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DEEL I Omschrijving van het begrip “recht” 
Hfst 1: Wat is recht? 
SUBJECTIEF VS OBJECTIEF RECHT (les 1) 
Recht kan objectief en subjectief bekeken worden: objectief is “het recht, de wet”; subjectief is 
wat u als rechtvaardig ervaart. 
 
Subjectief: “your right to…” objectief: “the law” 
 
Objectief en subjectief (maatschappelijk & mening) 

● Subjectieve rechten ontleent u aan het objectieve recht 

● Ze hangen samen: op grond van wat, meent u daar recht op te hebben? -> objectieve wet 
geven voor subjectief recht 

Uit de regel volgen uw subjectieve rechten. 

 
In de rechtbank: 

 Mevrouw X vraagt betaling van de huurgelden.  

 Mevrouw X claimt haar subjectief recht om betaalt te worden. 

 Rechter: op grond van wat, meent u recht te hebben op betaald te worden. 

🢣 Ik heb mijn subjectief recht omdat mijn aanspraak beschermd is 
door het objectief recht 

Mevrouw X: op grond van art. 5 vd woninghuurdecreet -> de juridische basis/de 

objectieve regel 

Rechter: oke 
 

◆ Voorbeeld van een objectieve rechtregel 
 

 
🢣 Welke voorwaarden moeten voldoen zijn om vergoeding te eisen? 

1. Schuldige daad (= een fout) 
2. Schade 
3. Oorzakelijk verband 

⭢ Een schuldige daad die schade veroorzaakt, zijn de voorwaarden om 
vergoeding te eisen 

 
In de Rechtbank: 
 Eiser dient 3 componenten te bewijzen: 

1. Fout: 
- Objectieve component= de daad 
- Subjectieve component= de onrechtmatigheid 
 

A. Objectief component: 

🢣 Er is geen wet die beschrijft wat “fout” is, dat moet de rechter beslissen  
Er kan sprake zijn van het overtreden van een rechtsnorm, wat sowieso fout is 
dan maar er kan ook sprake zijn van geen enkele rechtsnorm overtreden maar wel 
een overtreding van de algemene zorgvuldigheidsnorm 
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⭢ De rechter moet dan beslissen of het gedrag de algemene 
zorgvuldigheidsnorm heeft overtreden door jouw gedrag te vergelijken met 
het gedrag van een goede huisvader -> bonus pater familias 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Subjectief component 

🢣 Geestesbekwaamheid, men handelt pas foutief als men in staat is om bewust te handelen 

⭢ De rechter moet beslissen of dader toerekeningsvatbaar is, zo een 
onderscheidingsfactor kan leeftijd en intelligentie zijn. 

 
 
 
 
 
Art. 1386bis BW. 
 
In de rechtbank: 

Schadevergoeding obv 1382 bw. Klopt niet bij het niet volgen van een huurcontract (niet 

betalen) want ookal heeft de eiser financiële schade door de dader opgelopen, is het geen fout 

in de zin van 1382 WANT dat geldt enkel tussen mensen die GEEN contract tussen elkaar 

hebben.  

⭢ Er is een ander artikel/wet voor schadevergoeding voor mensen die een 
contractuele band hebben 

Mevrouw X: ik eis schadevergoeding op grond van art. 1382 bw. Omdat mijn huurder 

niet betaalt. 

Rechter: u krijgt geen schadevergoeding want het is gebaseerd op het foute artikel, uw 

situatie voldoet niet aan de voorwaarden van art. 1382 bw. 

 

 
2. Schade 

- Materiële en Morele (emotionele) schade 
- Verlies moet in geld terug betaalbaar zijn: verlies moet in geld waardeerbaar 

zijn 

⭢ Rechter moet beslissen of schade vergoed moet worden en hoeveel juist 
3. Oorzakelijk verband 

⭢ Wordt ook ingevuld door een rechter: zou de schade zich hebben voorgedaan 
zonder het gedrag dat er vermoedelijk mee in causaal verband staat nog 
hebben voorgedaan? Zou de schade er zijn als het gedrag (van de dader) niet 
gesteld was? 

- Wij hebben equivalentie theorie: alles staat in causaal verband, alle oorzaak is 
equivalent. 

- In Nederland niet, daar is de theorie van adequate oorzaak, niet elke oorzaak 
is equivalent, enkel de te verwachte oorzaak wordt in rekening genomen 

 

Vb: man rijdt zwaar geladen met aanhangwagen, alles 
volgens de wet en rijdt onder het snelheidslimiet op een 
natte baan, een kind komt voorbij gelopen en hij kan niet 
optijd stoppen en rijdt het kind uit -> volgens rechter 
toch in fout ondanks geen enkele wet overtreden want 
man heeft zich niet zoals een zeer verantwoordelijke 
goede huisvader gedragen en trager gereden dan volgens 
de wet moest. 
 

Vb: een kind van 3 vind een geweer in huis en speelt ermee 
en schiet perongeluk slapende opa dood. Kind is te jong om 
te beseffen wat die doet. Kind is niet toerekeningsvatbaar. 

 

Vb: als je iemand met een zwakke gezondheid licht aanrijdt, 
en die sterft dan heb je juridisch die persoon zijn of haar 
dood veroorzaakt. (dit is niet in Nederland het geval) 
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RELEVANTIE VAN ONDERSCHEID OBJECTIEF EN SUBJECTIEF RECHT 
 
Administratieve rechtscolleges VS gewone rechtbanken 

- Als u het oneens bent met een overheidsbeslissing kan u zich wenden tot 

administratieve rechtscolleges; zoals de Raad van State (bv: het oneens zijn 

met de avondklok), de rechter gaat bekijken of de regels die door wetgevers 

zijn gemaakt, wel “oke” zijn: objectief contentieux 

= de geldigheid ve regel in twijfel trekken 

- Bij een gewone rechtbank gaat het over het geheel van geschillen, u gaat de 

toepassing van een regel vragen: subjectief contentieux 

 
 

Hst 2: Definitie en kenmerken vh objectief recht  
  
Objectief recht is het geheel van imperatieve door overheid afdwingbare regels, door uiterlijke 

gedragingen van de rechtssubjecten 

 

Kenmerken: 

I) Rechtsregels zijn imperatief (verbieden of gebieden) 

● Ze zijn geen natuurwetten, het is opgelegd, het kan anders maar mag niet anders 

II) Rechtsregels gebieden een bepaald resultaat of inzet van bepaalde middelen 

● Resultaatsverbintenissen (=verplicht resultaat, met uitzondering bij overmacht; vb: 

max 120 rijden)VS middelenverbintenissen  (= uw best doen om het gewenste 

resultaat te krijgen; zie bonus pater familias) 

● Garantieverbintenis: resultaat moet bereikt worden, zelfs bij overmacht, wordt ten alle 

tijden van u verwacht 

🢣 Onderscheid resultaats- en middelen- en garantieverbintenis: 

a) Aleatoir (onzeker) karakter vh resultaat 

= onzekerheid of zorgvuldig handelen wel tot het resultaat zal leiden 

 Vb: een arts kan niet beloven dat de patiënt 
gaat genezen als de arts hem goed behandelt, 

het lichaam vd patiënt speelt ook een rol 
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b) Actieve betrokkenheid van de schuldeiser 

c) Risicoaanvaarding vd schuldeiser 

⭢ Dan gaat het vaak over een middelenverbintenis 

 

! Bij een middelenverbintenis, word er enkel inspanning om het resultaat te behalen verwacht. 

Terwijl bij een resultaatsverbintenis men bij het niet behalen van het resultaat het onmiddellijk de 

schuldenaar zijn fout is, tenzij onmacht. En bij middelenverbintenis moet de schuldeiser eerst 

bewijzen dat het gehoopte resultaat niet behaald is door de schuld van de tegenpartij niet bereikt 

is ! 

