroep: Antwerpen, Brussel, Luik, Gent en Bergen
Gespecialiseerde kamers voor:

a) Burgerlijke zaken
b) Strafzaken 
c) Handelszaken 
d) Jeugdzaken 
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Sociale zaken:

1. Arbeidsrechtbank: bevoegd voor sociaalrechtelijke geschillen, bestaat 
uit 1 beroepsrechter en 2 lekenrechters

2. Arbeidshof: oordeelt in hoger beroep tegen vonnissen van 
arbeidsrechtbank, bestaat uit 1 beroepsrechter en 2 lekenrechters

3. Hof van Cassatie: gespecialiseerde derde kamer van Hof van Cassatie 
neemt kennis van alle cassatieberoepen tegen arresten van een 
Arbeidshof

Misdrijven:

1. Politierechter: gespecialiseerd magistraat, elk gerechtelijk 
arrondissement minstens 1

2. Correctionele rechtbank: bevoegd voor grote meerderheid misdrijven (8
dagen tot 5 jaar gevangenisstraf) en in hoger beroep tegen vonnissen 
van een politierechtbank

3. Hof van beroep: strafkamers oordelen in hoger beroep tegen vonnissen 
van correctionele rechtbank

4. Hof van Assisen: beoordeelt zwaarste misdaden, geen beroep mogelijk,
bijzondere samenstelling: 12 lekenrechters gekozen uit het volk, geleid 
door 3 beroepsrechters

5. Hof van Cassatie: gespecialiseerde tweede kamer van het Hof van 
Cassatie neemt kennis van cassatieberoepen in strafzaken

➨ SCHEMA PAGINA 82!

Fiscale zaken:

1. Fiscale rechtbank: in hoofdstad van elke provincie + Eupen  fiscale 
kamer in rechtbanken van eerste aanleg: bevoegd voor alle geschillen 
betreffende de toepassing van de belastingswet als voorafgaande 
administratieve procedure is uitgeput

2. Hof van beroep: fiscale kamers van hoven van beroep oordelen in 
hoger beroep over de belastingsgeschillen waarvoor fiscale rechtbank in
eerste aanleg uitspraak heeft gedaan

➨ SCHEMA PAGINA 77!
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Gerechtelijke procedure:

1. Rechtsingang: begint met een dagvaarding (bepaalde dag verschijnen),
in sommige gevallen begint met verzoekschrift

2. Inleidende zitting: zaak kan soms behandeld worden, meestal uitstel 
gevraagd, bij verstek mogelijkheid tot veroordeling

3. Conclusies: bewijsstukken aan elkaar meedelen, argumenten schriftelijk
uiteengezet in conclusies

4. Pleidooi: argumentatie afgelopen  pleitdatum aanvragen
5. Vonnis: dikwijls onmiddellijk uitgesproken, in burgerlijke zaken pas na 

1 maand na de pleidooien
Uitspraken lagere rechtscolleges: vonnissen
Uitspraken hogere rechtscolleges: arresten
Burgerlijke zaken: verliezende partij  schadevergoeding

6. Medewerkers van het gerecht: gerechtsdeurwaarders (dagvaardingen, 
uitvoering van vonnissen en arresten), advocaten, griffier (gerechtelijke
ambtenaar die het vonnis notuleert)

7. Kosten en juridische bijstand: verliezende partij betaald 
gerechtskosten, iedere partij wel kosten voor eigen advocaat
Niet in geld waardeerbare verschillen basisbedrag 1320, 
minimumbedrag 82.50, maximumbedrag 11000
Geen advocaat kunnen betalen  systeem ‘pro deo’: per arrondissement
is er een Bureau voor Juridische bijstand  mindervermoogden toch 
bijstand van advocaat, onder toezicht van de Orde van advocaten

8. Termijnen: erg belangrijk  orde en rechtszekerheid
a) Vervaltermijnen: vordering niet meer toelaatbaar na verstrijken 

van gestelde termijn
b) Termijnen van orde: vooruitgang stimuleren, maar impliceren 

geen sanctie
c) Verjaringstermijnen: na verloop van termijn bevrijd worden van 

verbintenissen
d) Dies a quo/dies ad quem: vertrekdag (dies a quo) niet 

meegerekend, einddag (dies ad quem) wel meegerekend, indien
einddag toch niet meetelt  vrije dagen, als laatste dag valt op 
zon- of feestdag  verlengd tot volgende werkdag

e) Dagen: kalenderdagen/werkdagen  arbeidsrecht: zaterdag nog 
werkdag, niet zo bij burgerlijk recht

23



Rechtsmiddelen:

1. Gezag van gewijsde: onweerlegbaar vermoeden dat beslissing geacht 
wordt waarheid te zijn, niet meer opkomen tegen vonnis enkel 
uitzonderlijke toestanden

2. Het beroep: hoger beroep  zaak bij hoger rechtscollege  zaak 
opnieuw behandelen, kleine zaken onder 1240 euro(vredegerechten en 
politierechtbanken) en 1860 euro(rechtbanken) is het overbodig
Beroepstermijn:1 maand na betekening van vonnis

3. Het verzet: verliezende partij niet aanwezig  bij verstek veroordeeld
 verzet aantekenen: zeker verschijnen want tweede verzet niet 
mogelijk

4. Cassatieberoep: geen gewoon rechtsmiddel  brengt zaak voor Hof van 
Cassatie  onderzoeken procedurefout of wet geschonden is
Schorst uitvoering niet
Uitspraak gecasseerd  ander hof of rechtbank van zelfde niveau maar 
ander rechtsgebied zaak opnieuw behandelen

Kort geding:
Normale procedure veel te lang  dringende gepaste maatregelen = procedure in kort 
geding, wordt gebracht voor voorzitter van de normaal bevoegde rechtbank
Maatregelen:

1. Onderzoeksmaatregelen 
2. Bewarende maatregelen
3. Dwangsom opleggen
4. Bevel 

Beschikkingen voorzitter slechts voorlopig, eigenlijke betwisting nog ten gronde/volgens 
gewone procedure

➨ Enkel mogelijk wanneer verder uitstel ernstige of onherstelbare schade zou 
aanbrengen

Arbitrage:
Private rechtspraak  rechter door partijen zelf gekozen, voor onderscheid met gewone 
rechters  arbiter, meerdere arbiters mogelijk maar oneven aantal
Elk geschil kan aan arbitrage onderworpen worden, overeenkomst tot arbitrage moet  
schriftelijk aangegaan worden = contractuele grondslag
Niemand kan tegen wil arbitrage opgedrongen worden
Arbiter neemt bindende beslissing: gebruik normale rechtsregels tenzij partijen beslissen 
voor billijkheid
Arbitrale uitspraak in plaats van vonnis, behoudt nog wel uitvoerbare titel = exequatur
Hoger beroep niet mogelijk tenzij overeenkomst deze mogelijkheid voorziet
Beslissing alleen aangevallen met vordering tot vernietiging (miskenning van het recht op
verdediging, gebrek aan motivering)
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Uitvoering:
Verliezer voert dikwijls vonnis niet vrijwillig uit  dwangprocedure in gerechtelijk wetboek

1. Uitvoerend beslag: eerst bevel tot betaling : laatste verwittiging  
deurwaarder over tot beslag
Kan op zowel roerende als onroerende goederen, bij onroerende  
goederen is  tussenkomst notaris vereist  eerst beslag van roerende 
goederen
Eventueel ook beslag onder derden: loonbeslag meest voorkomend  
nog niet betaalde loon en toekomstige loon in beslag genomen, ook 
sociale uitkeringen
Levensnoodzakelijke huisraad niet vatbaar voor beslag

2. Bewarend beslag: tegenover uitvoerend beslag, voor vonnis mag men 
al over gaan tot beslag
Verboden voor ernstige aanduidingen
Bewarend beslag, achteraf ten onrechte  schadevergoeding mogelijk

3. Kantonnement: procedure waarbij beslagene voldoende zekerheid biedt
aan beslaglegger  tenuitvoerlegging opgeschort
Ofwel in der minne, ofwel door afgifte in de handen van de optredende 
gerechtsdeurwaarder, ofwel via een procedure bij de beslagrechter die 
consignatie beveelt
Geldt als voorwaardelijke betaling bij een tenuitvoerlegging

4. Dwangsom: bijkomende veroordeling
Geen dwangsom bij veroordeling tot betaling van een geldsom of mbt 
een vordering inzake de nakoming van arbeidsovereenkomsten

5. Belangrijk voor de praktijk: 
Derdebeslagene heeft grote verantwoordelijkheid  melden welke 
bedragen hij verschuldigd is aan schuldenaar en moet meewerken met 
deurwaarder
 dit nalaten  zelf veroordeeld tot schadevergoeding of eventueel 
verschuldigde bedrag twee keer betalen
Kaderlid van onderneming dat nalaat gepaste maatregelen te nemen  
zware beroepsfout  mogelijk onmiddellijk ontslag

6. Faillissement: zoveel schulden die hij niet kan betalen  failliet 
verklaard
Collectieve beslagprocedure: uitgesproken door rechtbank van 
koophandel
1 curator om vermogen te beheren en vereffenen
Vonnis stelt datum van staking van betaling vast: tijdstip mag niet 
verder liggen dan 6 maanden
Schuldeisers komen in samenloop  activa in verhouding verdeeld  
bevoorrechte schuldeisers eerder betaald

7. Continuïteit van ondernemingen: Wet van 31 jan. 2009  continuïteit 
van ondernemingen  faillissementen voorkomen
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Praktijk: griffies van koophandel beschikken over veel informatie  
tijdig ondernemingen in moeilijkheden detecteren en bij staan
Vroegere regeling weinig succesvol  faillissement voor vele 
bevoorrechte schuldeisers interessanter

8. Collectieve schuldenregeling: natuurlijk persoon die geen handelaar is 
niet failliet verklaard worden, ook niet wanneer niet in staat zijn 
opeisbare of vervallen schulden te betalen  bij beslagrechter van 
woonplaats verzoek indienen tot verkrijgen van een collectieve 
schuldenregeling
Arbeidsrechtbank  stelt schuldbemiddelaar aan  stelt minnelijke 
schuldaanzuiveringsregeling voor
Onder strikte voorwaarden ook kwijtschelding verlenen van schulden

Positie van de benadeelde in het recht:

1. Belang in praktijk:
Moeilijkheden in zoektocht naar schadevergoeding  niet alleen 
veroorzaakt door vele technische procedureregels, ook door 
fundamenteel onderscheid tussen burgerlijke vordering en 
strafvordering  verschillen in hoge mate:

a) Da zaak wordt bij verschillende rechters gebracht:
Strafvordering  zaak bij strafrechtbanken
Burgerlijke vordering  zaak bij burgerlijke rechtbanken
Strafrechtbanken ook bevoegd voor schadevergoeding

b) Strafrechter heeft voorrang: zolang politioneel onderzoek OM 
loop of strafrechter zaak nog niet behandeld heeft is burgerlijke 
rechter niet bevoegd = le criminel tient le civil en état
 klacht benadeelde kan procedure soms jarenlang blokkeren
Verhinderen van uiteenlopende uitspraken  strafrechter 
voorrang
Strafrechter voorlopige schadevergoeding

c) Initiatief verschilt: strafvordering stelt beklaagde tegenover 
maatschappij, OM vertegenwoordigt maatschappij en brengt 
zaak voor strafrechter  komt in actie op eigen initiatief na 
klacht benadeelde, verzamelt bewijzen en beveelt politionele 
onderzoeken
Burgerlijke vordering plaatst 2 partijen tegenover elkaar
Eerste zicht strafvordering belangrijke voordelen  mag niet 
veralgemeend worden, slachtoffer afwachten tot onderzoek is 
afgerond  kan langer duren dan verwacht
OM niet verplicht elke zaak voor de strafrechter te brengen = 
seponeren
Initiatief in burgerlijke vordering is nadeel voor benadeelde

➨ SCHEMA PAGINA 96!

Bewijsrecht:
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1. Bewijslast: betreft vraag wie het bewijs van bepaalde beweerde feiten 
moet leveren, opleggen bewijslast vaak doorslaggevend belang in  
verloop van geding
Wie gelijk? Die zijn rechtmatige stelling kan bewijzen
Juridische bewijsregels leiden naar juridische waarheid  samen te 
vallen met objectieve feitelijke waarheid

a) Eerste regel: rechter blijft passief
Rechter neemt geen initiatieven (partijautonomie)  partijen zelf
bewijs leveren (accusatoir systeem)
Rechter beperkt zich tot beoordeling bewijsmateriaal
Situaties waar OM de eisende partij is draagt het OM de 
bewijslast
Rol rechter niet volledig passief:

i. Toezicht op bewijsvoering
ii. Partijen dwingen bepaalde stukken over te leggen
iii. Onderzoeksmaatregelen bevelen
iv. Inlichtingen vragen aan OM

b) Tweede regel: wie beweert moet bewijzen
Vraag naar bewijslast  bewijslast zegt wie moet bewijzen, 
meestal de eiser
Wie uitvoering verbintenis vordert moet ze bewijzen, niet 
noodzakelijk altijd de eiser
Verweerder draagt bewijslast voor beweringen

c) Derde regel: alleen feiten/rechtshandelingen bewezen worden
Gewone feiten of rechtsfeiten kunnen met alle middelen van 
recht bewezen worden
Rechtshandelingen onderworpen aan strikte bewijsregeling

2. Schriftelijk bewijs:
Volgens Burgerlijk  wetboek het bewijs bij uitstek inzake 
rechtshandelingen wegens betrouwbaarheid, andere bewijsmiddelen 
slechts subsidiaire rol
Veel belang aan opstellen schriftelijk bewijs
Voor belangrijke rechtshandelingen niet toegelaten andere bewijzen op 
te stellen
BW  eist in principe steeds schriftelijk bewijs voor rechtshandelingen
Bewijs door getuigen niet toegelaten tegen en boven de inhoud van 
akten
Burgerlijk recht drie vormen van schriftelijk bewijs van belang

i. Authentieke akte: akte die in een specifieke vorm is 
opgemaakt door bevoegde openbare ambtenaar
Levert tussen contracterende partijen een volledig bewijs 
van overeenkomst  onderscheid tussen feiten en 
handelingen die ambtenaar wel (enkel hier geldt 
authentieke akte als absoluut bewijs)/niet heeft kunnen 
vaststellen
Andere niet gecontroleerde vermeldingen zijn vatbaar 
voor tegenbewijs

Derden kunnen slechts betwist worden via 
valsheidprocedure
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Vaststelling van datum belangrijk
Andere feiten en handelingen betwist door derden met 
alle mogelijke bewijsmiddelen
Tegenbrief geldt bijzondere regeling  wel/niet beroep op 
niet-tegenstelbaarheid 

ii. Onderhandse akte: geschrift dat uitgaat van 1 of meer 
personen door deze personen eigenhandig ondertekend 
en bestaan van 1 of meer feiten wordt bevestigd
Vormvoorwaarden: wederkerige overeenkomsten moeten
evenveel originelen bevatten als er partijen zijn
Eenzijdige overeenkomst: geheel geschreven met hand 
van ondertekenaar of tenminste handtekening met “goed 
voor of goedgekeurd voor”, elektronische handtekening 
zelfde bewijskracht als handgeschreven
Tegenstelbaar aan derden, door derden met alle 
mogelijke bewijsmiddelen worden bestreden
Partijen gebonden door akte  enkel met tegenbrief 
tegenbewijs leveren
Makkelijk te antidateren  tegenover derden bedrog 
plegen  derden kunnen onderhandse datum betwisten, 
zij moeten vaste datum erkennen  daarna niet meer 
betwistbaar
Verwerft vaste datum door

I. Registratie 
II. Overlijden van 1 van de ondertekenaars
III. Opname in authentieke akte
IV. Publiciteit 

iii. Begin van schriftelijk bewijs: kan aangevuld worden door 
getuigenbewijs en door vermoedens  moet ondertekend 
zijn
In praktijk vaak het belangrijkst omdat ze meestal niet 
letten op vormvereisten van onderhandse akte, nadeel  
geen volledige bewijswaarde

Uitzonderingen:
a) Waarde van minder dan 375 euro  

verzekeringsovereenkomsten steeds geschrift nodig
b) Koophandel en arbeidsovereenkomsten alle bewijsmiddelen 

toegelaten

c) Morele onmogelijkheid schriftelijk bewijs op te stellen of 
bewijsstuk door overmacht tenietgedaan  andere 
bewijsmiddelen mogen worden aangewend

Niet ondertekende documenten: in bepaalde gevallen en onder   
bepaalde voorwaarden als schriftelijk bewijs gelden  niet in burgerlijke 
zaken
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Getuigenbewijs:
Waarde van meer dan 375 euro is getuigenbewijs steeds toegelaten, mag ook ter 
aanvulling van een begin van schriftelijk bewijs
Getuige enkel verklaringen over feiten die hij persoonlijk kent  rechter mag 
geloofwaardigheid getuigen beoordelen, rechter mag ook bewijs met getuigen van de 
hand wijzen indien hij dit niet nuttig acht
Getuigenverhoor door partijen aangeboden of door rechter bevolen

Vermoedens:
Zijn gevolgtrekkingen die de wet of rechter afleidt uit bekend feit  toegelaten als 
bewijsmiddel in dezelfde gevallen als het getuigenbewijs

Wettelijke vermoedens zijn door de wet bepaalde gevolgtrekkingen uit bepaalde 
handelingen of feiten, twee categorieën:

1. Onweerlegbare vermoedens (vermoedens juris et de jure): geen 
tegenbewijs meer mogelijk

2. Weerlegbare vermoedens (vermoedens juris tantum): wel tegenbewijs 
mogelijk

Feitelijke vermoedens zijn wettelijk niet vastgelegd  oordeel van rechter overgelaten

Bekentenis:
Persoon geeft bepaalde feiten toe die voor hem nadelig zijn  erkent juistheid van feit of 
toestand ofwel het bestaan van een rechtshandeling of van een modaliteit van 
verbintenis
 volledig bewijs op tegen degene die bekent
Kan niet worden herroepen en is onsplitsbaar
Gerechtelijke bekentenis in kader van gerechtelijke procedure  voordeel dat niet meer 
bewezen moet worden
Buitengerechtelijke bekentenis buiten het kader van gerechtelijke procedure  later 
moeilijk om te bewijzen

Deskundigenonderzoek:
Sommige betwistingen betreffen allerlei technische kwesties  rechter niet of nauwelijks 
oordeel vellen
 beroep gedaan op onafhankelijke deskundige
Rechter niet gebonden door deskundig verslag
Praktijk heeft advies voor technische kwesties groot belang
Nadeel: hoge kosten  betaald door verliezende partij
Bewijsmiddel slechts onderschikt
Deskundige wachten op vergoeding na indienen verslag  maar rechter reeds voorschot 
laten storten
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Verhoor van partijen en gedingbeslissende eed:
Praktijk meestal advocaat die beide partijen vertegenwoordigt, rechter kan ook oordelen 
dat hij partijen zelf verhoort
Eed is een noodoplossing  praktijk zelden gebruikt

Plaatsopneming:
Rechter nuttig oordelen bezoek ter plaatse te brengen  partijen mogen aanwezig zijn en
opmerkingen/bedenkingen maken
Buiten vrederechters maken meeste rechters er weinig gebruik van

Bewijs in handelszaken:
Handelszaken is bewijs rechtshandelingen vrijer dan in burgerlijk recht, zelfde 
bewijsregels gelden  maar rechter kan andere bewijsmiddelen toestaan
Tegenover getuigenbewijs is handelsrechter terughoudender
Tussen handelaars paar bijzondere bewijsmiddelen:

1. Regelmatige gevoerde boekhouding
2. Uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarde factuur
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Proefexamen deel 1:
Vraag 1: Wat is een Europese Verordening?

is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

moet nog geratificeerd worden door de bevoegde Belgische parlementaire 
vergaderingen.

laat de lidstaten de vrijheid om zelf te bepalen welke regels in de lidstaat van 
toepassing zullen zijn dan wel om nationale regels uit te werken naar analogie met 
het Europees verdrag.

 
Vraag 2: De consumentenbescherming is van dwingend recht. Wat betekent 
dwingend recht ?

Dat deze regels van toepassing zijn, maar dat men kan afwijken bij contract.

Dat men bij contract niet van deze regels kan afwijken.

Het betreft regels die de grondslagen betreft waarop de economische of morele orde
van de maatschappij rust.

 
Vraag 3: BVBA Drankencentrale Adams zit in slechte papieren en is mij nog 
18.000 EUR verschuldigd ondanks een eerdere veroordeling door de Rechtbank 
van Koophandel. Ik begrijp dat de BVBA verwikkeld is in een procedure tot 
gerechtelijke reorganisatie (Wet Continuïteit Ondernemingen). Wat kan ik nog 
ondernemen ?

Uitvoerend beslag laten leggen aangezien een vonnis een uitvoerbare titel is;

Dagvaarden voor de Rechtbank van Koophandel en een dwangsom vragen;

Aangifte doen van de schuldvordering met het verzoek dit op te nemen in het 
reorganisatieplan.

 
Vraag 4: De Hoge Raad voor Justitie

Is een onafhankelijke overheidsinstantie die bevoegd is in diverse 
aangelegenheden die de werking van de rechterlijke orde aanbelangen.

Is het hoogste onafhankelijke Belgische rechtscollege dat toezicht uitoefent op de 
Belgische rechtbanken.

Is een parlementaire commissie, opgericht na de affaire Dutroux om toezicht uit te 
oefenen op de rechterlijke orde.

Vraag 5: Wat is een prejudiciële vraag ?

Is een vraag die men richt aan een hoog rechtscollege (Bv. Hof van Justitie) over de
interpretatie van een rechtsregel. De rechtbank die de vraag stelt moet nadien deze 
interpretatie volgen bij de oplossing van het geschil.
Is een vraag die men richt aan een hoog rechtscollege (Bv. Hof van Justitie) over de 
interpretatie van een rechtsregel. (Bv. Hof van Justitie). De rechtbank die de vraag 

31



stelt mag nadien nog een andere interpretatie aanhouden ter oplossing van het 
geschil.
Is een oplossing in een bepaald geschil dat men voorlegt aan een hoog rechtscollege
(Bv. Hof van Justitie). De rechtbank die de vraag stelt moet nadien dezelfde 
oplossing geven aan het geschil.

Vraag 6: Club Brugge wenst een nieuw voetbalstadion te bouwen. U woont in 
de nabijheid van het plaats waar het stadion zal worden gebouwd en u bent van
oordeel dat bij de totstandkoming van het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan onvoldoende rekening werd gehouden met het 
milieueffectenrapport (MER). Tot welke rechtbank dient u zich te wenden ?

Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak

Het Grondwettelijk Hof

De Voorzitter van de rechtbank van Koophandel, zetelend in kortgeding.

Vraag 7: Wat is een volmachtenwet ?

Hierbij krijgt de Koning (regering) de opdacht een aantal taken te verrichten ter 
uitvoering van een wet.

Hierbij krijgt de Koning (regering) de opdracht een taak te verrichten die strikt 
genomen niet tot de bevoegdheid hoort van de Koning.

Hierbij krijgt de Koning (regering) de macht op wetten te wijzingen of op te heffen 
bij KB.

Vraag 8: De Raad van State heeft twee afdelingen, m.n. de afdeling 
bestuursrechtspraak en de afdeling wetgeving. Welke is de bevoegdheid van 
laatstgenoemde afdeling ?

Vernietiging van decreten en wetten wegens strijdigheid met de grondwet.

Annulatie van administratieve rechtshandelingen zoals o.a. K.B.’s en M.B.’s.

Adviezen over ontwerpen van koninklijk besluiten of besluiten van de 
gemeenschappen en gewesten.

Vraag 9: De gerechtsdeurwaarder heeft mij een bewarend beslag onder derden
betekend ten verzoeke van de BVBA Rust betreffende alle bedragen die ik aan 
de NV Rem verschuldigd zou zijn. De NV Rem zou € 200.000 verschuldigd zijn 
aan de BVBA Rust. Wat nu?

Ik dien een verklaring te doen van derde beslagene;

Ik ben verplicht tussen te komen in de procedure tussen de BVBA Rust en NV Rem.

Ik moet de gelden kantonneren in handen van de gerechtsdeurwaarder.

Vraag 10: De vzw wil een procedure aanspannen tegen een milieuvergunning, 
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toegekend aan een onderneming in de buurt. Kan zij dergelijke procedure 
starten ?

Ja, indien de vzw geldig is opgericht (statuten en organen zijn bekendgemaakt)

Neen, want een vzw heeft daarbij geen belang en kan geen procedures voeren.

Dit kan, indien de vzw bestaat en het belang blijkt uit het eigen maatschappelijk 
doel van de vzw.

Vraag 11: Op woensdag 24 oktober heeft bediende B geld ontvreemd uit de 
kassa. De werkgever wil de bediende om dringende reden ontslagen. Hij 
herinnert zich dat hij dit dient te doen binnen de 3 werkdagen nadat hij een 
afdoende kennis van de feiten heeft verkregen. De termijn wordt berekend 
volgens het algemene principe dies a quo/dies a quem. Wanneer is de laatste 
nuttige dag om tot ontslag over te gaan ?

zaterdag 27 oktober 2012;

vrijdag 26 oktober 2012;

maandag 29 oktober 2012.

Vraag 12: Vormt een uitzondering op de regel dat er geen bindende 
precedenten zijn in de Belgische rechtspraak:

Een arrest van het Hof van Beroep in gezag van gewijsde getreden.

Een beslissing van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in 
kortgeding.

De uitspraak van een strafrechter.

Vraag 13: De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft volheid van bevoegdheid. Wat
betekent dit ?

De Rechtbank is bevoegd om in alle gevallen uitspraak te doen.

De Rechtbank is bevoegd om in alle gevallen uitspraak te doen tenzij een ander 
rechtscollege krachtens de wet bevoegd is.

De Rechtbank is ook bevoegd om in kort geding op te treden.

Vraag 14: Het kantonnement is:

de indeling van het land in gerechtelijke kantons.
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de mogelijkheid om door het aanbieden van een zekerheid de tenuitvoerlegging van 
een vonnis te schorsen.

de bijkomende veroordeling tot de betaling van een geldsom die een rechter kan 
uitspreken om een veroordeelde te dwingen om het vonnis uit te voeren.

Vraag 15: De inhoud van een onderhandse akte kan door derden worden 
aangevochten:

Antwoord

door een geschreven tegenbewijs.

door alle wettelijk toegestane bewijsmiddelen.

door het instellen van een valsheidsprocedure.

Vraag 16: De factuur van 920,38 € voor een houten trap wordt niet betaald. De
klant zegt dat hij nooit iets gekocht of gekregen heeft. Hoe levert U het bewijs ?

Het gaat om een rechtshandeling. Alleen met schriftelijk bewijs, dus minstens met 
begin van schriftelijk bewijs.

Het gaat om een rechtshandeling. Getuigenbewijs is toegelaten.

Het gaat om het bewijs van feit. Deskundigenonderzoek is toegelaten.