🢣 Dit door aan te tonen dat tegenpartij een regel (objectief) heeft verbroken of door 

onzorgvuldigheid te bewijzen (tegenpartij heeft niet gehandeld zoals bonus pater familias) 

 

In de rechtbank: 
Bewijslast: in een resultaatsverbintenis, is het niet behalen vh resultaat onmiddellijk de fout van 
degene die het resultaat niet heeft gehaald. (vb: huurder komt contract niet na) 

De schuldige, bv: de schilder die niet is komen schilderen op 1 april kan dan nog beroep doen 

op overmacht (een excuus voor het niet behalen van de resultaten geven) 

Mevrouw X: mijn schilder is mijn vakantiehuis niet komen schilderen op 1 April zoals 

in het contract stond. 

Rechter: De schilder is in fout van heeft resultaat niet behaald (resultaatverbintenis) 

Schilder: ik heb contract om te komen schilderen op 1 april inderdaad niet gevolgd 

MAAR mevrouw X haar huis lag in overstromingsgebied en geraakte op 1 April door 

overstroming niet aan uw huis. 

⭢ Overmacht is ENKEL natuurfenomenen, oorlog,… dingen waar u geen enkele 
vat op heeft (overmacht komt niet vaak voor) 

 
 
Bij een garantieverbintenis kan geen overmacht ingeroepen worden, bij een resultaatsverbintenis 

wel. 

 

Resultaats- en middelenverbintenis, bepaalt wie er wat moet bewijzen: ook onderscheid bij de 

bevoegdheid van het bestuur: 

Art. 105 Gw. 

GEBONDEN EN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID 

Overheden zijn ook gebonden door de wet (resultaatsverbintenis)maar hebben ook soms 

beoordelings- beleidsvrijheid.  
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Gebonden bevoegdheid: geen beleidsvrijheid 

Discretionaire bevoegdheid: beleidsvrijheid, vb: het weigeren van de naam die ouders aan hun 

pasgeboren kind wilt worden -> ze mogen weigeren ALS ze niet onredelijk zijn 

 

III) Rechtsregels gericht op menselijk en uitwendig gedrag 

● Rechtsregels hebben uitsluitend betrekking op 2 soorten gedrag: menselijk (a) en 

uitwendig (b) 

a) Menselijk gedrag: regels kunnen over dieren en goederen gaan maar de 

bestemmeling van de regels, de personen die eraan moeten conformeren zijn 

altijd mensen: de eigenaars of bezitters van de goederen of dieren. 

b) Uitwendig gedrag: gedachten, opvattingen en wensen zijn altijd volledig vrij.  

IV) Rechtsregels zijn algemeen of onpersoonlijk 

● Het zijn geen individuele bevelen, elke regel gaat wel over een typesituatie maar blijft 

algemeen want de regel moet gerespecteerd worden door iedereen in die bepaalde 

situatie (=iedereen die zich in het toepassingsgebied van de regel bevindt). 

V) Recht is afdwingbaar door de overheid 

● Het typische aan recht is dat de regels worden afgedwongen, bij morele regels en 

beleefdheisdsregels enzo is dit niet het geval.  

⭢ MAAR dat betekent niet dat er bij het niet-navolgen van deze andere soort 

regels geen sanctionering is: bij het niet volgen van morele regels komt u in 

gewetensnood bv. En bij het niet navolgen van maatschappelijke conventies 

komt sociale afkeuring. 

● Diverse vormen van afdwinging:  

 

 

 

 

 

 

 

◆ Primaire sanctie: uitvoering/herstel in natura 

In de rechtbank: 
Stap 1: heb ik subjectief recht? 

Je wordt aangereden, je kan aan je tegenpartij zeggen dat die 

schadevergoeding moet geven zonder naar de rechter gaan als beide partijen 

akkoord gaan. (1ste interventie vd overheid) 
Enkel bij niet-akkoord gaat de rechter bepalen waartoe de 

partijen gerechtigd zijn. (de rechter gaat het subjectief recht mee bepalen) 
Stap 2: hoe dwing ik dit subjectief recht af? 

Wat te doen als tegenpartij niet betaalt ondanks oordeel van de rechter? 
Zie stap 3 
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= Als een belofte in een verbintenis niet wordt voldaan, word altijd 

primair gekeken dat datgene wat beloofd is, gebeurd. 

 

 

 

⭢ MAAR niet bij elke verbintenis kan worden afgedwongen in natura, dan gaat 

er naar het alternatief: financieel compenseren over. 

BOEK      

! Bovendien is er een belangrijk verschil tussen rechtsherstel en schadeherstel, en verbintenis en 

rechtsplicht ! 

🢣 Bij een rechtsplicht horen gedragsnormen, regels over hoe een persoon zich (niet mag) 

moet gedragen. Zoals bv. Art. 1382 bw. 

⭢ De afdwingingswijze voor een rechtsplicht is stopzetting van de 

onrechtmatige toestand  

⭢ Rechtsherstel heeft een betalende en geen vergoedende functie want het gaat 

om het herstellen van een fout (dit kan ook het geval zijn bij verbintenissen) 

⭢ Het stopzetten van het onwettig gedrag is in dit geval de uitvoering in natura 

🢣 Elke verbintenis is een rechtsplicht MAAR niet elke rechtsplicht is een verbintenis, een 

verbintenis= wanneer uit een rechtsregel verplichtingen voortvloeien waaraan een andere 

persoon (schuldeiser) een subjectief recht ontleent dat hij tegenover de persoon tot wie 

deze verplichting is gericht (schuldenaar), kan afdwingen (schuldvordering). 

⭢ De afdwingingswijze voor verbintenissen is herstel in natura of geld, want er is 

sprake van een vergoedende functie. 

⭢ Schadedherstel kan schade in natura herstellen zijn of een geldelijke 

(=pecuniaire) vergoeding 

      

 

 

 

 
 

 
A. Afdwinging van verbintenissen: 

a) Verbintenis tot betaling geldsom 

▪ Als tegenpartij geld niet betaald, gaat men opnieuw naar de 

rechtbank om deze verbintenis af te dwingen. (2de interventie 

vb: een schilder staat voor de rechtbank 
omdat hij niet is komen schilderen op 1 
april, dus de rechter oordeelt dat hij zo 
snel mogelijk moet gaan schilderen bij 
Mevrouw X ter vergoeding van zijn fout. 

 
 

In de rechtbank: 
Stap 3: aard van de verbintenis kwalificeren 

Verbintenis tot betalen van een geldsom 
Verbintenis tot geven 
Verbintenis tot doen en laten 

Hoe afdwingen van verbintenissen? 
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van de overheid) -> gerechtsdeurwaarder: beslag 

(dwangmiddel) 

▪ Openbare verkoop na beslag 

▪ Moratoire interesten bij geldsom die te laat is betaalt  

⭢ Zie straks meer 

 
b) Verbintenis om iets te geven 

▪ Kan over verschillende soorten goederen gaan, ook kavels 

enzo. 

▪ Hoe gaat eigendom over tussen partijen? 

⭢ Bij akkoord tussen partijen (solo consensu) 

⭢ Mag ik uw huis kopen voor 500.000? Ja. (akkoord) 

▪ Hoe gaat eigendom over ten aanzien van derden? Zodat de 

rest van de wereld uw eigendom als uw eigendom ziet. 

⭢ Overdracht onroerend goed tav derden: 

-uitvoerende titel is nodig voor bewijs 

eigendom want overheidsregister houdt 

eigendom over onroerend goed bij 

-er is een document nodig voor bewijs van 

eigendom en die krijgt u via de notaris of 

rechter= een authenthieke acte 

⭢ Onderlinge overeenkomst tussen partijen wordt door 

notaris in een authentieke acte gezet  

-als tegenpartij niet met u mee naar notaris 

wilt, kan u naar de rechter gaan om akkoord 

af te dwingen (vaak het geval bij kopen van 

een huis bevestiging en verkoper vind na 

akkoord ineens iemand die meer wilt 

betalen) 

⭢ Overdracht roerend goed tav derden 

-Geen register, dus degene die het bezit 

eerst in handen krijgt, wordt eigenaar 

-solo consensu tussen partijen is genoeg 

(geen publiciteitsvereiste) 
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c) Verbintenis om iets te doen of laten 

▪ Als de persoon de verbintenis om iets te doen niet nakomt (bv: 

huis schilderen) na bevel dan kan er geen gewongen 

uitvoeringen gedaan worden (manu militari) 

-Fysieke dwang tot een daad mag niet 

▪ Wel uitvoering/vervanging door derden op kosten van 

schuldenaar (bv: een ander schilderbedrijf komt op kosten van 

schuldenaar) 

▪ Dwangsom ook mogelijk als u niet gaat uitvoeren (art. 1384 bis 

GW) -> heeft niet de bedoeling om schade te vergoeden 

◆ Sanctie door middel van herstel: 

Als toch belofte uitvoeren in natura niet mogelijk is, is schadevergoeding 

nodig. 