Vraag 17: In een vonnis heeft een vrederechter u veroordeeld tot betaling van 
een onbetaalde factuur van 900 €. Kan u nog in beroep gaan ?

Ja, bij de rechtbank van eerste aanleg.

Ja, bij de rechtbank van koophandel.

Neen. Want beneden 1.240 € is geen beroep meer 
mogelijk.

Vraag 18: Bakker Janssen heeft van BVBA De Korrel een factuur ontvangen 
voor de aankoop van 350 slachtkippen. Bakker Janssen heeft meteen na de 
levering een e-mail gestuurd met de vraag of deze levering geen vergissing 
betrof. Op de aanmaningen en de finale ingebrekestelling van BVBA De Korrel 
werd nooit gereageerd Dient hij deze factuur de betalen ?

Bakker Janssen beweert niet gehouden te zijn tot betaling aangezien hij reeds 
meteen na de levering een e-mail heeft verstuurd en een e-mail sinds het arrest van
het Hof van Beroep te Gent 22.9.2010 een afdoende bewijs uitmaakt
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Helaas, Bakker Janssen diende gebruik te maken van een aangetekende brief.

De vraag die Bakker Janssen per e-mail heeft verstuurd kan niet beschouwd worden
als een protest van de ontvangen factuur.

Vraag 19: Welke bestuursniveau is (tot nu toe) in principe bevoegd voor het 
arbeidsrecht in België?

De gewesten.

De gemeenschappen.

De federale staat.

Vraag 20: NV B is een bedrag verschuldigd aan NV Kern. Zoals voorzien in de 
overeenkomst werd het geschil voorgelegd aan een arbiter (scheidsrechter) die 
de vordering van de NV Kern gegrond heeft verklaard. NV B. weigert echter te 
betalen. In de arbitrageovereenkomst is geen hoger beroep voorzien. Wat nu ?

Antwoord

NV Kern kan uitvoerend beslag leggen;

NV Kern kan met een dwangsom worden gedwongen het verschuldigde bedrag te 
kantonneren.

NV Kern moet nog exequatur aanvragen.

     

5) PERSONEN – EN FAMILIERECHT  

Rechtssubject:
Begrip “persoon” in recht = rechtssubject: mogelijke drager van subjectieve rechten en 
plichten, is natuurlijke/fysieke persoon of rechtspersoon
Alle mensen zijn rechtssubjecten
Rechtspersonen zijn stichtingen of groeperingen van mensen of afzonderlijke kapitalen 
die op bepaald maatschappelijk doel zijn opgericht, erkend als zelfstandige eenheid
Rechtssubjecten staan tegenover rechtsobjecten (levenloze planten en dieren) of zaken
Zaak kan nooit rechtssubject zijn
Om vermogen te beheren  persoon bekwaam zijn: twee aspecten:

1. Genotbekwaamheid/rechtsbekwaamheid: bevoegdheid om rechten te 
hebben

2. Handelingsbekwaamheid: rechten en plichten ook uit te oefenen

Onbekwaamheid is zeer uitzonderlijk geworden
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SCHEMA PAGINA 126!

Natuurlijke personen:

1. Bestaan van personen:
Bestaan van een natuurlijk persoon: van geboorte tot overlijden
Rechten en plichten in aantal gevallen voor geboorte en na overlijden

a) Begin van persoon: ongeboren vrucht al beschouwd als persoon 
voor erfrecht, wel moet het kind levend en levensvatbaar 
geboren worden

b) Einde van persoon: meer problemen omtrent de dood  juiste 
vaststelling van overlijden
Na overlijden in uitzonderlijke gevallen nog als rechtssubject 
worden behandeld  handelaar tot 6 maand na dood nog failliet 
verklaard worden
Lijk is een goed buiten handel  voortzetting persoonlijkheid van
overlevende

2. Persoonlijkheidsrechten: 
Extrapatrimoniaal = niet in geld waardeerbaar en buiten de handel
Elementen van de “staat” van een persoon: verschil tussen staat “in de 
natie”(nationaliteit,…) en “in de familie”  voor derden belangrijk op de 
hoogte te zijn van de staat van een persoon
Rijksregister bevat fundamentele gegevens samengebracht in 
geïnformatiseerde vorm

3. Handelingsonbekwaamheid:
Ieder natuurlijk persoon in principe handelingsbekwaam
Enkele personen onbekwaam (geheel of gedeeltelijk)
Volledige onbekwaamheid  betrokkene vertegenwoordigd
Gedeeltelijke onbekwaamheid  betrokkene bijgestaan
Handelingsonbekwamen:

a) Minderjarigen
b) Zwaar mentaal gehandicapten
c) Licht mentaal gehandicapten
d) Verkwisters en gerechtelijk onbekwaamverklaarden
e) Gefailleerden 

Rechtspersonen:
Stichtingen of groeperingen van mensen of afzonderlijke kapitalen die met het oog op 
een bepaald maatschappelijk doel zijn opgericht. Worden als zelfstandige eenheid 
erkend.
Titularis van bepaalde rechten en verplichtingen
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 Eigen vermogen dat als zelfstandige eenheid wordt beschouwd

Legitaliteitsbeginsel: In het continentale recht kan de rechtspersoonlijkheid slechts 
verworven worden op de wijze en in de vormen die bij de wet worden bepaald
Specialiteitsbeginsel: Rechtspersonen worden ook beperkt door de statuten en het 
maatschappelijk doel waarvoor zij werden opgericht

Eenpersoonsvennootschap: 1987
Maar overheid gebruikt steeds meer gebruik van rechtspersoonlijkheid
 Recente nieuwe vormen van rechtspersoonlijkheid:
Autonome overheidsondernemingen: publiekrecht en privaatrecht samengevoegd (1991)
Vereniging van mede-eigenaars van appartementsgebouwen (VME) (1994)

Genotsbekwaamheid van rechtspersonen beperkt door maatschappelijk doel
Rechtspersonen bestaan door hun organen
Rechtspersonen worden door de wet toegelaten lid te worden van bepaalde organen

Rechtspersonen sterven niet, ze bestaan tot ze vrijwillig of door een wettelijke of 
gerechtelijke beslissing ontbonden worden:
 Vrijwillige ontbinding: bevoegdheid van de algemene vergadering
Gedwongen ontbinding: een vereffenaar of curator (faillissement) aangesteld

Feitelijke verenigingen: verenigingen die de rechtspersoonlijkheid niet bezitten
Leden treden op als collectiviteit  grote nadelen: gezamenlijk vermogen 
vertegenwoordigen, alle leden afzonderlijk dagvaarden  banken gaan niet snel geld 
lenen, of een gegoed lid moet zich hoofdelijk borg stellen

Soorten rechtspersonen:

1. Publieke rechtspersonen:
a) Algemeen: overheidsorganen zelf of instellingen

i. Territoriale publieke rechtspersonen: Staat heeft 
openbaar gezag in gehele staatsterritorium

ii. Gemeenschappen: grondwettelijke bevoegdheden over 
bepaalde bevolkingsgroepen

iii. Openbare instellingen
b) Vlaanderen: Vernieuwing sedert 1 januari 2006  openbare 

instellingen omgevormd tot Verzelfstandigde Agentschappen
Agentschappen worden rechtstreeks aangestuurd door bevoegde
minister (IVA: Intern Verzelfstandigde Agentschappen)  
sommigen hebben eigen rechtspersoonlijkheid
Raad van bestuur tussen minister en agentschap (EVA: Extern 
Verzelfstandigde Agentschappen)  allemaal 
rechtspersoonlijkheid  meeste EVA’s houden aan regels publiek 
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recht, paar EVA’s mogen privaatrecht volgen (met specifieke 
juridische structuur)

c) Vlaamse gemeenten: twee vormen van externe 
verzelfstandiging: autonoom gemeentebedrijf (AGB), EVA in de 
vorm van pivaatrechtelijke rechtpersonen (eigen boekhouding, 
jaarrekeningen)
Mogelijkheden tot autonomisering via privaatrechtelijke 
constructies

i. PPS: publiek-private-samenwerking: constructies met 
private ondernemingen

ii. Voorwaardelijke subsidiëring van derden
iii. Uitbesteding via onderaanneming (outsourcing)
iv. Intergemeentelijke samenwerking (intercommunales)

2. Privaatrechtelijke rechtspersonen: groeperingen of stichtingen op 
privaat initiatief, bij oprichting aan bepaalde voorwaarden voldoen

a) VZW: vereniging zonder winstoogmerk: rechtspersoonlijkheid als
zij voldoen aan voorwaarden

b) Stichting: verpersoonlijkt vermogen: vermogen centraal
i. Private stichting
ii. Stichting van openbaar nut

c) Beroepsvereniging: oog op de studie en de bescherming van de 
beroepsbelangen van de leden

d) Vennootschap: stellen van handelsdaden
i. Vennootschap onder firma: VOF
ii. Naamloze vennootschap: NV
iii. Commanditaire vennootschap
iv. Vennootschap met sociaal oogmerk
v. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in

3 rechtsvormen
I. Gewone BVBA
II. Eenpersoons BVBA: EBVBA
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III. Starters BVBA: S-BVBA
vi. Coöperatieve vennootschap in twee vormen

I. Onbeperkte aansprakelijkheid: CVOA
II. Beperkte aansprakelijkheid: CVBA

vii. Europese vennootschap: SE
viii. Vereniging van Mede-eigenaars: VME

Staat van de persoon:

Naam: woord of woorden waarmee persoon wordt aangeduid  van andere individuen 
onderscheiden
Naam is van openbare orde, ondeelbaar, onverhandelbaar en onverjaarbaar  tegen 
onrechtmatig verbruik van een naam verzetten en schadevergoeding eisen

1. Familienaam: het huwelijk wijzigt de familienaam niet
2. Voornaam: onderscheidt meerdere leden van dezelfde familie, 

ambtenaar van burgerlijke stand mag keuze weigeren indien deze 
verwarring geeft of schade kan toebrengen

3. Pseudoniem: om ware identiteit te verbergen
4. Handelsnaam: naam van handelsbedrijvigheid, verboden om gebruik te 

maken van familienaam van anderen voor handelsdoeleinden
5. Naam rechtspersoon: wettelijk beschermd

Woonplaats: plaats waar een persoon zijn hoofdverblijf vestigt, geacht wordt te 
verblijven voor het uitoefenen van zijn rechten en voor de nakoming van zijn 
verplichtingen. Iedereen kan slechts 1 woonplaats hebben, woonplaats in statuten 
bepaald en heet maatschappelijke zetel  niet hetzelfde als feitelijke verblijfplaats: 
vereist zijn een feitelijk element en een intentioneel element
Keuze van woonplaats is vrij en wordt bepaald op grond van feitelijke en werkelijke 
toestand, Gerechtelijk wetboek definieert woonplaats als “de plaats waar de persoon op 
het bevolkingsregister is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf”

Woonplaats is belangrijk voor het bepalen van rechten en plichten

1. Dagvaardingen en betekeningen van gerechtelijke beslissingen
2. Woonplaats van de overledene bepaalt plaats van nalatenschap
3. Akten burgerlijke stand gecentraliseerd in de woonplaats betrokkene
4. Duur van de verkrijgende verjaring

Soorten woonplaatsen:

1. Talrijke definities van woonplaats: steeds plaatsen binnen het juiste 
juridische kader
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2. Wettelijke of verplichte woonplaats: sommige categorieën geen vrije 
keuze van woonplaats

a) Voor het leven benoemde ambtenaren: woonplaats binnen 
gebied waarvoor zij bevoegd zijn

b) Niet-ontvoogde minderjarige: woonplaats bij ouders
3. Woonplaats ad hoc/gekozen woonplaats: in overeenkomst bepalen dat 

de uitvoering van verbintenissen aan andere plaats als woonplaats kan 
dienen

4. Echtelijke verblijfplaats: plaats waar gehuwden hun 
huwelijksverplichtingen nakomen

5. Fiscale woonplaats: centrum van de levensbelangen
De plaats van: vast verblijf, haarstede van gezin, nationaliteit, vitale 
betrekkingen met medemensen onderhoudt

Huwelijk: bijzondere aandacht in het recht, enerzijds sfeer waar meest intieme 
menselijke relaties tot ontplooiing komt en anderzijds de kleinste economische eenheid
 gewaardeerde maatschappelijke instelling

1. Liberalisering huwelijksrecht en huwelijksgoederenrecht:
a) Versoepeling procedure echtscheiding
b) Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding
c) Depenalisering van overspel
d) Versoepeling echtscheidingsgronden en procedure

2. Juridische regeling van ongehuwd samenwonen: samenwonende 
personen een verklaring afleggen van wettelijke samenwoning 

3. Gelijkstelling van kinderen
4. Gelijkstelling man en vrouw
5. Vereniging van familie tot gezin
6. Verschuiving privaatrechtelijke familierelaties naar publiekrechtelijke 

sfeer
6) GOEDEREN- EN ZAKENRECHT  

Lichamelijke en onlichamelijke goederen:
Lichamelijke goederen zijn zintuiglijk waarneembare stoffelijke goederen, ook zaken 
genoemd
Onlichamelijke goederen zijn onstoffelijk, het zijn producten van menselijke geest of 
abstracte gehelen van goederen van uiteenlopende aard  kunnen rechten op verworven 
worden
Eigendomsrecht vereenzelvigd met het goed zelf, eventueel kunnen bepaalde onderdelen
afgesplitst worden

Roerende en onroerende goederen:
Voornaamste onderscheid in Burgerlijk Wetboek van 1804: de tijdsgeest
Economisch onderscheid is minder relevant: roerende goederen belangrijkere plaats dan 
vroeger
Schuldeiser heeft meer zekerheid wanneer schuldenaar onroerende goederen als 
zekerheid aanbiedt
Juridische verschilpunten tussen behandeling roerende en onroerende goederen: 
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procedure beslag, regeling inzake verjaring, fiscaal recht ( OG: registratierecht, RG: 
BTW) 

Onroerende goederen: niet verplaatsbaar

1. Door hun aard
2. Door bestemming: voorwerpen die de eigenaar aan het erf heeft 

verbonden met oog op exploitatie  band tussen onroerend goed en 
goed dat van nature roerend is

Roerende goederen: verplaatsbaar  overdracht van deze goederen moeilijk 
controleerbaar

1. Alle verplaatsbare goederen die niet onroerend zijn door hun 
bestemming

2. Door wetsbepaling: door wet uitgedrukt als roerend (bv. aandelen)

Gebruiks- en verbruiksgoederen:
Gebruiksgoederen kan men meer dan 1 keer gebruiken, gaan slechts teniet door slijtage 
of defect
Verbruiksgoederen gaan teniet bij eerste normale gebruik
Onderscheid belangrijk voor teruggaveplicht en risico voor lener
Bruikleen: zelfde voorwerp teruggeven
Verbruiklening: gelijkaardige voorwerpen teruggeven

Tenietgaan van voorwerp zonder fout van lener  risico bij eigenaar van goed

Domeingoederen:
Goederen die toebehoren aan publiekrechtelijke rechtspersonen
Overheidsgoederen worden beheerd en vervreemd volgens strikte wettelijke 
voorschriften
Openbaar domein: goederen die van nature, door de wet of door een beslissing van de 
bevoegde overheid tot het gebruik van allen bestemd zijn. De bestemming wordt 
stilzwijgend of uitdrukkelijk gewijzigd door desaffectatie
Privaat domein: overheidsgoederen die dergelijke bestemming niet kregen  wel rechten 
te verwerven

Zelfstandig zakelijke rechten:
Zelfstandige zakelijke rechten staan op zichzelf
Titularis zakelijk recht op bepaald goed heeft onmiddellijke macht op dit goed 
 rechtsband tussen goed en titularis  grote verschil met vorderingsrecht ( band tussen 
2 personen)
Kenmerken: 
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1. Absoluut karakter: tegenwerpbaar aan iedereen
Onroerende goederen slechts tegenwerpbaar na publiciteit (niet nodig 
tegenover derden)volgens Hypotheekwet
Vorderingsrecht slechts beperkt tegenwerpbaar aan derden

2. Zakelijk recht geeft volgrecht: recht laten gelden tegenover iedereen in 
wiens handen het goed bevindt

3. Zakelijk recht geeft voorrang op goed: versterkt positie van titularis
Titularis bij vorderingsrecht moet aanspraken van andere schuldeisers 
dulden  aanspraken in samenloop met anderen  evenredige verdeling

4. Aantal zakelijke rechten is limitatief beperkt
Vorderingsrechten zijn niet beperkt

Eigendomsrecht: recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak genot te hebben 
en erover te beschikken op voorwaarde dat men er geen gebruik  van maakt dat strijdig 
is met de wetten

1. Genotsrecht: eigenaar mag opbrengsten voor zich innen
2. Beheersrecht: eigenaar mag zaak aanwenden voor eigen doelstellingen
3. Beschikken: recht om zaak te vervreemden of vernietigen

Verwerven van eigendom:

1. Afgeleide eigendomsverwerving: overdracht van ene titularis naar 
andere bij:

a) Overeenkomst
b) Éénzijdig overheidsoptreden
c) Overlijden 

2. Oorspronkelijke eigendomsverwerving
a) Toe-eigening
b) Verloren voorwerpen: zes maand ter beschikking daarna 

gemeente eigenaar indien gevonden op publieke grond, vinder 
mag zaak behouden als eigenaar niet komt opdagen indien 
gevonden op private grond, bij schatvinding wordt opbrengst 
gedeeld doorvinder en eigenaar van grond

c) Achtergelaten voorwerp: indien toevertrouwde persoon niet 
komt opdagen na 1 jaar (6 maanden voor motorvoertuigen) 
mag men over gaan tot verkoop

d) Natrekking: eigenaar van onroerend/roerend goed heeft recht 
op al wat de zaak voortbrengt
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Bezit en verjaring van eigendom:

1. Bezit en detentie: Bezit = feitelijke macht van een persoon over een 
zaak, detentie : zaak bijhouden voor een ander

a) Feitelijk element: macht uitoefenen zoals eigenaar
b) Intentioneel element: wil hebben zich te gedragen als eigenaar

2. Bezitter te goeder en te kwader trouw: te goeder trouw wordt altijd 
vermoed, te kwader trouw moet men bewijzen

a) Te goeder trouw: werkelijk eigenaar was of de zaak verkregen 
had van een werkelijke eigenaar

b) Te kwader trouw: niet de werkelijke eigenaar is of niet de zaak 
verkregen heeft van iemand die niet de werkelijke eigenaar is

3. Verjaring van onroerende goederen: belangrijkste gevolg van bezit van 
onroerende goederen
Gedurende bepaalde termijn bezit op onroerend goed ongestoord kan 
volhouden, na deze termijn eigenaar van onroerend goed: het bezit 
moet wel deugdelijk, voortdurend, vreedzaam, openbaar en 
ondubbelzinnig zijn
Termijnen voor verkrijgde verjaring:

a) 30 jaar voor bezitter te kwader trouw
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b) 10 jaar voor bezitter te goeder trouw die binnen hetzelfde 
rechtsgebied van het hof van beroep woont van de werkelijke 
eigenaar

c) 20 jaar voor bezitter te goeder trouw die in een ander 
rechtsgebied woont

4. Bezit roerende en onroerende goederen: dubbel rechtsgevolg:
a) Eigendomsvermogen: roerende goederen geldt het bezit als titel,

weerlegbaar vermoeden  tegenbewijs mogelijk
b) Eigendomsverwerving: bezitter te goeder trouw van roerende 

zaak bezit eigendom ervan zonder verjaringstermijn, belangrijke
uitzondering: indien ware eigenaar zaak  verloren heeft of indien
zaak gestolen werd, maar slaagt erin te bewijzen dat hij de 
werkelijke eigenaar is kan hij de zaak terugvorderen, hierop zijn 
beperkingen:

i. Terugvordering binnen de 3 jaar, vanaf dag waarop 
verlies op diefstal plaats heeft gehad

ii. Gestolen/verloren zaak gekocht is op openbare verkoping
 ware eigenaar betaalde koopprijs terugbetalen

iii. Geldbiljetten kunnen nooit worden teruggevorderd
iv. Bezitter van titels aan toonder kan verzet aantekenen bij 

verlies van deze toonderpapieren

Beperkingen eigendomsrecht:

1. Beperkingen in het privaatrecht:
a) Erfdienstbaarheden: last die op het lijdend erf is gelegd tot 

gebruik en tot nut van een heersend erf, kunnen ontstaan in de 
ligging van plaatsen

b) Foutaansprakelijkheid: niet toegelaten anderen op foutieve wijze
schade toe te brengen

c) Rechtsmisbruik: misbruik wanneer recht wordt uitgeoefend op 
een wijze die kennelijk de grenzen van normale uitoefening 
overschrijdt

d) Burenhinder of evenwichtsleer: slachtoffer de fout bewijzen, elke
eigenaar recht op normaal genot van zijn zaak
Om uit te maken of hinder overdreven of abnormaal is worden 
er verschillende criteria gebruikt:

i. Tijd en duur
ii. Technische modernisering
iii. Plaats en tijdstip ingebruikname
iv. Bijzondere gevoeligheid
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Compensatie van gemeente of staat bij openbare werken, bij 
normale openbare werken vormen geen bovenmatige hinder  
geen compensatie

2. Beperkingen in het publiekrecht:
a) Onteigening: overheid kan éénzijdige eigenaars uit 

eigendomsrecht ontzetten onder bepaalde voorwaarden, slechts 
mogelijk in algemeen belang tegen een billijke en voorafgaande 
schadevergoeding

b) Andere beperkingen:
i. Erfdienstbaarheden van openbaar nut
ii. Wetgeving op de stedenbouw en ruimtelijke ordening
iii. Wetgeving inzake uitbating van gevaarlijke en hinderlijke 

inrichtingen
iv. Milieureglementering 

Mede-eigendom:

1. Begrip: eigendomsrecht dat door twee of meer personen gezamenlijk 
op eenzelfde zaak of geheel van zaken wordt uitgeoefend

2. Rechten en plichten: 
a) Via een rechtsvordering uit onverdeeldheid treden
b) Partijen kunnen overeenkomen om verdeling uit te stellen over 

maximum vijf jaar, maar termijn kan vernieuwd worden
c) Elke mede-eigenaar heeft de plicht mee te werken aan 

noodzakelijke daden van beheer en beschikking
d) Elke mede-eigenaar mag daden van behoud en voorlopig beheer

stellen
3. Appartementseigendom: samenwerking tussen verschillende eigenaars

 notariële basisakte en reglement van mede-eigendom worden 
opgesteld

Vruchtgebruik: recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft genot te 
hebben, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden
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Vruchtgebruiker ruimer gebruiksrecht dan huurder: vruchten innen, recht verhuren, 
huurgeld innen
Beperkingen die de eigenaar ondervindt  naakte eigenaar
Tijdelijk recht  ten laatste teniet bij overlijden van vruchtgebruiker
Ontstaat bij rechtshandeling of door de wet
Rechten en plichten:

1.  Bij aanvang een inventaris opmaken (geldt niet voor langstlevende 
echtgenoot)

2. Zaak beheren als een goed huisvader, belangrijke herstellingen blijven 
ten laste van naakte eigenaar

3. Zaak moet worden teruggeven in goede staat
4. Belastingen betalen

Maximumtermijn is het leven van vruchtgebruiker, korter indien dit in overeenkomst 
wordt opgenomen. Om te verhinderen dat vruchtgebruik eeuwigdurend is, is de 
maximumduur 30 jaar hiervoor

Erfpacht: tijdelijk onroerend zakelijk recht waarbij grondeigenaar volle genot van zijn 
grond voor lange tijd afstaat met tegenprestatie van een jaarlijkse cijns
Minimumduur van 27 jaar en maximumduur van 99 jaar
Erfpachter heeft zeer ruim genotsrecht: hij mag bestemming van grond wijzigen
Rechten en plichten worden in contract overeengekomen

Recht van opstal: beperkte vorm van erfpacht, recht om onroerende goederen op 
andermans erf te bezitten
Duur maximum 50 jaar, termijn kan verlengd worden

SCHEMA PAGINA 162!

Zakelijke zekerheden:
Zakelijke zekerheidsrechten zijn onzelfstandig omdat ze enkel bestaan als bijkomend 
recht bij een vorderingsrecht, enkel gevestigd als er bepaald vorderingsrecht bestaat
Schuldenaar van vorderingsrecht is gehouden tot betaling met geheel zijn vermogen  
kan beslag leggen op alle goederen  indien vermogen schuldenaar afneemt dan neemt 
het onderpand van schuldeiser ook af, indien vermogen onvoldoende is  gelijke 
verdeling

Zekerheden: persoonlijk of zakelijk
Persoonlijk: borgtocht, kredietverzekering  geven schuldeiser garantie op terugbetaling
Zakelijk: kleven aan goederen  voordelen verbonden aan zakelijke rechten
Zakelijke zekerheden vallen uiteen in:

1. Voorrechten: recht dat wegens bijzondere aard van schuldvordering 
toekomt aan één schuldeiser  voorrang op andere schuldeisers
Soorten voorrechten:

a) Algemene voorrechten: alle goederen van de schuldenaar
i. Begrafeniskosten
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ii. Kosten voormedische behandeling tijdens laatste ziekte
iii. Lonen, sociale zekerheid, belastingen

b) Bijzondere voorrechten: alleen bepaalde goederen tot voorwerp
i. Kosten gemaakt tot behoud van zaak
ii. Voorrecht verhuurder op huisraad huurder
iii. Voorrecht niet betaalde verkoper van onroerende 

goederen
iv. Voorrecht commissionair over goederen die hem 

toevertrouwd worden
c) Rangregeling: een va de moeilijkste domeinen van het recht, 

door grote aantal voorrechten is kans op terugbetaling voor 
gewone schuldeiser bij onvermogen of faillissement heel klein
Vuistregels rangorde:

i. Bijzondere voorrechten vooralgemene voorrechten en 
hypotheken

ii. Algemene voorrechten na hypotheken
iii. Volgorde algemene voorrechten bepaald volgend wet
iv. Volgorde tussen bijzondere voorrechten bepaald door 

datum van publiciteit of door de “aard” van het voorrecht

2. Werkelijke zakelijke zekerheidsrechten:
a) Hypotheken: zakelijke zekerheid gevestigd op onroerend recht 

ter voldoening van een verbintenis  hypotheekouder verwerft 
hierdoor een volgrecht en een recht van voorrang als de akte 
werd ingeschreven bij hypotheekbewaarder, geniet ook recht 
van zaakvervanging
Hypotheek meestal teniet bij hypotheekzuivering, zuivering 
geschiedt bij voldoen van schuldeisers voor volledige bedrag of 
zuivering door een derde
Steeds onderscheid tussen hypothecaire inschrijving van de 
hypotheek en de onderlinge schuldvordering
Wet van 1992  maximale geldigheidsduur van hypothecaire 
inschrijving verlengd tot 30 jaar  voordeel van financiële 
instellingen

b) Pand: zakelijk zekerheidsrecht op roerende goederen: roerende 
zaak afgeven tot zekerheid van schuld
Pandhouder heeft geen volgrecht  voorrecht verloren bij 
bezitsverlies
Pandhouder mag de zaak niet gebruiken maar wel de 
opbrengsten innen en verrekenen met de schuld
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Schuldenaar niet betaalt  overgaan tot verkoop van zaak met 
tussenkomst van rechter
Vormen van pand:

i. Handelspand
ii. Inpandgeving van schuldvorderingen
iii. Inpandgeving van handelszaak

Inpandgeving van een handelszaak wijkt af van het gewone 
pand in verschillende punten:

i. Enkel gevestigd ten voordele van erkende 
kredietinstellingen

ii. Geen buiten-bezitstelling
iii. Zekerheid van gehele onderneming
iv. Publiciteit nodig in het register van de 

hypotheekbewaarder

7) VERBINTENISSEN  

Verbintenissen algemeen:

Een verbintenis is een juridische plicht: schuldeiser heeft een vorderingsrecht en de 
schuldenaar heeft een verbintenis of schuld, personen buiten de relatie zijn derden

SCHEMA PAGINA 170!