- Materiële of morele schade 

⭢ Waardeschuld (=omvang van te betalen geldsom is nog 

niet bepaald, subjectief over hoe groot de waarde van 

de schuld is) vs geldschuld (=schuld waarvan het 

bedrag vast staat) 

🢣 Moratoire interesten= geldschulden (of waardeschuld waar 

rechter budget heeft opgeplakt-> waardeschuld wordt geldschuld), 

de laattijdige betaling van een geldschuld zorgt voor schade die 

vergoed moet worden. 

⭢ Is een forfaitaire schadevergoeding want is vastgelegde 

automatische interest (wettelijke intrestvoet) 

⭢ art. 1153 BW 
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🡪 forfaitaire schadevergoeding: werkelijk geleden schade 
moet niet bewezen worden 

🢣 Compensatoire intresten= waardenschulden, rechter gaat mee 

bepalen over schadevergoeding. bijkomende schadevergoeding op 

betaling waardeschuld 

⭢ Vergoeding voor wanprestatie of vertraagde betaling 

⭢ Tijd dat verstrijkt na aangedane schade en moment dat u 

naar de rechtbank mag om schadevergoeding te bepalen; 

word door deze interest gecompenseerd. Vanaf de rechter 

in de rechtbank deze interest heeft bepaald, loopt 

moratoire interest. (interest op interest) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andere vormen van sanctionering naast uitvoering nature en schadeherstel: 

◆ Sanctie door middel van repressie 

Leed opleggen door ervoor te zorgen dat fout opnieuw gedaan word en 

aan maatschappij te tonen gedrag niet te stellen/fout niet te maken. 

o Publieke straffen (strafrecht) 

▪ Vrijheidsstraf (gevangenis) 

▪ Vermogensrechtelijke straf (geldboete, beroepsverbod,…) 

o Private straffen 

▪ Beroving van vermogensvoordeel (erfenis niet krijgen) 

▪ bv. herroeping van een schenking bij ondankbaar gedrag (Art. 727 & 

955 BW) 

 

VI)  Procedure afdwinging recht 

● naar rechter om subjectief recht te vragen gebaseerd op objectieve regel en rechter 

doet uitspraak over wat effectief jouw subjectief recht is ALS niet geluisterd word 

naar beslissing van rechter moet afdwinging gebeuren 

Ongeval (schade) 
Rechtbank 9 maand 
later 

Discussie over 
schadevergoedings
om 

Compensatoire 
interesten die 
9maand wachttijd 
compenseren 
ENKEL als het 
ging om een 
waardeschuld 
(partijen waren 
niet akkoord over 
budget 
schadevergoeding 
dus rechter gaat 
budget moeten 
bepalen) 

Morataire 
interesten die 
vanaf dan lopen 
bij laattijdige 
betaling van 
afgesproken (of 
bepaald door 
rechter in geval 
van waardeschuld) 
geldsom 
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● verbod op eigenrichting: overheidsmonopolie op fysieke dwang 

⭢ procedure afdwingen? 

▪ rechter verleent uitvoerbare titel (erkenning aanspraak), partij 

zelf mag dit NIET gaan afdwingen bij de tegenpartij 

▪ Als tegenpartij vergoeding niet spontaan doet moet afdwinging 

gebeuren door doc met uitvoerbare titel aan de 

gerechtsdeurwaarder te geven 

!De overheid zelf moet niet eerst naar de rechter 

om een uitvoerbare titel te krijgen (privilège du 

préalable)! 

▪ Openbaar ambtenaar organiseert gedwongen uitvoering 

(gerechtdeurwaarder) 

⭢ Uitzonderingen waar burger wel mag afdwingen zonder eerst langs 

rechter te gaan: 

⮚ In het strafrecht mag u zich als u zich fysiek bedreigt voelt, uzelf verdedigen (wettige 

zelfverdediging art. 416 sw.) 

⮚ In het privaatrecht: opschortingsrechten: 

a. Exceptio non adimpleti contractus (ENAC) 

= verweermiddel van niet nakoming van het contract 

1. Werking: je rechten even niet nakomen omdat andere partij het 

ook niet nakomt 

 

 

 

2. Toepassingsvoorwaarden: 

   -Wederkerige rechtsverhouding: contract tussen de 

partijen 

   -Als er nog een verbintenis is ten laste van excipiens 

   (=degene die de uitzondering inroept), oproeper  mag 

   presatie opschorten als tegenpartij niet presteert. 

   -Geen voorleveringsplicht 

 

 

   -Zelf niet de oorzaak zijn van het niet-nakomen van de  

Vb: Meneer X woont op de bovenste verdiep in een appartementsgebouw maar 
de lift is stuk. Meneer X belt naar eigenaar om die erop te wijzen maar eigenaar 
maakt lift niet na enkele weken. Meneer X mag volgens de ENAC zijn huur niet 
betalen zolang de lift niet gemaakt is. 

Vb: voorleveringsplicht is als in het contract zou staan dat als de lift niet werkt, 
huurder nog steeds huur moet betalen. 
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   Tegenpartij 

 

 

   -Objectief geode trouw van Excipiens: er moet evenwicht  

   zijn tussen wat u opschort en wat tegenpartij niet presteert. 

   -Opschorting mag nakoming niet definitief onmogelijk  

   maken. 

b. Retentierecht 

  = De situatie waarin een rechtmatig bezitter van andermans zaak, die 

zaak mag achterhouden tot schulden mbt die zaak betaalt zijn. 

 

 
 

⭢ Kan samenvallen met ENAC maar is ruimer 

⭢ Art. 73 boekIII titel XVII BW 
 

⮚ Buitengerechtelijke beslechting van conflicten (zelf het conflict oplossen) 

c. Dadingsovereenkomst= vaststellingsovereenkomst 

o Vaststelling/overeenkomst tussen beide partijen zelf in een contract 

gieten= een dading = geschillen zelf oplossen door wederzijds 

toegevingen. 

o Art 2044-2058 BW 

o De bijzonderheid van een dadingsovereenkomst is dat de gemaakte 

afspraak, de definitieve eindbeslissing is, dus je kan erna er niet meer 

mee naar de rechter gaan om de beslissing te veranderen. Als een 

dading niet word uitgevoerd moet je niet meer naar de rechter gaan 

want een notaris heeft bij de sluiting van de dading al de uitvoerbare 

titel gegeven voor een gerechtsdeurwaarder. Als u de dadig niet heeft 

gesluit bij de notaris moet u bij het niet navolgen van de dading wel 

nog naar de rechter voor een uitvoerbare titel. 

🢣 De rechter kan ook zo een vastellingsovereenkomst met 

uitvoebare titel maken tussen de partijen = akkoordvonnis 

🢣 Bij het sluiten van een vastellingsovereenkomst met uitvoerbare 

titel bij de notaris = authentieke akte 

Vb: Eigenaar kan de lift niet maken want meneer X heeft de deur van het 
appartementsgebouw geblokkeerd. 