Verbintenissenrecht en zakenrecht:
Verbintenis  verhouding tussen personen
Zakelijk recht  verhouding tussen een of meer personen en een zaak
Verplichting tot het geven van een zaak is een verbintenis, het recht van de schuldeiser 
blijft wel het vorderingsrecht
Zakelijke rechten zijn beperkt, vorderingsrechten zijn onbeperkt

Tussen recht en moraal:
Natuurlijke verbintenis  niet gerechtelijk afdwingbaar
Louter morele verbintenis  geen rechtsgevolgen aan afspraak
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Bronnen van verbintenissen:
Ontstaan door:

1. Overeenkomst
2. De wet
3. Eenzijdige wilsuiting

Soorten verbintenissen:

1. Verbintenis met tijdsbepaling: verbintenis afhankelijk van toekomstige 
en zekere gebeurtenis
Opgeschorte tijdsbepaling  verbintenis pas uitgevoerd na een zekere 
termijn of na zekere gebeurtenis
Ontbindende tijdsbepaling  verbintenis uitdoven

2. Voorwaardelijke verbintenis: verbintenis afhankelijk van voorwaarde, 
voorwaarde is een toekomstige en onzekere gebeurtenis
Opgeschorte voorwaarde  ontstaan verbintenis afhankelijk van de 
voorwaarde
Ontbindende voorwaarde  verbintenis beëindigd bij optreden van 
gebeurtenis
Potestatieve voorwaarde  realisatie van toekomstige en onzekere 
gebeurtenis afhankelijk van de wil van schuldenaar

a) Zuiver potestatieve voorwaarde: is nietig, schuldenaar heeft zich
eigenlijk niet willen verbinden

b) Gemengde potestatieve voorwaarde: is geldig, voorwaarde 
gekoppeld aan zowel de wil van schuldenaar als aan een andere 
gebeurtenis

3. Splitsbaarheid en hoofdelijkheid:
Meerdere personen kunnen schuldenaar zijn van dezelfde verbintenis  
ieder in zijn deel schuldenaar, verbintenis moet wel deelbaar zijn 
 bij ondeelbare verbintenis is iedereen hoofdelijk gehouden

a) Actieve hoofdelijkheid: verscheidene schuldeisers ieder apart het
recht om de betaling van de gehele schuld op te eisen

b) Passieve hoofdelijkheid: verscheidene schuldenaars
Hoofdelijkheid moet voortvloeien uit de wet of uit de overeenkomst  
anders splitsbare schuld
Professionele leningovereenkomsten  steeds clausule van 
hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bedongen

a) Afwijking 1: aansprakelijkheid in solidum voor onrechtmatige 
daden  bescherming slachtoffer, indien slachtoffer van grote 
groep  onmogelijk volledige schadevergoeding te bekomen

b) Afwijking 2: handelaars-medeschuldenaars  regel van 
gewoonterecht

4. Resultaats- en middelenverbintenissen:
Resultaatsverbintenis  verplicht de schuldenaar er zich toe een 
welbepaald resultaat te bereiken
Middelenverbintenis/inspanningsverbintenis  verplicht schuldenaar er 
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zich enkel toe bepaalde middelen of inspanningen aan te wenden, 
zonder daarom resultaat te garanderen
Onderscheid belangrijk voor aansprakelijkheid

a) Middelenverbintenis: de schuldeiser draagt het bewijs van 
tekortschieten van schuldenaar wegens ontoereikende middelen 
of ontoereikende inspanningen

b) Resultaatsverbintenis: schuldeiser moet het niet bereiken van 
het beloofde resultaat aantonen

5. Verbintenissen gebonden aan de persoon: hoedanigheid van de 
tegenpartij essentieel voor het sluiten van een overeenkomst  indien  
overeenkomst niet aan de persoon gebonden is kan men de verbintenis
overdragen

Overeenkomst:
Samentreffen van de wil van twee of meer personen met het doel verbintenissen te doen
ontstaan, te wijzigen of uit te doven
Meerzijdige rechtshandeling:
Rechtshandeling  partijen hebben rechtgevolgen op het oog (ontstaan, wijzigen of 
uitdoven)
Meerzijdige  minstens 2 personen elkaar moeten vinden om tegenover elkaar en met 
elkaars toestemming verbintenissen tot stand te brengen

Soorten overeenkomsten:

1. Eenzijdige en wederkerige overeenkomsten:
Eenzijdige overeenkomst  slechts verbintenissen geschapen in hoofde 
van 1 partij  slechts 1 partij tot iets verplicht
Wederkerige overeenkomst  beide partijen verbinden zich wederkerig 
en gelijktijdig tegenover elkaar 

2. Benoemde en onbenoemde overeenkomsten:
Verbintenissen zijn niet beperkt  alle handelingsbekwame personen 
kunnen onbeperkt rechten en plichten in het leven roepen 
= contractuele vrijheid
Benoemde overeenkomsten: overeenkomsten geregeld in het BW en in 
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bijzondere wetten
Onbenoemde contracten: geen wettelijke regeling  nieuwe juridische 
constructies ontwerpen  soms nood aan meer reglementerend op te 
treden  steeds meer onbenoemde contracten overgedragen naar 
benoemde contracten

3. Consensuele, plechtige en zakelijke overeenkomsten:
Overeenkomst in de regel uisluitend gesloten bij wilsovereenstemming 
van beide partijen  geschrift meestel gewenst als bewijs
Plechtige overeenkomst  overeenkomst afhankelijk van bestaan van 
bepaalde vormvereisten
Zakelijke overeenkomsten  pas tot stand door afgifte van de zaak 
waarop overeenkomst betrekking heeft

4. Vergeldende overeenkomsten of om niet, kanscontracten:
Vergeldende overeenkomsten/overeenkomsten onder bezwarende titel 
 beide partijen een gelijkwaardige verbintenis
Overeenkomsten om niet  1 partij duidelijk voordeel uit overeenkomst 
 geheel of gedeeltelijk uit vrijgevigheid
Kanscontracten  onzeker welke partij precies voordeel zal halen  
kanscontracten zijn vergeldend

5. Standaardovereenkomsten en toetredingsovereenkomsten:
Standaardovereenkomst of typecontracten  vooraf opgestelde 
contracten bestemd om een bepaald aantal toekomstige 
rechtsverhoudingen te regelen
Toetredingsovereenkomsten  worden eenzijdig door 1 partij opgesteld

Grondbeginselen en de interpretatie van overeenkomsten:

Wilsautonomie: partijen zijn vrij om al dan niet te contracteren  grondslag van 
verbintenissenrecht  regels van verbintenissenrecht meestal aanvullend recht
Nauw verbonden aan de vrijheid van de onderneming, enkel beperkt door:

1. Regels van openbare orde: essentiële belangen van de staat
2. Regels van goede zeden: elementaire regels van maatschappelijk 

fatsoen
3. Regels van dwingend recht: niet af te wijken van deze regels

Bindende kracht van de overeenkomst: overeenkomst strekt tot wet van de partijen, 
partijen zijn gebonden door hun gegeven woord
Rechter mag overeenkomst niet wijzigen om reden van billijkheid
Rechtszekerheid vereist dat contracten niet zomaar kunnen worden herroepen

De goede trouw:

1. Subjectieve en objectieve goede trouw:
a) Subjectieve goede trouw: goede trouw van het niet weten
b) Objectieve goede trouw: goede trouw van het behoren te weten
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2. Verschillende functies van de goede trouw:
a) Interpretatieve werking van de goede trouw: uitgelegd volgens 

de goede trouw
b) Aanvullende werking van de goede trouw
c) Beperkende of wijzigende werking van de goede trouw: foutieve 

wijze contractuele rechten uitoefenen  schuldig aan 
rechtsmisbruik

Interpretatie van de overeenkomst: interpretatieregels dikwijls ten onrechte als details 
beschouwd, vuistregels van juridische logica verdienen toch een bijzondere aandacht:

1. Overeenkomst moet worden aangevuld met wettelijke bepalingen
2. Richtinggevend is de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
3. Moet opgevat worden in de zin of het enig gevolg kan hebben
4. Ingeval van twijfel  uitgelegd worden aan degene die bedongen heeft

Geldigheidsvoorwaarden van de overeenkomst:

1. Toestemming van de partijen die zich verbinden: partijen moeten de 
bedoeling hebben zich te verbinden, in geval van volledig ontbreken  
overeenkomst nietig (dronkenschap)
Toestemming mag niet aangetast zijn door wilsgebreken:

a) Dwaling: verkeerde voorstelling van zaken
i. Omtrent zelfstandigheid van de zaak: element dat de 

partij er hoofdzakelijk toe heeft bewogen het contract 
aan te gaan
Incidentele dwaling (niet essentiële elementen): 
nietigheid overeenkomst

ii. Omtrent persoon
iii. Verschoonbare dwaling: mogelijkheid tot vergissen
iv. Sanctie: relatieve nietigheid

b) Geweld: naaste omgeving of zijn vermogen kan een aanzienlijk 
en dadelijk nadeel ondergaan
Soort geweld in aanmerking:

i. Doorslaggevend zijn
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ii. Onrechtmatig zijn
Sanctie: relatieve nietigheid van overeenkomst

c) Bedrog: opzettelijke misleiding  opzettelijke veroorzaakte 
dwaling, bedrog moet bepalend of doorslaggevend geweest zijn
Soorten bedrog:

i. Actief of passief
ii. Hoofdbedrog of bijkomend bedrog:

Hoofdbedrog  aard dat men overeenkomst niet zou 
aangaan
Bijkomend bedrog  aard het contract onder andere 
voorwaarden zou hebben aangegaan

iii. Bedrog of overdrijving: overdrijving is nog geen bedrog
Sanctie: in geval van hoofdbedrog  relatieve nietigheid, in geval
van bijkomend bedrog  schadevergoeding

d) Benadeling: wanverhouding tussen prestaties en 
contractspartijen  1 persoon ondervindt nadeel
 geen grondslag tot nietigheid van overeenkomst

2. Bekwaamheid: iedereen kan contracten aangaan tenzij door de wet 
onbekwaam verklaard

3. Voorwerp: iedere overeenkomst moet een voorwerp hebben, voorwerp 
moet in de handel zijn en het moet geoorloofd zijn

4. Oorzaak: betrekking op het waarom van de verbintenis
Valse oorzaak: simulatie door partijen
Ongeoorloofde oorzaak: strijdigheid met de wet, de goede zeden of de 
openbare orde

Ontstaan van de overeenkomst:
Aanbod: sluiten van overeenkomst voorafgegaan door langdurige besprekingen en 
uitwisseling van voorstellen  1 van de partijen een voorstel formuleert spreekt men van 
een aanbod
Dubbel juridisch belang:

1. Belangrijk stadium in het  tot stand komen van een overeenkomst
2. Eenzijdige rechtshandeling waardoor de persoon die het aanbod doet 

zichzelf verbindt

Aanbod kan ingetrokken worden als het om een god gaat dat reeds verkocht werd of 
wanneer het aanbod wordt ingetrokken vooraleer het de andere partij bereikt heeft
Aanbod moet gedurende een redelijke tijd te handhaven zijn  teermijn bepaald door 
situatie en handelsgebruiken
Onvoldoende in voorraad houden van aangeboden producten is misleidende reclame

Aanvaarding: door aanvaarding van het aanbod wordt de overeenkomst gesloten  ene 
contractpartij stemt toe
Aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn
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Precontractuele aansprakelijkheid: voorstellen die in de loop van voorafgaande 
besprekingen zijn geformuleerd zijn geen juridische verbintenissen  misbruiken van 
deze vrijheid kan leiden tot toepassing va precontractuele aansprakelijkheid
Opwekken van vertrouwen mag niet misbruikt worden

SCHEMA PAGINA 191! 