Vb: Auto wordt weggesleept en wordt in rechtmatig bezit gehouden door 
takelfirma tot dat bezitter van auto de takelkosten betaald. 
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d. Bindende derdenbeslissing= de partijen leggen een onzeker punt van hun 

verhouding voor aan een onpartijdige derde die een definitieve en bindende 

beslissing maakt. 

o Vaak partijen die niet echt ruzie hebben, geen (juridisch) geschil, vaak 

gewoon feitelijke onzekere elementen in langlopende contracten 

o Geen wederzijds toegevingen 

o Marginale controle rechter: gaat controleren of de “derde” weldegelijk 

onafhankelijk & onpartijdig is. -> uitvoerbare titel verkregen 

 

 
 
 
 

e. Arbitrage= een compromis tussen 2 partijen waarbij het overeenkomen bij 

een geschil in de handen van privérechter= een arbiter (dus geen normale 

overheidsrechter). Arbitrage= uitvoering van compromis 

o Een exequatur= als partij B niet spontaan compromis volgt dan is 

uitvoerbare titel nodig via een overheidsrechter want een privérechter 

kan dit niet geven want monopolie van overheid op afdwingen. Een 

arbitrale beslissing kan na een vonnis een exequatur= een uitvoerbare 

titel, worden. 

o Een arbitrale beslissing krijgt snel een uitvoerbare titel (sneller dan 

(dadings)overeenkomsten waar geen privérechter is tussen gekomen) 

Vb: leverancierscontract tussen aardappelboer en McDonalds. 
Aardappelboer zijn prijs verschilt door seizoens- en jaarverandering 
(fluctuerende markt), de algemene verkoopsprijs van de aardappelen is dus 
onzeker en gaat bepaald worden door een derde. -> geen toegevingen, wie 
er winst of verlies maakt hangt af van jaar/seizoen. 



Inleiding tot het recht   2021 

13 
 

 
 
 
IS ELKE VERBINTENIS AFDWINGBAAR? Nee: 

🢣 Natuurlijke verbintenissen 
- Dwingende morele plichten 
- Art. 1235 BW 
- Verbintenissen die de rechter juridisch als ligitiem beschouwd maar die zijn 

niet afdwingbaar maar ze zijn wel door het recht erkende dwingende morele 
verplichtingen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

🢣 Onafdwingbare verbintenissen 
- Juridische verbintenissen die onafdwingbaar gemaakt zijn 
- Een wettelijke regeling kan een verbintenis onafdwingbaar maken 

 
 

 
 
 

🢣 Sociale afspraken 
- Geen juridische overeenkomst 
- Kan niet afgedwongen worden 

Vb: mijn 2 broers wonen in het buitenland, mijn zus niet maar is een slechte 
verstandhouding. Ik let op mijn oude ouders en neem veel van hun zorgen 
op mij. Als 1 van mijn ouders sterft, stellen mijn 2 broers voor dat ik meer 
van de erfenis krijgt. Als ik meer geld krijg, is dit eerlijk want mij broers 
voelen dit als een dwingende morele plicht aan. Ik kan dit echter niet 
afdwingen van mij zus als ze dit niet voelt, zelfs niet als ik naar de rechter 
ga. Het kan enkel vrijwillig gepresteerd worden. 

Vb: Als mijn zaak failliet gaan, heb ik heel veel schulden. Maar u kan 
verschoonbaar verklaard worden na faillissement, dan moet u uw schuld 
niet meer persoonlijk dragen. De bank kan u uw schulden niet meer vragen. 
“Uw schulden worden vergeven” 
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- Niet-nakoming kan soms wel een onrechtmatige daad zijn (art. 1382 bw) maar 
soms helemaal niet (bv: niet komen opdagen voor afgesproken potje tennis) 

- Sociale afspraken niet namkomen kan juridische gevolgen hebben door het 
gestelde of niet-gestelde gedrag maar het nakomen van sociale afspraken is 
niet juridisch afdwingbaar. 
 

 
 
 
 
 

🢣 Internationaal publiekrecht 
- Internationaal publiekrecht (volkenrecht)= recht tussen landen, hoe landen 

zich tov elkaar moeten gedragen 
- Besloten met verdragen enzo 
- GEEN centrale instantie die de naleving van de regels afdwingt 

🢣 Geen politiemacht (enkel blauwhelmen) 

🢣 Probleem met internationaal gerechtshof Den Haag (hof vd vernigde 
naties VN) -> heeft maar een heel beperkte bevoegdheid 

🢣 Haagse Hof slechts bevoegd voor de landen die de rechtsmacht ervan 
erkennen 

- Toch scanties via self-help: retorsie= contracten die worden stopgezet; 
represaille= maatregelen die een impact hebben, niet perse binnen het 
juridisch recht; geweld 
 

🢣 Niet-naleving van het recht door de overheid 
- Wat als overheid zijn juridische verbintenissen niet nakomt? 
- We leven in een rechtstaat= overheid, net als burgers, onderworpen aan het 

recht 
- Overheidsaansprakelijkheid: 

🢣 Uitvoerende macht 

🢣 Rechterlijke macht 

🢣 Wetgevende macht 
- Dwangsom (art. 36, §5 RVS-wet) 
- Beslag (art. 1412bis gerW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOEL VAN HET RECHT (extra) 
 
 
 
 

Vb: Op de dag van het huwelijk zegt vrouw nee. Je mag op het allerlaatste 
moment uw verloving afbreken maar als de vrouw hierdoor morele en/of 
financiële schade berokkend aan de man dan word dit gezien als 
onrechtmatige daad en gaat ze aan schadevergoeding moeten doen. 
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Hfst 3: Basisbegrippen inzake het objectief recht 

1. Het positief recht 

= Het recht dat op een tijdstip (op dit moment) op een bepaalde plaats geldt, het 

huidig vigerend (van krachtzijnde) recht 

2. Gemeenrecht VS bijzondere recht 

= (al)gemeen recht, zijn de algemene recht en het bijzondere recht, zijn de 

bijzondere rechtsregels (hangt af tov welke regels je met elkaar vergelijkt) 

- Lex specialis derogat generalibus (speciale wet schuift de de algemene wet aan 

de kant) 

- Voorrang van bijzondere op algemene regels (bij probleem dat 2 regels op 

zelfde situatie gelden) 

  
In de rechtbank: 
Hoe onderscheid maken tussen bijzondere en algemene regel? 

Aankondiging van uitzonderingsrecht: Soms staat het in de regel zelf: “in 
afwijking van normaal, in dit geval,…” 

Interpretatie, verband leren zien tussen bepaalde regels,  
relatief karakter kwalificatie: altijd meest specifieke regel bij jouw situatie 

toepassen 
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3. Aanvullend, dwingend en openbare orde recht 

- Aanvullend (suppletief) recht = aanvullend van aard; principe van 

wilsautonomie (vb: eigen erfregeling is mogelijk door testament op te stellen) 

🢣 Art.  1134 BW: partijen behartigen hun belangen het best zelf 

🢣 Als er zelf geen (volledige) regeling is voorzien, komt het recht 

aanvullen met standaard wetgeving  

🢣 Suppletief recht vult leemtes partijregeling aan 

🢣 Aanvullend recht = bindend tenzij u (de partijen) andere regelingen 

gemaakt heeft 

- Dwingend recht = geen optie om eigen regeling te maken (bescherming 

tegen de excessen van de wilsautonomie) 

a) Gewone dwingende rechtsnormen 

⭢ bescherming tegen de excessen van de wilsautonomie 

⭢ beschermingstechnieken (voor zwakkere die slachtoffer 

van excessen van anderen hun wilsautonomie kunnen 

zijn) -> vaak bijzondere rechtsregels, want geen 

afwijking op toegelatean 

⭢ 3 categorieën van beschermde personen: 

1) Personen die niet voldoende matuur/intelligent 

zijn (geesteszieken, minderjarigen,…) 

2) Economisch zwakkere klasse (huurders, 

consument, werknemer,…) 

3) Algemeen onbedachtzaamheid gewone burger 

b) Dwingend recht van openbare orde 

⭢ Mag u niet van afwijken omdat als er van afgewoken 

wordt, raakt het de gehele maatschappij (de essentiële 

grondslagen vd maatschappij) 

⭢ Bescherming van grondslagen vd maatschappij 

(politiek, economisch en moreel) (vb: huwelijk moet 

tussen 2 personen zijn) 

⭢ Tijdsgebonden en expansief begrip (vb: nu mogen 

mensen van hetzelfde geslacht trouwen) 

 
 

Illustratie relatief karakter kwalificatie: 
Comsumentenrecht: 
Wet consumentenkoop: bijzondere bescherming voor consument (art. 1649bis-
1649octies BW) -> Boek VI WER maaar als het niet past op jouw situatie (als het 
te specifiek is) moet je naar de algemene contract regels (titel III BW), als het toch 
onder een koopcontract is (specifiek), moet je naar Titel VI en daaronder is zelfs 
een nog specifiekere onderdeling nml. 1649bis-1649octies BW over verkoop aan 
consumenten (B2C). 
 
(veel bijzondere, beschermende regels bij B2C, minder bij B2B) 

Wanneer is regel van (gewoon) dwingend recht 
Staat in regel zelf: norm bepaalt zelf dwingend karakter: uitdrukkelijk of indirect 
(ongeacht elk andersluidend beding,…) 

Elke verbodsbepaling is in principe van dwingend recht 
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◆ Sanctie dwingend recht niet navolgen: nietigheid 
 
Ondanks dat een regel dwingend is, er door de partijen toch een afspraak wordt gemaakt die er 

tegenin gaat. 

Vb: minimumloon wet, maar in arbeidscontract is betaling minder met overeenkomst tussen 

werknemer en werkgever 

🢣 Gevolg voor ontwettig contract: wordt nietig verklaard en dwingende regel gaat 

gelden 

 

Is zo in gevallen waar niet naar gewoon dwingend recht en openbare orde dwingend recht 

geluisterd wordt -> nietigheid is de scantie 

 

● Belang onderscheid gewoon dwingend recht VS openbare orde: 

o bij het overtreden bij 

regels van normaal 

dwingend recht, kan 

u relatieve nietigheid 

vragen 

o Bij het overtreden 

van openbare orde 

dwingend recht, kan 

u absolute nietigheid 

vragen 

o Resultaat is niet 

verschillend bij 

relatieve of absolute 

nietigheid! 

o Waarom dan onderscheid? Door de begeleidende omstandheden: wie kan 

nietigheid inroepen? 

Onderscheid dwingend recht van openbare orde VS gewoon 
Indiciën voor kwalificatie: 

wat is de intentie vd wetgever? (beschermen 
van individuen -> gewoon dwingend recht) 

strafsancties -> openbare orde recht 

onmogelijkheid om af te wijken -> eerder 
openbare orde 

nietigheidssanctie voor welke partij voorzien? 
(zwakke mensen -> gewone VS alle mensen -> openbare 
orde) 

bij twijfel, geen openbare orde! 
Bepaling per bepaling bekijken 
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▪ Absolute nietigheid: 

⭢ iedereen, elke burger mag nietigheid van een contract/afspraak 

afroepen want is van openbare orde (zelfs de rechter zelf)   

⭢ Van absolute nietigheid kan geen afstand worden gedaan (het kan 

sowieso niet, ookal zijn beide partijen akkoord want heel de 

maatschappij is betrokken) 

⭢ Niet dadingsvatbaar 

▪ Relatieve nietigheid: 

⭢ Enkel de beschermde partij kan de nietigheid van een 

contract/afspraak inroepen want normaal dwingend recht is van 

toepassing (dus ook niet de andere partij, enkel de beschermd) 

⭢ Afstand kan eens dwingende bescherming vervalt (vanaf het 

moment dat u afstand doet van die bescherming, kan afstand 

genomen worden van de dwingende regel) 

⭢ Dadingsvatbaarheid: complete afstand van bescherming vb; ik 

vind het oke om minder betaald te worden dan de minimumloon 

omdat mijn baas een vriend van mij is (en ik misschien op andere 

manieren vergoed wordt->dadingsovereenkomst) 

 

 

Hfst 5: Rechtspraak en gerechtelijke organisatie 
Rechtbanken gaan erkennen waartoe u gerechtigt bent, als 2 partijen een geschil hebben kunnen 

ze naar de rechter gaan en dan gaat die zeggen waartoe elke partij recht heeft. Als die oplossing 

niet spontaan nagevolg wordt, moet u een tweede keer naar de rechter (via de 

gerechtsdeurwaarder). Nu gaan we kjiken naar de rechter zelf idpv hoe we het praktisch gedaan 

krijgen. 

 

🢣 Justitie paleis 

Brussel, alziende oog vd 

rechterlijke macht, Hof 

van Cassatie zit hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterlijke organisatie 

● Hoven & Rechtbanken 

= Rechterlijke macht (Art. 40 GW) 
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● Administratieve rechtscolleges 

= uitvoerende macht, lossen juridische geschillen op namens de overheid en zorgen voor 

afdwining MAAR maken niet deel uit vd rechterlijke macht 

● Hoge Raad voor de Justitie 

Principe van rechtelijke onafhankelijkheid: Grondwetswijziging 1998= rechters worden in 

oog gehouden door hoge raad voor de justitie, gaan benoemingen in de rechterlijke macht 

verbeteren + kwaliteitscontrole van rechterlijke macht (Art. 151 GW) 

⭢ Als gevolg van Dutroux-zaak die problemen bij rechterlijke macht blootlegde, 

zoals dat de rechters meestal niet onafhankelijk waren. Veel rechters zijn 

afhankelijk van politieke partijen omdat er een politiekbenoemingssyteem 

gelde, waar vooral van belang was voor partijen dat een rechter hun partij 

steunde en niet of deze competent was. 

⭢ Bekwaamheidsmechanisme: Nu moet een magistraat examen afgelegd 

worden, er zijn ongeveer 40 plaatsen voor magistraat per jaar. Eerst een 

algemene kennis deel + deel met casus waar je vonnis voor moet schrijven 

zonder wetboek + deel mondeling examen met als jury professoren ->hoogst 

gerangschikte mag eerst kiezen welke open magistraten posities die in de 

aanbieding voor wilt zijn (Als je in Brugge woont en er is een positie voor 

rechtbank in Brugge dan zal die wrs die positie kiezen) 

 

(Een magistraat = iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt. In de praktijk 

wordt de term tegenwoordig alleen nog gebruikt bij de rechterlijke macht en bij burgemeesters.) 

 
Beginselen van rechterlijke organisatie 
Algemene principes: de opbouw vd gerechtelijke organisatie 

steunt op een viertal principes. 

1. Eenheid van Rechtspraak  

⮚ Piramidale opbouw: 

- Hoe hoger, hoe minder instanties, hoe meer macht.  

- Voor coherentie van het systeem houdt het Hof van 

Cassatie aan de top toezicht op wat de lagere rechters doen 

(of ze juiste beslissingen maken) 

- Geen stare decisis (angloamerikaans systeem= lage rechters 

moeten hetzelfde doen als hoge rechters hebben gedaan= 

precedentensysteem) WEL elke rechter vrij om zijn/haar zin te doen maar in praktijk kijken ze 

wel naar voorbeelden van hun collega’s/hogere rechters = De facto precedentenwerking 
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⮚ Dubbele aanleg 

- Hoe vaak de zaak voor de rechter mag geleged worden = 2 keer (Art. 616 

Ger.W), bij de tweede keer stijgt het aantal rechters die de zaak mee bekijken 

omdat er geen akkoord was met het eerste vonnis. (derde keer mag niet want 

tweede keer bekijken is al een erkenning vd overheid dat rechters het fout kunnen hebben en 

dat wordt financieel vergoed met tweede keer) 

- Soms maar 1 keer aanleg (rechter behandeld eerste keer de zaak finaal) omdat 

het geschil niet genoeg financiele inzet heeft (door grote netto winst bij 

rechtbanken) (Art. 617 Ger.W)-> als er bespaart moet worden in justitie trekt 

men die drempel op. 

⮚ Specialisatie 

- Specialisatie vd rechterlijke macht: materiële bevoegdheid vd rechtbank + 

zo lokaal mogelijk = terretoriale bevoegdheid 

- Terretoriale bevoegdheid (hoe minder lokale aanwezigheied belangrijk is, 

hoe grotere schaal -> hoe minder rechtbanken hoger aan de piramide) 

 

- (materiële) Domeinen= strafrecht, familie- en jeigdrecht, het 

ondernemingsrecht, het sociaal recht, het burgerlijk recht en het militair 

(straf)recht.  