Uitvoering van een overeenkomst:

Vrijwillige uitvoering: partijen in grote mate meester over de wijze waarop de 
overeenkomsten moeten worden uitgevoerd
Behalve bij verbintenis gebonden aan persoon, mag de schuldenaar  de overeenkomst 
laten voldoen via een medeschuldenaar of een derde  schuldenaar blijft wel 
verantwoordelijk voor fouten bij uitvoering
Bij verandering van schuldvordering is het niet geldig de verbintenis uit te voeren 
tegenover oude schuldeiser  nieuwe schuldeiser in zelfde juridische positie = subrogatie,
grote voordeel is dat de zekerheden meegaan
SCHEMA PAGINA 193!
Overeenkomst bepaalt wat moet worden uitgevoerd  bij soortgoederen soms 
problemen, geen bijzondere details  gemiddelde kwaliteit
Schuld in vreemde munt dan blijft nominale bedrag gelden ongeacht waardeverschillen
Uitvoering moet geschieden in de woonplaats  schulden zijn haalbaar
Partijen zijn vrij te bepalen wanneer overeenkomst wordt uitgevoerd

Voorwaarden voor contractuele aansprakelijkheid:
Overeenkomst foutief of niet correct uitgevoerd  contractuele aansprakelijkheid als 
gevolg:

1. Geen overmacht: gebeurtenis of omstandigheid die onafhankelijk is van
de wel van de schuldenaar en die de uitvoering onmogelijk maakt  
bevrijdt schuldenaar van de uitvoering
 verhindert contractuele aansprakelijkheid
Beginselen:

a) Onmogelijkheid moet niet absoluut zijn
b) Omstandigheid mag niet te wijten zijn aan de schuldenaar zelf
c) Bewijslast van overmacht ligt bij schuldenaar

2. Aanmaning: schuldeisers wil zijn nalatige of onwillige schuldenaar 
dwingen tot uitvoering van verbintenis, moet hij eerst in gebreke 
stellen  ingebrekestelling impliceert altijd een ondubbelzinnige en 
dwingende aanmaning
Gevolgen van de aanmaning zijn belangrijk: betreffen de verschuiving 
van het risico, verschuldigd zijn van nalatigheidintresten (moratoire 
intresten) en het toepasselijk worden van schadebeding
Uitzonderingen:
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a) Wanneer aanmaning geen enkel nut kan hebben
b) Wanneer overeenkomst zelf bepaalt dat geen afzonderlijke 

aanmaning meer nodig zal zijn na vervaldatum
c) Handelstransacties 

Gedwongen uitvoering:

1. Gedwongen uitvoering en de rechter: wanneer schuldenaar in gebreke 
blijft  schuldeiser tot de rechter wenden
Dwang slechts mogelijk bij uitvoerbare titel, in regel is uitvoerbare titel 
een vonnis (notariële akte kan ook uitvoerbare titel zijn)

2. Uitvoering in natura: schuldeiser mag vragen wat effectief 
overgekomen werd ook gerechtelijk af te dwingen  meest gepaste 
schadevergoeding primeert
Uitvoering laten afdwingen door dwangsom, dwangsom niet opgelegd 
bij geldschulden en arbeidsovereenkomsten

3. Onrechtstreekse uitvoering door een derde: onrechtstreekse uitvoering 
is de uitvoering door andere personen dan de schuldenaar zelf, maar 
wel op zijn kosten

4. Schadevergoeding: contractuele wanprestatie, foutief nalaten van enige
uitvoering of niet tijdige uitvoering gesanctioneerd met 
schadevergoeding = vervangende of compensatoire schadevergoeding
Grootte schadevergoeding:

a) Dekt zoel verlies als verloren winst
b) Uitgezonderd bedrog  enkel voorzienbare schade
c) Schade die onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is
d) Betaling van geldsom  wettelijke intrest
e) Bij niet uitvoering  strafbeding of boetebeding
f) Marktpraktijken en consumentenbeschermingstrengere sanctie
g) Kosten voor invordering ten laste van wanbetaler

Ontbinding overeenkomst:

1. Weigering wegens niet uitvoering: verweermiddel zonder tussenkomst 
van rechter de verbintenis niet uit te voeren als andere partij in 
gebreke blijft  voorlopige oplossing
Toepassingvoorwaarden:

a) Debiteur dienst zelf schuldeiser te zijn
b) Medecontractant moet in gebreke zijn gebleven
c) Debiteur die zich op de weigering beroept moet te goeder trouw 

handelen
Weigering moet proportioneel zijn, proportionaliteit is niet altijd even 
duidelijk  verduidelijkt bij clausules in overeenkomst

2. Stilzwijgende en gerechtelijke ontbinding: iedere wederzijdse 
overeenkomst is het stilzwijgend ontbindend beding begrepen
 ontbinding doet overeenkomst teniet en doet alle verbintenissen 
verdwijnen: in onderling akkoord of door rechter
Rechter kan overeenkomst ontbinden als beide partijen niet tot akkoord
komen

3. Uitdrukkelijk ontbindend beding: 
Om problemen te voorkomen  in overeenkomst uitdrukkelijk 
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ontbindend beding op nemen
 overeenkomst automatisch ontbonden zonder tussenkomst van de 
rechter

Exoneratieclausule of het vrijwaringsbeding: mogelijkheid dat schuldenaar bij 
overeenkomst zijn aansprakelijkheid beperkt  belangrijke gevolgen: partij zal de andere 
partij niet meer kunnen aanspreken voor eventuele schade

SCHEMA PAGINA 204!

Derden en de overeenkomst:
Gevolgen van overeenkomst gelden slechts tussen de partijen, derden kunnen geen 
voordeel halen en kunnen ook geen verplichtingen worden opgelegd
Worden niet als derden beschouwd: wettelijke erfgenamen en rechtverkrijgenden onder 
algemene titel

SCHEMA PAGINA 206!

Partij kan in overeenkomst de verbintenis aangaan om ten gunste van een derde een 
prestatie te leveren wanneer de wederpartij een wederkerige prestatie levert
Rechtstreekse vordering is de bevoegdheid toegekend aan een persoon tegen de 
schuldenaar van zijn schuldenaar om een rechtsvordering in te stellen: enkel in gevallen 
door de wet bepaald

Derden moeten de overeenkomsten als een feit erkennen  rechtsgevolgen in principe 
wel tegenwerpelijk aan derden
Uitzonderingen:

1. Wettelijke formaliteiten: tegenwerpelijkheid beperkt in gevallen waar 
een wettelijke publiciteit wordt geregeld
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2. Pauliaanse vordering: schuldenaar heeft handelingen gesteld die de 
rechten van de schuldeisers bedrieglijk benadelen  hiertegen optreden
Vier voorwaarden:

a) Bedrieglijke rechtshandeling dateert van na het ontstaan van de 
verbintenis

b) Schuldeiser is benadeeld door verarming van de schuldenaar
c) Schuldenaar heeft bedrieglijk gehandeld
d) Derde is medeplichtig

➨ Aan voorwaarden voldaan: rechtshandeling niet tegenwerpelijk

Tenietgaan van overeenkomsten:
Tenietgaan van overeenkomst is niet hetzelfde als het tenietgaan van de verbintenis
Nietigheid kan voortvloeien uit:

1. Ontbreken van wilsovereenstemming
2. Wilsgebreken
3. Ontbreken van een voorwerp
4. Ontbreken van een oorzaak of wegens een valse of ongeoorloofde 

oorzaak
5. Strijdigheid met openbare orde en goede zeden
6. Strijdigheid met wettelijke bepaling die nietigheid bepaalt

Soorten ontbinding:

1. Ontbinding door wederzijde toestemming: samen ongedaan maken
2. Gerechtelijke ontbinding
3. Ontbinding wegens overmacht

Eenzijdige opzegging: belangrijkste hedendaagse overeenkomsten zijn de 
overeenkomsten van onbepaalde duur/duurovereenkomsten
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 normale wijze van beëindiging vak onmogelijk  mogelijkheid tot eenzijdige opzegging 
als aanvullend recht beschouwd

Uitvoering:
Correcte uitvoering  verbintenis uitdoven
Niet-correcte uitvoering  aanleiding tot contractuele aansprakelijkheid

Schuldvernieuwing: onverwachte vorm van het tenietgaan van verbintenissen, wijziging 
van essentieel element van verbintenis
 voor zekerheden verbonden aan overeenkomst zijn er belangrijke gevolgen

Schuldvergelijking: tenietgaan van twee schulden die twee personen tegenover elkaar 
hebben ten belope van het geringste bedrag, vereist is dat beide personen dezelfde 
hoedanigheid hebben
Verschillende vormen:

1. Wettelijke schuldvergelijking: automatisch wanneer voorwaarden 
vervuld zijn

a) Geldsom of vervangbare zaak
b) Schulden moeten vaststaan
c) Schulden moeten opeisbaar zijn
d) Partijen zijn persoon lijk elkaars schuldenaar

2. Gerechtelijke schuldvergelijking: door rechter uitgesproken
3. Conventionele schuldvergelijking: door de wil van partijen

Schuldvergelijking niet mogelijk bij schuldvorderingen ontstaan voor faillissement en 
schulden na het faillissement

Schuldvermenging: wanneer dezelfde persoon de hoedanigheden van de schuldeiser en 
schuldenaar verenigt  tenietgaan van overeenkomst

Bevrijdende verjaring: einde van verbintenis tot gevolg, bijzondere korte 
verjaringstermijnen gelden als vermoeden van betaling  vermoeden weerlegbaar

8) BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN:  

Koop-verkoop:
Koop is een overeenkomst waarbij de verkoper een zaak of een recht overdraagt aan de 
koper tegen een prijs in geld
Bestanddelen van de koop:

1. Levering van de zaak
2. Eigendomsoverdracht
3. Waarborg van eigendomsrecht
4. Koopprijs 

Eigendomsoverdracht: onderscheidt de koop-verkoop van andere overeenkomsten
Bij koop gaat eigendomsrecht in principe onmiddellijk over  zaak gaat teniet door 
overmacht voor de levering dan is het risico bij de eigenaar
Uitzonderingen:
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1. Koop heeft betrekking op soortgoederen die nog niet werden 
geïndividualiseerd

2. Zake nog niet bestaan
3. Contractueel een latere termijn werd bepaald

Eigendomsvoorbehoud: contract kan beding bevatten waarbij verkoper eigendomsrecht 
behoudt tot volledige betaling van verkochte zaak
Wet van 8 augustus 1998: tegenwerbaarheid erkend onder faillissement onder bepaalde 
voorwaarden:

1. Schriftelijke overeenkomst zijn
2. Goederen moeten nog in natura aanwezig zijn zonder vermenging
3. Terugvordering moet vrij snel na faillissement gevraagd worden

➨ Leverancier geniet recht van voorrang

Problemen met samenloop andere zakelijke rechten: rechtspraak interpreteert 
eigendomsrecht vrij strikt:

1. Niet van toepassing op samenloop buiten faillissement
2. Verkoper moet bewijzen op welke goederen het voorbehoud slaat

Levering van de zaak:
Niet alleen zaken maar ook rechten kunnen worden verkocht
Levering geschiedt bij:
Roerende goederen  afgifte zaak
Onroerende goederen  afgifte sleutels en titels van eigendom
Koper is verplicht goederen te aanvaarden tenzij wanneer gebreken vastgesteld
Koper niet aanvaardt  door verkoper in gebreken worden gesteld
Verkoper levert niet  koper de verkoper in gebreke stellen

Vrijwaringsplicht – waarborg:
Waarborg die verkoper moet leveren is drievoudig:

1. Waarborg ten opzichte van zichtbare gebreke: het geleverde is 
zichtbaar niet het overeenstemmende met het gekochte

2. Waarborg tegen verborgen gebreken: gebreken pas later aan het licht 
komen, niet voor alle latere gebreken mogelijk:

a) Gebrek moet ernstig zijn
b) Gebrek moet bestaan op ogenblik aankoop
c) Gebrek was  niet bekend bij koper
d) Koper reageert binnen korte termijn na het zichtbaar worden 

van gebrek
3. Juridische waarborg: verkoper waarborgt het rustig en vreedzaam bezit

aan de koper

Prijs en kosten:
Koopprijs onderscheidt de koop van de schenking of ruil, te betalen op plaats en ogenblik
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van levering
Wet van 12 juni 1991: bijzondere bescherming ten voordele van consument bij verkoop 
op afbetaling:

1. Voorafgaand aan het sluiten van overeenkomst dienst kredietgever 
consument in het bezit te stellen van formulier “Europese 
standaardinformatie inzake consumentenkrediet”

2. Consument slechts eigenaar nadat minstens 40% van krediet werd 
terugbetaald indien clausule eigendomsrecht werd opgenomen

3. Bij verkoop buiten bedrijf van verkoper  koper het recht om zonder 
kosten af te zien van koop op voorwaarde dat hij binnen de 14 
kalenderdagen de onderneming hiervan verwittigt per aangetekend 
schrijven

Inco-terms: internationaal geregelde soorten koop-verkoopovereenkomsten
Meest gebruikt:

1. C.I.F.: Cost, Insurance, Freight: verkoper zorgt voor inscheping en het 
vervoer van koopwaar en verzekering en zal de vrachtprijs betalen

2. F.O.B.: Free on board: koop waarbij levering van koopwaar aan boord 
van schip wordt bedongen

3. Franco: koop vrij van kosten voor koper

Wet betreffende bescherming consument:
Wet van 1 september 2004  recht dat van toepassing is op koop-verkoop voor bepaalde 
koopovereenkomsten grondig gewijzigd
 verkoop van consumptiegoederen (alle roerende lichamelijke zaken) door 
beroepsverkoper (elke natuurlijke rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt) aan 
een consument (geen verband met commerciële activiteit)  dwingende regels:

1. Gebrek aan overeenstemming: koper moet bewijzen dat er ten tijde 
van levering een gebrek aan overeenstemming bestond, binnen de zes 
maanden na levering  weerlegbaar vermoeden dat gebrek bestond bij 
levering
Bewijzen dat een van vier voorwaarden niet vervuld is:

a) Verkochte zaak is in overeenstemming met gegeven beschrijving
b) Verkochte zaak is geschikt voor elke gewenst gebruik dat is 

meegedeeld bij overeenkomst
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c) Verkochte zaak is geschikt voor gebruik waartoe goederen van 
dezelfde soort gewoonlijk dienen

d) Verkochte zaak biedt kwaliteit en prestaties die voor goederen 
van dezelfde soort normaal zijn

Gebrek aan overeenstemming gevolg van verkeerde installatie:
a) Installatie maakt deel uit van koopovereenkomst
b) Door consument zelf geïnstalleerd, maar fout in 

montagehandeleiding
2. Termijn:

Gebrek aan overeenstemming dat wordt vastgesteld binnen 2 jaar na 
levering kan leiden tot bijzondere aansprakelijkheid
Vordering consument verjaart binnen 1 jaar na vaststelling
Overeenkomst mag termijn voorzien, maar mag niet korter zijn dan 2 
maanden

3. Sanctie: consument kan vorderen indien er een gebrek aan 
overeenstemming bestaat  kosteloos herstel of vervanging, als dit 
onmogelijk of buiten verhouding zou zijn  prijsvermindering of 
ontbinden van koop

4. Commerciële garantie: geen verplichting, voorwaarden indien verleend:
a) Bindend zijn
b) Verwijzen naar wettelijke rechten van consument
c) Duidelijke en begrijpelijke taal geformuleerd
d) Duur, geografisch toepassinggebied, naam en adres garant 

vermelden

Huurovereenkomst:
Overeenkomst waarbij de verhuurder er zich toe verbindt aan de huurder het gebruik en 
het genot van een zaak te verstrekken tegen betaling van een prijs

Verplichtingen:

1. Van verhuurder:
Verhuurde goed aan de huurder leveren in goede staat en in goede 
staat onderhouden

2. Van huurder:
Het gehuurde goed gebruiken als een goed huisvader
Huurprijs betalen binnen de bepaalde termijn, aanpassing van huurprijs
1 maal per jaar mogelijk
Op einde van huur het goed ter beschikking stellen van verhuurder
Huurwaarborg:
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a) Financiële instelling
b) Bankwaarborg 
c) Bankwaarborg ten gevolge van standaardcontract tussen OCMW 

en een financiële instelling
Geïndividualiseerde rekening: waarborg niet meer dan 2 maanden huur
Andere gevallen: waarborg niet meer dan 3 maanden huur

Einde huur: onderscheid tussen:

1. Onroerende goederen die niet tot hoofdverblijfplaats dienen
2. Woningen door de huurder als hoofdverblijfplaats gebruikt: elke 

overeenkomst geacht voor een duur van negen jaar  eindigt na deze 
periode indien ten minste 6 maanden voor vervaldag door een van 
beide partijen een opzegging wordt betekend

Bijzondere vormen van huur:
Handelshuur: betrekking op huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende 
goederen voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor bedrijf van een ambachtsman 
die rechtstreeks in contact staat met het publiek
Landpacht: pacht van onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden in een 
landbouwbedrijf

Voornaamste andere overeenkomsten:

Huurkoop of leasing:
Leasing is een combinatie van twee bijzondere overeenkomsten: koop en huur
 overeenkomst waarbij kredietinstelling/lessor een zaak aankoopt en deze zaak aan een
gebruiker/lessee verhuurt met de mogelijkheid voor de gebruiker om op het einde van de
overeenkomst dit goed te kopen
Leasingmaatschappij blijft eigenaar  bij onvermogen van leasingnemer de goederen 
terugnemen
Drie-partijenverhouding: verkoper, lessor en lessee
Roerende leasing: betrekking op bedrijfsmateriaal, operationele leasing of renting is 
leasing waarbij ook andere diensten worden geleverd
Onroerende leasing: overeenkomst waarbij financier belooft een onroerend goed aan te 
kopen en/of te laten ombouwen met het oog op het laten gebruiken ervan door de lesse 
die het zal aanwenden in beroepsuitoefening
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Duur: overeenstemmen met vermoedelijke afschrijvingsperiode
Prijs: overeenstemmen met afschrijvingswaarde
Sale-lease-back: ondernemer verkoopt roerende of onroerende goederen aan 
kredietinstelling en kredietstelling verhuurt dit materiaal weer aan de ondernemer

Bewaargeving: overeenkomst waarbij bewaargever een zaak toevertrouwt aan een 
bewaarnemer om ze te bewaren en ze integraal terug te geven, vereist is dat de zaak 
effectief in ontvangt wordt genomen
 zakelijke overeenkomst, ontstaat enkel bij afgifte van zaak
Bewaarnemer heeft resultaatsverbintenis om het goed terug te geven, enkel overmacht 
bevrijdt hem van die plicht
sekwester: bijzondere vorm van bewaargeving  wanneer twee partijen elkaar de zaak 
betwisten deze in bewaring te geven aan een derde
 kan bedongen zijn of opgelegd worden door rechter

Dading: overeenkomst waarbij twee partijen een geschil beëindigen of voorkomen door 
wederzijdse toegevingen
Niet verbonden aan vormvereisten, schriftelijk bewijs wel noodzakelijk
SCHEMA PAGINA 231!

Aanneming: overeenkomst waarbij de verhuurder van diensten zich ertoe verbindt 
materiële of immateriële prestaties te leveren tegen betaling  1 van de meest gebruikte 
contracten
Aannemer staat niet in ongeschikt verband, indien wel ondergeschikt verband  
arbeidovereenkomst
Wettelijke regeling vrij beperkt
Aansprakelijkheid van aannemer eindigt bij oplevering van de werken
Aanneming van bouwwerken: aansprakelijk voor grove gebreken gedurende 10 jaar na 
oplevering

Lastgeving: overeenkomst waarbij lastgever aan de lasthebber de macht geeft om in zijn
naam en voor zijn rekening rechtshandelingen te stellen
In principe is lastgeving kostloos, maar men mag tegendeel bewijzen
Lastgeving is steeds herroepbaar
Schijnmandaat: iemand die zich gedraagt als lasthebber zonder het te zijn
 bij betwistingen kiest rechtspraak de zijde van partij die te goeder trouw 
gecontracteerd heeft
Voorwaarden:

1. Schijnbare vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn die niet aan 
werkelijkheid beantwoordt

2. Toestand is lastgever verantwoordelijk
3. Wie met schijnlasthebber contract heeft gesloten, is ter goeder trouw
4. Heeft schade geleden
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Goeder trouw hangt af van omstandigheden

Persoonlijke zekerheden:

1. Borgtocht: overeenkomst waarbij een persoon zich jegens schuldeiser 
verbindt tot betaling van schuld van een ander wanneer deze in 
gebreke blijft
Driehoekverhouding met 2 verschillende contracten: tussen 
schuldeiser-schuldenaar en tussen schuldeiser-borg
 borgtocht steeds bijkomend
Borg verbindt zich zonder tegenprestatie

a) Relatie schuldeiser-borg: schuldenaar betaalt niet  schuldeiser 
mag borg aanspreken

b) Relatie borg-hoofdschuldenaar: tegen aanspraken van 
schuldeiser verweren, kan de borg de schuldenaar “in 
vrijwaring” roepen

2. Delcrede: overeenkomst waarbij persoon belooft de schuldeiser 
schadeloos te stellen wanneer schuldenaar niet betaalt.
 tegen betaling van loon

3. Kredietverzekering/insolventieverzekering: grote overeenkomst met 
delcrede, verzekeraar staat in voor verlies dat het onvermogen van 
schuldenaar een schuldeiser berokkent
 tegenprestatie is een premie

4. Andere garanties: in tegenstelling tot zakelijke zekerheden zijn 
persoonlijke zekerheden vorderingsrechten  contractueel diverse 
mechanismen met garanties tot terugbetaling uitdenken
Belangrijke garantie in praktijk is het eigendomsvoorbehoud:
Voordeel  grote soepelheid, niet gebonden aan limitatieve opsomming
Nadeel  overeenkomsten niet altijd tegenwerpelijk aan derden bij 
faillissement of beslag

9) ONRECHTMATIGE DAAD OF FOUTAANSPRAKELIJKHEID  

Aansprakelijkheid:
Plicht tot schadeherstel of vergoeding
Strafrechtelijke aansprakelijkheid: verantwoordelijkheid voor het plegen en medeweken 
aan een misdrijf
Burgrechtelijke/civielrechtelijke aansprakelijkheid: verplichting tot herstel van schade die
aan een ander berokkend werd
Buitencontractuele aansprakelijkheid: aansprakelijk voor andere personen of zaken

Aansprakelijkheid voor eigen daad:

1. De fout: wie schade heeft geleden moet fout aantonen
Foutloze of objectieve aansprakelijkheid blijft een uitzondering
Fout kan bestaan uit:
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a) Inbreuk op welbepaald gebod of verbod:
i. Vereenvoudiging van bewijs van fout: naar wettelijk 

gebod of verbod verwijzen
ii. Overtreding van strafrechtelijke norm

b) Inbreuk op algemene zorgvuldigheidsnorm:
Vraag is of betrokken persoon gehandeld heeft zoals een 
“normaal zorgvuldige en omzichtige persoon”
Rekening met levenscategorie en geplaatst en dezelfde concrete 
omstandigheden

Onrechtmatig overheidshandelen: overheid kan onrechtmatig handelen 
en tot schadevergoeding veroordeeld worden, kan ook aansprakelijk 
gesteld worden op grond van nalatigheid
Schuldbekwaamheid: 1 persoon kan aansprakelijk gesteld worden voor 
onrechtmatig handelen voor zover dergelijke handelswijze hem 
toerekenbaar is  persoon moet schuldbekwaam zijn
Niet schuldbekwamen: kinderen die niet “tot de jaren des onderscheids”
gekomen zijn en geestonbekwamen
Overmacht/rechtvaardigingsgronden: kunnen handeling ontnemen
Overmacht  onvoorzienbare gebeurtenis, niet toerekenbaar aan 
degene die ze inroept
Rechtvaardigingsgronden: omstandigheden zoals zelfverdediging
Risicoaanvaarding: iemand die zich bewust in een spel of risicosituatie 
begeeft  aansprakelijkheid verschillend beoordeeld te worden
Risicoaanvaarding gaat nooit zover dat medespelers grove inbreuken 
kunnen begaan

2. Schade:
a) Integrale en gepaste schadevergoeding: Slachtoffer van 

onrechtmatige daad, gepleegd door een ander  recht op 
integrale of volledige vergoeding van alle geleden schade
Rechter oordeelt over vorm van herstel

b) Omvang schade: Om schade te ramen moet zowel morele als 
materiële schade vergoed worden, door morele waarde zeer 
moeilijk te bewijzen hoe groot schade precies is

3. Oorzakelijk verband: Slachtoffer moet naast fout en schade ook het 
oorzakelijk verband tussen beide bewijzen, fout is oorzaak van schade

Aansprakelijkheid voor daden van anderen:
Aansprakelijkheid van ouders:
Vader en moeder zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun minderjarige 
kinderen, aansprakelijkheid steunt op een vermoeden van een dubbele fout in opvoeding 
en toezicht  vermoeden is weerlegbaar

Aansprakelijkheid van leraars en ambachtsliederen:
Onderwijzers en ambachtsliederen zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun 
leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht 
staan  tegenbewijs is mogelijk
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Aansprakelijkheid van aanstellers: 
Meesters en zij die anderen aanstellen zijn aansprakelijk voor de schade door hun 
dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening  vermoeden is onweerlegbaar 
tenzij overmacht

Aansprakelijkheid voor zaken:
Zaken die men in bewaring heeft:
Bewaarder van gebrekkige zaak is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dit gebrek
van de zaak

Productaansprakelijkheid: slachtoffer te helpen bij zware bewijslast van het gebrek in de 
zaak  nieuwe wetgeving inzake productaansprakelijkheid
 product is gebrekkig wanneer het een niet redelijke veiligheid biedt
SCHEMA PAGINA 250!

Aansprakelijkheid voor een gebouw:
Eigenaar van gebouw is aansprakelijk voor schade die door instorting wordt veroorzaakt 
wanneer deze instorting te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de 
bouw  oorzaak instorting is van belang, vermoeden is onweerlegbaar

Aansprakelijkheid voor dieren:
Eigenaar van dier is aansprakelijk voor schade die het dier veroorzaakt, er moet geen 
fout aangetoond worden

Verjaringstermijn:
Relatieve verjaringstermijn van 5 jaar  beschermt slachtoffer
Absolute verjaringstermijn  beschermt dader

 

Proefexamen: deel 2

Vraag 1: De "bezitter te goeder trouw" is:

Diegene die de juridische macht uitoefent over de zaak, maar niet de feitelijke
macht

Diegene die de feitelijke macht uitoefent over een zaak en de overtuiging 
mocht hebben dat hij de werkelijke eigenaar was van de zaak

Men oefent feitelijke macht uit met toelating van de eigenaar van de zaak
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Vraag 2: Wil het bezit deugdelijk zijn en het eigendomsvermoeden "bezit geldt 
als titel" (art. 2279 B.W.) kunnen spelen, is vereist dat het bezit aan een aantal 
voorwaarden voldoet. Wat behoort NIET tot de vereisten van "deugdelijk 
bezit" ?

Het bezit moet openbaar zijn.

Het bezit moet ondubbelzinnig zijn.

Het bezit moet langer dan een jaar duren.

Vraag 3: Wie uit deze lijst kan niet failliet worden verklaard:

Een handelaar die vorige maand overleden is;

Een commanditaire vennootschap op aandelen;

Een licht mentaal gehandicapte bijgestaan door een 
curator;

Vraag 4: Waarin verschilt de inpandgeving van de handelszaak van het gewone 
pand ?

De pandhouder van de handelszaak mag de in pand gegeven zaak gebruiken 
tot de gewaarborgde schuld is betaald.

Bij de inpandgeving van de handelszaak is er geen buitenbezitstelling, maar 
de tegenwerpelijkheid aan derden wordt verzekerd door publiciteit in het 
kantoor van de hypotheekbewaarder.
Het gewone pand kan enkel gevestigd worden ten voordele van erkende 
kredietinstellingen.

Vraag 5: Iedere mede-eigenaar kan de rechter vragen een onregelmatige, 
bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de Algemene Vergadering te 
vernietigen of te wijzigen.