 

Bevoegdheden van diverse hoven & rechtbanken 

LAAGSTE NIVEAU 

A. Vredegerecht 

o 187 kantons waarin 1 vrederechter zit per kanton 

o Enige aanleg onder 2000 euro 
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o Bevoegdheid: gaat niet om straffen maar om vergoedingen enzo (burgerlijk) 

▪ Algemeen ( Art. 590 E.V. Ger.W.): alle burgerlijke zaken onder de 5000 

euro komen bij vrederechter (tenzij ze voor speciale reden aan andere 

rechtbank is toegewezen) 

▪ Onafhankelijk van het bedrag (bijzonder recht) (Art. 591 Ger. W.): alles 

over onroerend goed (huren en verhuren, eigendom,…) + 

rechtsbekwaamheid van personen -> beide best lokaal want vrederechter 

moet vaak ter plaatse gaan 

B. Politierechtbank 

o Één of meer politierechters 

o Bevoegdheid:  

▪ Strafzaken (art. 137 SV) 3 soorten misdrijven onder politierechtbank:  

a) Overtredingen (vb: verkeersboete door te snel rijden) 

(strafbaar met 1 tot 7 gevangenisdagen, geldboete) 

b) Gecontraventionaliseerde wanbedrijven (vb: diefstal) (boven 

de 7 dagen gevangenisstraf tot jarenlang) -> wanbedrijven 

kunnen als overtredingen bekeken worden als er verzachtende 

omstandigheden zijn = contraventionaliseren 

c) Verkeersmisdrijven (vb: onopzettelijke doding als gevolg van 

verkeersongeval) 

▪ Burgerlijke zaken (Art. 601bis Ger. W.) (bijzonder recht) 

d) Alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit 

verkeersongeval 

 

🢣 Hoger beroep (bij het niet eens zijn met beslissing politierechter) 

a. Correctionele rechtbank als het over strafzaken ging 

b. Burgerlijke rechtbank als het over burgerlijke zaken ging 

 

TWEEDE NIVEAU (vellen vonnissen) 

C. Rechtbank van eerste aanleg: Burgerlijke, correctionele en jeugd- en 

familierechtbank 

o Één of drie rechters 

o Volheid van bevoegdheid= Mag steeds oordelen tenzij een partij de bijzondere 

bevoegdheid van een andere rechtbank opwerpt 

3 soorten misdrijven in strafrecht: 
Overtredingen 

Wanbedrijven 
(gecontraventionalise
erd mogelijkheid) 

Misdaden 
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o Bevoegdheid Burgerlijke Rechtbank & jeugd- en familierechtbank: 

▪ Algemeen: Alle burgerlijke geschillen boven de 5000 euro 

▪ Bijzondere bevoegdheid ( art. 569-572bis Ger. W.): zaken onder de 5000 

euro die de rechtbank van eerste aanleg toch doet omdat het gaat om bv 

echtscheidingen, onteigening of erfenis 

▪ Hoger beroep tegen vredesrechter (ALS 

zaak van boven de 2000 euro is) (Art. 577 

Ger. W.) 

o 12 Arrondissementen op privincie-niveau, zoals 

eerder benoemd zijn er 4 specialisaties binnen de 

rechtbank van eerste aanleg 

o Bevoegdheid correctionele rechtbank: 

▪ Wanbedrijven + gecorrectionalisseerde 

misdrijven (misdrijven die trapje lager behandeld worden) (art. 179 SV) 

▪ Bijzonder: als hoger beroep tegen strafvonnis van politierechtbank is 

ingegaan 

o Sommige rechters bijzondere bijvoegdheid:   

▪ Belsagrechters + Kortgeding (als er heel erg snel moet geoordeelt worden) 

D. Ondernemingsrechtbank: geschillen tussen ondernemingen 

o Met 2 lekenrechters en 1 voorzitter (rechters die komen uit het 

ondernemingsleven) 

▪ Algemeen: (art. 573 Ger.W.)alle personen die op duurzame wijze een 

economisch doel nastreven, voor zover het geschil betrekking heeft op 

een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van 

dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere 

rechtscolleges vallen 

▪ Bijzondere bevoegdheden (art. 573 Ger.W.) 

o Voorzitter zetelt in kort geding (art. 588 Ger.W.) 

E. Arbeidsrechtbank 

o Lekenrechters (werkgevers en werknemer organisatie rechters) & voorzitter 

o Bevoegdheid (art. 578 Ger. W.): 

▪ Geschillen tussen werknemers en werkgevers 

▪ Geschillen mbt sociale zekerheid (beroepsziekte, arbeidsongeval) 
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🢣 Arrondissementsrechtbank : Samenstelling van de voorzitters van de 3 (C,D & E), die 

samen zitten voor geschillen ivm bevoegdheid,Bevoegdheidsconflicten(art.639e.v.Ger.W.) 

 

DERDE NIVEAU (vellen aresten) 

F. Hof van assisen 

o Volksjury (raadsheren): rechtscollege dat oordeelt over misdaden 

o Bevoegdheid 

▪ Bevoegd over zwaarste misdrijven: misdaden (art.216noviesSV) 

▪ Problematisch soms (zie mediarecht) maar wordt door het volk als terecht 

en betrouwbaar gezien, omdat het inefficient is worden er bij misdaden 

vaak naar verzachtende omstandigheden gezicht zodat het voor de 

correctionele rechtbank komt (maar dan zijn de straffen ook wel zachter) 

o Geen hoger beroep mogelijk; wel cassatieberoep 

G. Hof van beroep 

o 5 hoven van beroepen, voorzitter en 2 raadsheren 

o 3 kamers: kamers voor burgerlijke zaken, kamers voor correctionele zaken en 

jeugdkamers -> hoger beroep voor rechtbank van eerste aanleg 

o Bevoegdheid:  

▪ Algemeen: (art. 602 Ger. W.) hoger beroep tegen vonnissen van eerste 

aanleg en ondernemingsrechtbank (tweede aanleg) 

▪ ALS waarde van zaak meer dan 2500 euro (Art. 617 Ger. W.) 

H. Arbeidshof 

o 5 arbeidshoven, samenstelling: voorzitter en 2 of 4 raadsheren in sociale zaken 

o Arbeids geschillen altijd tweede aanleg mogelijk!  

o Bevoegdheid: 

▪ Algemeen: (art. 607 Ger. W.) Hoger beroep tegen vonnissen 

arbeidsrechtbank 

 

HOOGSTE NIVEAU 

I. Hof van Cassatie 

o Samenstelling: 1ste voorzitter, voorzitter en 30 raadsheren 

o 3 kamers (burgerllijke & ondernemingszaken, strafrechtelijke zaken, arbeidszaken) 

met telkens 2 afdelingen (fr en ned) 

o Bevoegdheid (art. 608 Ger. W.) -> Hof van Cassatie heeft bijzondere missie 
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▪ Beoordeelt wettigheid bestreden beslissing: beoordeelt arresten met laatste 

aanleg 

ANDERE 

J. Administratieve rechtscolleges 

o Rechtscolleges binnen de uitvoerende macht: omdat men vreesde dat als bepaalde 

geschillen binnnen de rechterlijke macht vielen dat rechters te veel macht zouden 

hebben (politiek gevoelige zaken, overheid in zaak betrokken) 

▪ Angst voor gouvernement des juges (19e eeuw, na franse revolutie) 

▪ Dreiging overheidswillekeur: parlementen met volksvertegenwoordigers, 

niet langere willekeurige koning -> eindelijk behaalde macht van het volk 

moet beschermd worden en mag niet afgepakt worden door parlement, de 

magistraten -> angst voor rechterlijke macht  

o Indien overheid betrokken is in geschil? 