Correct, hij kan hiertoe de Vereniging van Mede-eigenaars dagvaarden, 
vertegenwoordigd door de syndicus;

Het onregelmatig karakter kan enkel worden opgeworpen indien elke mede-
eigenaar afzonderlijk wordt gedagvaard;

Aangezien de Vereniging van Mede-eigenaars geen eigenaar is van het 
gebouw, kan zij niet gedagvaard worden met betrekking tot dergelijke 
onregelmatigheden.

Vraag 6: Een leasingovereenkomst bevat volgende juridische elementen:

Het is een onbenoemde koop- verkoopovereenkomst, de partijen zijn dan ook
volledig vrij om alle modaliteiten van de leasingovereenkomst te bepalen.

Het is een vorm van huurovereenkomst gecombineerd met een koopoptie ter
financiering van een investeringsgoed.

Het is een huurkoop met als voordeel een volgrecht en recht van voorrang 
voor de lessee, wat hem als eigenaar in een gunstige positie plaatst in geval 
van faillissement
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Vraag 7: Ik ben als fietser ten val gekomen nadat ik tegen een kleine, 
verhoogde, maar niet verlichte verkeersgeleider ben gebotst in het midden van 
de straat. Thans wens ik de gemeente te dagvaarden op basis van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid.

Dit is mogelijk aangezien dergelijke verkeersgeleider zonder reflecterend 
verkeersbord of verlichting moeilijk zichtbaar is en bijgevolg een gebrek 
vertoont in de zin van art. 1384, 1° BW. De gemeente is als houder van de 
zaak aansprakelijk.
De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld aangezien een 
verkeersgeleider als een voorzienbare hindernis moet worden beschouwd in 
het verkeer. Bovendien was de gemeente zelfs niet op de hoogte van het feit 
dat op de verkeersgeleider geen reflector was aangebracht.
De gemeente is bewaarder van de zaak, maar zal het vermoeden van fout 
altijd kunnen weerleggen.

Vraag 8: De algemene factuurvoorwaarden van de plaatselijke uitgeverij 
bevatten een aantal bedingen die van toepassing zullen zijn in geval van 
geschil. Welk beding is niet rechtsgeldig ?

Een materieel bevoegdheidsbeding

Een territoriaal bevoegdheidsbeding

De keuze voor een buitenlands recht dan van toepassing wordt verklaard

Vraag 9: Dhr. A is eigenaar van een prachtige hengst. Hij heeft ermee 
ingestemd dat ik het paard mocht berijden tijdens de lessen die ik volg in 
manege Aloa. Tijdens een van de lessen is het paard bruusk gedraaid en ben ik 
uit het zadel geschoven en ben ik finaal ten val gekomen, met een gebroken 
wervel tot gevolg. Nu wens ik Dhr. A te dagvaarden. Heb ik een kans ?

Dhr. A kan niet worden aangesproken aangezien hij geen uitbater is van de 
manege

Dhr. A stelt de naakte eigenaar in gebreke aangezien deze laatste dient op te
draaien voor de belangrijke herstellingswerken.

De kans bestaat dat de rechter u ook gedeeltelijk zal aansprakelijk zijn 
aangezien u uit het zadel bent geleden toen het paard stil stond en u 
onvoldoende aandachtig was.

Vraag 10: Mijn erfpachter is in een insolventieprocedure verwikkeld. Ik maak 
mij geen zorgen aangezien de erfpachtovereenkomst een clausule bevat die 
stelt dat de erfpacht in geval van insolventie een einde neemt.

Een dergelijke clausule is nietig aangezien de minimumduur van een erfpacht
minstens 27 jaar dient te bedragen.

Een dergelijke clausule is rechtsgeldig zelfs indien dit zou betekenen dat de 
erfpacht een einde neemt voor het verstrijken van de periode van 27 jaar.

Een dergelijke clausule is rechtsgeldig op voorwaarde dat de minimumduur 
van 27 jaar verzekerd blijft. Partijen moeten dit voorschrift in acht nemen 
opdat het zakelijk recht van erfpacht kan standhouden. De wetgever tolereert
geen afwijking.
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Vraag 11: Jan heeft een product aangekocht. Dat blijkt ernstige gebreken te 
hebben en hij heeft daarbij lichamelijk en materiële schade geleden. De 
koopovereenkomst bevat een exoneratieclausule die stelt dat de verkoper niet 
aansprakelijk kan gesteld worden. Kan Jan ook de producent aanspreken tot 
vergoeding van de schade ?

De overeenkomst is bindend voor alle partijen (art. 1134 B.W.) zodat de 
producent niet kan aangesproken worden.

De consument kan alleen de nietigverklaring van de verkoop vorderen 
wegens wilsgebreken. Hij kan de producent niet aanspreken omdat deze geen
verkoper is.
Wie schade lijdt door een gebrekkig product kan van de producent een 
schadevergoeding eisen voor alle lichamelijke schade en, indien het 
slachtoffer een consument is, voor alle materiële schade met aftrek van een 
franchise van 500.

Vraag 12: In garage Tuf-Tuf staat een splinternieuwe en peperdure wagen klaar
om te worden afgehaald door de koper, de heer P.K. De koop is reeds volledig 
tot stand gekomen en juridisch is de heer P.K. al eigenaar van de auto. Een van 
de mecaniciens van garage Tuf-Tuf kan de verleiding niet weerstaan en besluit 
nog vlug een ritje te maken met de nieuwe bolide. Gehaast als hij is, lapt hij 
daarbij alle verkeersregels aan zijn laars en wanneer hij door het rode licht 
rijdt, veroorzaakt hij een ernstig ongeval. De nieuwe auto is totaal verloren. 
Welke uitspraak is juist?

Alleen de werkgever is (tegenover P.K.) aansprakelijk voor de schade die zijn
aangestelde heeft veroorzaakt en de werkgever kan de door hem betaalde 
bedragen nooit terugvorderen van zijn werknemer.
Alleen de werknemer is (tegenover P.K.) aansprakelijk voor de schade die hij 
heeft veroorzaakt, de werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden 
omdat het handelen van de werknemer niet kaderde binnen de normale 
opdrachten van de werknemer.
Zowel de werknemer als de werkgever zijn (tegenover P.K.) aansprakelijk, 
met dien verstande dat de werkgever de door hem betaalde bedragen 
wellicht van zijn werknemer zal kunnen terugvorderen omdat het om een 
zware fout gaat.

Vraag 13: Welke goederen uit deze lijst zijn onroerend door bestemming:

De strandcabines van de erfpachter;

De duiven in de duiventillen van mijn buurman, die eigenaar is van zijn 
woning;

De bedrijfswagens van het management op de parking van de vennootschap.

Vraag 14: Een garagist herstelt een auto van een trouwe klant. De factuur voor 
de herstelling bedraagt 2.000. De dag nadien overlijdt de klant. De 
begrafenisondernemer heeft een factuur van 4.000 voor de begrafeniskosten. 
Na het overlijden blijkt dat de klant slechts twee bezittingen had, met name de 
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zopas herstelde auto en een schilderij.
Bij een openbare verkoop brengt de verkoop van de auto slechts 1.500 op en 
het schilderij ook slechts 1.500. De totale opbrengst is dus 3.000. 
Hoe wordt de som verdeeld tussen de twee schuldeisers ?

Op basis van zijn bijzonder voorrecht ontvangt de begrafenisondernemer 
3.000.

Op basis van zijn bijzonder voorrecht ontvangt de garagist 1.500, het saldo 
van 1.500 is voor de begrafenisondernemer met een algemeen voorrecht.

Er zijn geen voorrechten. De opbrengst van de goederen wordt 
pondspondsgewijze over de garagist en de begrafenisondernemer verdeeld, 
de garagist krijgt dus 1.000 en de begrafenisondernemer 2.000.

Vraag 15: Er worden metrowerken uitgevoerd door het Vlaams Gewest, 
waardoor jarenlang de handelszaken in die straat verliezen lijden. Sommigen 
gaan zelfs failliet. Wat kunnen zij doen ? Bij de uitvoering van de werken 
hebben noch het Vlaamse Gewest, noch de aannemer een bijzondere fout 
gemaakt.

Een vordering inleiden op grond van art. 1382 B.W. (foutaansprakelijkheid). 
Door openbare werken verlies laten lijden is een fout waarvoor men een 
schadevergoeding kan krijgen.
Een vordering inleiden op grond van burenhinder (evenwichtsleer). Daarbij is
geen fout vereist. Wel moet de hinder abnormaal zijn en wordt de 
schadevergoeding verminderd met de normale hinder en de eventuele 
meerwaarde.
De aannemer dagvaarden wegens een contractuele fout. Hij heeft een 
inspanningsverbintenis om de werken met zo weinig mogelijk hinder uit te 
voeren.

Vraag 16: De heer Jansens is uitbater van het restaurant Villa de Groyet. De 
familie de Mare de Groyet blijkt zich thans te verzetten tegen het gebruik van 
deze benaming. De heer Jansens voert aan dat hij slechts en deel van de 
familienaam gebruikt en dat de Groyet verwijst naar een plaats in Frankrijk en 
niet naar hun naam. Is het verzet gerechtvaardigd ?

De houder van een naam kan zich verzetten tegen een wederrechtelijk 
gebruik van zijn naam voor handelsdoeleinden, zelfs indien dit geen 
aanleiding geeft tot verwarring.
Aangezien slechts een deel van de naam werd aangewend en er geen 
verwarring mogelijk is, is het verzet ongegrond.

De handelsnaam is geen persoonlijkheidsrecht, zodat de familie de Mare de 
Groyet zich hier niet tegen kan verzetten.
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Vraag 17: Na afloop van de voetbalwedstrijd van de lokale voetbalploeg werd u 
op straat aangevallen door een dolgedraaide supporter van de tegenpartij die u 
hardhandig toetakelt. Naast een gebroken neus houdt u er een gescheurde jas 
en een gebroken bril aan over. U heeft vernomen dat de supporter werd 
inmiddels door de Correctionele Rechtbank werd veroordeeld tot een geldboete.
U heeft geen interesse betoond in deze procedure, maar nu wenst u toch dat de 
dader uw schade vergoedt. Wat zijn uw mogelijkheden ?

U kan niets ondernemen omdat er geen contractuele relatie is tussen uzelf en
de dader;

U kan een procedure inleiden tegen de organisator van de voetbalwedstrijd 
omdat op het ticket geen clausule staat waardoor hij elke aansprakelijkheid 
uitsluit;
U kan een procedure instellen op grond van de delictuele aansprakelijkheid

Vraag 18: Mevrouw XYZ heeft drie kinderen, A, B en C. Drie jaar voor haar 
overlijden, schenkt mevrouw XYZ een pakket aandelen aan C. Zij vraagt C wel 
om deze schenking geheim te houden omdat zij A en B niet wil kwetsen. C stopt 
de aandelen gedurende 5 jaar in een kluis, zonder ooit als aandeelhouder naar 
buiten te treden, ook niet voor het innen van dividenden. Via diverse 
onderzoeken ontdekken A en B dat XYZ aandelen heeft gekocht. 
Zij vinden dat C enkel bewaarnemer was en geen eigenaar. Kan C als de 
eigenaar beschouwd worden ?

Bezit van roerende goederen geldt als titel. Alleen C is eigenaar van de 
aandelen die roerende goederen zijn. A en B moeten bewijzen dat C de 
eigenaar niet is.
C kan zich niet beroepen op de regel dat het bezit van roerende goederen als
titel geldt. Het bezit is niet deugdelijk omdat het niet openbaar en 
ondubbelzinnig is wegens het niet innen van de dividenden. C zal een andere 
eigendomstitel moeten kunnen voorleggen om aan te tonen dat hij geen 
bewaarnemer is.
De aandelen behoren aan C toe maar A en B hebben een recht van 
vruchtgebruik op de aandelen.

Vraag 19: De NV Polus wordt gedagvaard wegens het niet betalen van een 
factuur voor de aankoop van advertentieruimte in een tijdschrift. De NV Polus 
betwist deze factuur omdat de aankoop zou zijn gebeurd door een werknemer 
die niet langer in dienst is en dat deze werknemer hiervoor helemaal niet 
bevoegd was. Heeft dit verweer enige kans op slagen?

Voor de uitgever van het tijdschrift zit er niets anders op dan de voormalige 
werknemer op te sporen en te dagvaarden op grond van de delictuele 
aansprakelijkheid.
In geval van betwisting kiest de rechtbank steeds de kant van de partij die te
goeder trouw gecontracteerd heeft. De NV Polus is niet gehouden tot betaling
aangezien zij hiervan niet eens op de hoogte was.
De uitgever van het tijdschrift kon rechtsgeldig veronderstellen dat de 
voormalige werknemer bevoegd was om de NV Polus te verbinden, mede 
gelet op de beperkte prijs die werd overeengekomen. De NV Polus zal de 
factuur dienen te betalen.
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Vraag 20: De laatste factuur van Mark P, zelfstandig consultant, is onbetaald 
gebleven. Hij heeft de NV Pocket inmiddels gedagvaard en vraagt de rechtbank 
de vennootschap te veroordelen tot betaling van de hoofdsom en de intresten. 
Welke intresten kan hij vorderen ? In zijn algemene voorwaarden is hierover 
niets bepaald.

Hij kan een forfaitaire verhoging vorderen van 12% die door de rechtbank 
wellicht zal herleid worden tot 10% wegen bovenmaats.

De wettelijke intresten, thans 4,25%

Een rentevoet die 7 procentpunten bedraagt boven de rentevoet die door de 
Europese Centrale Bank gehanteerd wordt voor herfinanciering.
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