▪ In UK: geen impact 

▪ In FR: specifieke rechtbanken 

▪ In België: tussen oplossing: Criterium: burgerlijke rechten VS politieke 

rechten: Burgerlijke rechten geschillen (144 GW) Moeten naar 

rechterlijke macht gaan MAAR: 

⭢ Geschillen over politieke rechten KUNNEN naar 

rechterlijke macht MAAR KUNNEN OOK naar 

administratieve rechtscolleges die ervoor opgericht 

worden! Deze poltieke rechten vallen hieronder: 

a. Kiesrecht (alles wat met verkiezingen te 

maken heeft) 

b. Openbaar ambt (geschillen over personeel 

vd overheid) 

c. Legerdoenst 

d. Belastingen 

⭢ Verbod uitzonderingsrechtbanken, dus administratieve 

rechtbanken zijn wel permanente rechtscolleges maar 

zitten niet in rechterlijke macht DUS NIET onder 

toezicht van Hof van Cassatie, Cassatie waakt WEL 

over bevoegdheidverdeling! 

⭢ Belangrijkste: Raad Van staten (later meer) 
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Burgerlijke rechtspleging 

Hoe verloopt een procedure ve burgerlijk rehtsgeschil? 

● Lijdelijkheid van rechter en beschikkingsbeginsel 

= rechter is passief, mag niet zomaar vanalles beslissen, maakt een beslissing op 

zaak aangebracht door de betrokken partijen 

⭢ Daarom moet eisende partij altijd juiste argumentatie/artikels aanhalen 

want de rechter mag deze zelf niet aanhalen dus rechter kan soms 

beslissingen moeten maken op grond van een niet voldoende juist artikel 

⭢ Één van de oorzaken van achterstand 

● Schriftelijk en mondeling karakter procedure  

Advocaten zijn vooral bezig met papierwerk, rechter heeft vaak vonnis voor 

rechtbank al klaar 

● 4 stadia: 

1) Inleiding procedure: voor de rechter verschijnen(u mag niet zomaar tijdens het 

proces een nieuw argument boven halen) 

⭢ Dagvaarding door gerechtsdeurwaarding 

⭢ Of Verzoeksschrift 

⭢ Of Vrijwillige verschijning 
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⭢ Inschrijven op de algemene rol (datum krijgen) 

2) Proces: een vonnis wordt gemaakt (zie hieronder) 

⭢ Inleidingszitten (blijft het vaak bij) 

⭢ Onderzoek van de zaak: partijen vaak beide bij aanwezig 

⭢ Conclusie: timing & aantal beslissen 

⭢ Debat, pleidooi 

⭢ Vonnis (148-149 GW) 

⭢ Betekening (na vonnis tegenpartij herinneren aan vonnis) 

3 soorten beslag (+ rol gerechtsdeurwaarder en notaris bij beslag en 

openbare verkoop) (ook tegen overheid, zie eerder in sv) 

a. Roerend beslag 

b. Onroerend beslah 

c. Beslag onder derden 

3) Rechtsmiddelen: bezwaren tegen eerste vonnis, als dit er niet is, direct naar 

tenuitvoerlegging 

⭢ Gewone rechtsmiddelen (= middelen om opnieuw uw zaak voor te 

leggen) 

a. Verzetprocedure (art. 1047 Ger.W.) = zaak wordt opnieuw 

bekeken integraal uitzonderlijk. 

-Verstekvonnis: vonnis waar u de eerste keer niet aanwezig 

was dus zaak mag opnieuw bij zelfde rechter worden 

gedaan 

b. Hoger beroep = zaak wordt opnieuw gedaan bij hogere rechtbank 

(art. 1050 Ger.W.) 

-Drempels: 2000 en 2500 euro, binnen de maand na 

betekening, misbruik mogelijk (opnieuw zaak maar geen 

nieuwe argumenten) 

⭢ Buitengewone rechtsmiddelen 

c. Voorziening in cassatie (Art. 1075 Ger.W.) 

-art. 608 Ger. W.; mogelijk tegen elke rechterlijke uitspraak 

maar is enkel legaliteitscontrole, geen beoordeling vd feiten 

-vroeger ging hof enkel casseren en terugverwijzen naar de 

rechtbank van lager niveau (maar andere rechtbank locatie), 

tegenwoordig lost Hof van Cassatie vaak zaak zelf op 
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4) Tenuitvoerlegging 

⭢ 3 soorten beslag (+ rol gerechtsdeurwaarder en notaris bij beslag en 

openbare verkoop) (ook tegen overheid, zie eerder in sv) 

a. Roerend beslag 

b. Onroerend beslaf 

c. Beslag onder derden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Gezag & Kracht van gewijsde 

o Elke juridisch uitspraak heeft gezag van gewijsde (geldt als wettelijke waarheid) 

maar is nog niet definitieg (hoger beroep enzo, rechtsmiddelen) 

o ALS termijn voor rechtmiddelen voorbij is of alles uitgeklaard is = kracht van 

gewijsde = jurisdictionele handeling is definitief en onaantastbaar -> 

onweerlegbaar vermoeden van waarhei 

 

Deel II: Uitoefening van de machten en hiërarchie der normen 

Inleiding: 
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lokaal ->provenciaal  -> regionale -> federaal -> internationaal 

 

 

Hfst 1: federale gezagsorganisatie 

Wetgevende macht België: het parlement(= de kamer & de senaat) + rol Koning 

❖ Federaal wetgevend Parlement: 2 kamers 

Kamer van 150 volksvertegenwoordigers (rechtstreeks gekozen adhv provenciale 

kieskringen) + De senaat (occasioneel orgaan) -> 50 deelstaatsenatoren 

(aangewezen door parlementen) met 10 mensen die de deelstaatssenatoren zelf 

kiezen (ART. 67 G.W.) 

Taalgroepen in het parlement: in 

Senaat logisch want komen vanuit 

een deelstaat parlement (met 

bepaalde taal) maar voor de kamer 

ook want zijn rechtstreeks gekozen 

in provenciale keiskringen waar 

meestal 1 taal heerst (objectief 

criterium: kiescollege Nederlands 

of Frans taalgebied = bepalend) MAAR in 

tweetalige kieskringen zoals Brussel is er een 

subjectief criterium om te bepalen tot welk 

taalgebied ze horen nml de taal waarin de 

verkozenen kiest om zijn/haar eed in af te 

leggen (taal vd lijst waarop de betrokkene werd gekozen) 

 

Totstandkoming federale wet: 

I) Initiatief: (indirecte democratie) initiatief kan van de regering komen 

(wets(voor)ontwerp) en van een parlementslid (wetsvoorstel) 

→ Regering moet politieke steun van meerderheid van 

parlement rijgen (moeten coalities vormen) en daarom 

is de kans dat een wetsontwerp van de regering 

geaccepteerd wordt door het parlement groot (meestal 

komen de wetten van de regering idpv individuele 

parlementsleden) = voorontwerp 
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II) In overwegingnemen voorstel van wet:  

→ Een wetsvoorstel moet eerst een test doorgaan voor 

het bekeken wordt (in overweginggenomen worden), 

moet enkel bij een wetsvoorstel (niet bij een 

voorontwerp want heeft al steun meerderheid) 

III) Advies Raad van State voorontwerp van wet: Juristen die technisch 

advies geven bij wetsvoorontwerp -> verplicht advies nodig als kans 

groot is dat wetvoorontwerp uiteindelijk een wet wordt (altijd 

verplicht bij voorontwerpen want komt vd regering dus wrs dat het 

een wet wordt) 

IV) Facultatief advies Raad van State wetsvoorstel: SOMS bij een 

wetsvoorstel als het echt een goed voorstel is, dan wordt gevraagd 

door de uitvoerende macht (de regering) of de voorzitter van het 

Parlment aan de raad van state om het is te bekijken, het is echter niet 

verplicht 

V) Bespreking in commissie: een vergadering waarin de verschillende 

partijen vertegenwoordigd zijn met specialisten (bv: onderwijs 

specialist in partij of legerspecialist) (vb: commissie financiën, 

volksgezondheid,…) (vb: maggie deblock gaat als parlementslid deel 

van de open vld zitten in de commissie over volksgezondheid) 

→ In de commissie worden teksten opgesteld 

VI)   Besprekeing in plenaire vergardering: het hele parlement (de 

kamer) = voltallige vergardering parlementsleden. Er kan “ja” “nee” of 

“onthouden/neutraal” gestemd worden door elk lid. Daarop wordt 

meerderheid berekend  

VII) Bekrachtiging & Afkondiging: de koning bekrachtigt de wet 

door akkoord te geven + Koning beveelt dat wet ten uitvoer wordt 

gelegd 

VIII) Bekendmaking: wet moet officiëel bekend gemaakt worden/ 

gepubliceerd worden voor ze bindend is  

Tweekamerstelsel: besisschema: 

Monocameraal systeem (Art. 74 GW): enkel door de kamer: parlementslid 

kamer heeft een plan en dat gaat naar de koning en dan wordt het wet. -> zo 

werkt het meestel 

Bicameraal systeem: 

trage procedure (daarom 

uitzonderlijk): 
Senaat komt dan ook 
bijeen in commissie en 
past dingen aan en moet 
dan terug naar kamer en 
dan terug naar Senaat en 
zo verder. Daarom is  
monocameraal systeem 
het meest gebruikte. 
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Zuiver bicameraal systeem (art. 77 GW): Als kamer goed keurt moet het nog 

naar de Senaat voor het naar de Koning gaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Optioneel bicamerale procedure: Senaat mag meedoen als ze een rol willen  

 spelen, enkel in de gevallen opgesomd in art. 78 GW. Hier mogen ze ook slechts  

 1 keer mee doen, de kamer is niet gebonden aan de beslissingen/veranderingen  

 van het Senaat. 

 Het Wetsbegrip: 

 Alles wat in het federaal parlement wordt beslist = wet 

● Vormelijk een wet= formele wet 

o Formele wet= Elke beslissing vd wetgevende macht (maar 

dus ook bv: het feit dat een immigrant als Belg wordt 

erkent) 

● Inhoudelijk een wet= materïele wet 

o Algemene rechtsregels met geldingskracht, kan ook niet 

van het parlement komen zoals politie regel 

o Materiële wet= elk algemeen bindend gedragsvoorschrift, 

uitgevaardigd door een daarvoor bevoegde overheid. 

● Niet alle formele wetten zijn matriëel en niet alle materiële wetten 

zijn formeel. 

o Meestal zijn formele wetten ook wetten in materiële zin 

omdat de wetten die het parlement goedkeurt, meestal een 

abstract, algemeen en onpersoonlijk karakter hebben.  

o SOMS is dat echter niet het geval omdat de formele 

beslissing geen algemeen bindende gedragsregels 

inhouden, dan geet het om individuele beslissingen 

(pensioen, nationaliteit verlenen,…) 

o (algemene)rechtsregel= vormelijk & inhoudelijk een wet 

Vb: CAO= arbeidsovereenkomst voor een 
sector -> niet bindend want beslist door 
sector maar regering maakt bindend als 
akkoord (niet parlement dus geen formele 
wet) Of regels zoals u mag niet parkeren op 
Ladeuze plein is gemaakt door gemeente, is 
wel een regel maar geen formele wet. 
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  Gemaakt door 
  Wetgevende macht 
  
Niet algemene regels maar nog steeds gemaakt door 
wetgevende macht dus formeel gezien nog altijd 
wet 

◆ Soorten formele wetten: 

A. Notie Grondwet: de meest fundamentele rechten voor de werking van onze staat 

1) Grondwet in formele zin 

▪ Grondwet wijzigen? Art.196 GW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuiver Bicamerale procedure: toepassingsgebied 
In de Grondwet (art. 77 GW) staat waneer het twee kamersysteem gebruikt moet 
worden: 

Herziening vd grondwet 
Als in de grondwet staat dat zaken met betrekking tot dat bepaald 

onderwerp in de 2 kamers geregeld moet worden 
Bijzondere meerderheidswetten (art. 4 GW) 
Wetten over Duitstalige gemeenschap (omdat in de kamer vaak geen 

duitstalige zit, in de senaat altijd) 
Wetten over de financiering van de politieke partijen enzo 
Wetten mbt organisatie Senaat 

 
 

 

Examenvraag: tekst waarvan 
u moet zeggen of het een 

materiële of formele wet is. 

Preconstituante: Kamer + Senaat + Koning 
moeten verklaring opstellen voor herziening 
(bicamerale proceduremet gewone meerderheid) 
zie art. 77 GW 
Bekendmaking Belgisch staatsblad 
Raadpleging kiezerskorps (verkiezingen, stemmen 
op partijen die meerderheid vormen dus die 
grondwet willen wijzigen of net op minderheid 
stemmen als u grondwet niet gewijzigd wil zien) 
Constituante: kamer + senaat + koning moeten 
opnieuw verklaring opstellen en opnieuw stemmen 
(dit keer dubbelde meerderheid moet akkoord) -
> Als bij verkiezingen minderheid gewonnen 
heeft, gaat grondwet dus niet gewijzigd worden, als 
meerderheid opnieuw wint dan kan grondwet 
gewijzigd worden. Als je grondwet wilt wijzigen moet u 
2 keer verkiezingen winnen en meerderheid halen na 
elkaar. 
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2) Grondwet in materiële zin: (ruimer) 

▪ Grondwet 1831 is formeel de grondwet maar is qua inhoud ook 

grotendeels essentiële regels 

 

B. Gewone wet VS bijzondere meerderheidswet 

▪ Gewone wet= aangenomenbij gewone meerderheid vd stemmen 

(meerderheidsquarom art.53GW) en half vd leden aanwezig 

(aanwezigheidsquorum) (Overgrote deel vd wetten is met gewone 

meerderheid). 

▪ Bijzondere meerderheidswet= bij sommige wetten moet meer dan de 

gewone meerderheid akkoord voor aangenomen te worden = 

Communautaire/absolute meerderheid 

→ In  grondwet wordt gezegd wnr art. 4 GW moet 

toegepast worden bij de hervorming van een wet. 

→ Meerderheid in elke taalgroep (stemmen en 

aanwezigheid) – 2/3 stemmen “ja” 

C. Interpretatieve wetten of uitleggingswetten 

▪ Art. 84 GW: alleen de wet kan een authentieke uitlegging van de wet 

geven. (uitleg is bindend)  

 

 

 

 

 

▪ Soms wordt een interpretatieve wet gemaakt voor een wet die in 

praktijk duidelijk was. Waarom? De interpretatieve wet stelt dat de 

oorspronkelijke wet altijd al zo had opgevat moeten worden.  

 

 

 

 

▪ Grondwettelijk Hof gaat om deze reden vaak interpretatieve wetten 

controleren of er wel degelijk onduidelijkheid over de oorspronkelijke 

Vb: Art.4: wetten over 
grenzen van taalgroepen 
moet je 2/3 meerderheid 
hebben bij elke taalgroep. 
 

Vb: Als een wetgever een formele wet heeft 
uitgebracht die in praktijk (in de 
rechtbanken enzo- voor onduidelijkheid 
zorgt, kan er een wet aagenomen worden 
die de wet waarover onduidelijkheid bestaat 
verder gaat uitleggen/duiden = 
interpretatieve wet 

retroactief effect, mag eigenlijk niet want 
een burger gedraagt zich volgens de huidige 
wet en kan niet later worden gezegd dat die 
zich toen anders had moeten gedragen 
terwijl dat toen niet illegaal was 
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wet bestond en of de interpretatieve wet niet volledig de betekenis van 

de oorspronkelijke wilt wijzigen. 

D. Opdrachtwetten (Art. 105 GW: (ruime delegatie aan koning)) 

▪ Het parlement heeft de mogelijkheid om beslissende taken door te 

schuiven naar de uitvoerende macht (de regering enzo) 

▪ KB= koninklijke besluiten= beslissingen vd regering 

1) Kaderwetten: opdrachtwet legt algemene beginselen (kader) vast en die 

moeten uitgewerkt worden in concrete regelingen. 

 

 

 

 

 

2) Bijzondere volmachtenwetten: opdrachtwet waarbij gezegd wordt dat 

uitvoerende macht alles mag beslissen + zelfs parlementaire wetten die 

eerder gemaakt zijn, gewijzigd mag worden of opgeheffen geworden, alles 

wat nodig is, mag gedaan worden.  

→ laat snel legifereren toe: wetten maken, de juridische basis is nog 

steeds 105 GW maar dat mag enkel in bijzondere omstandigheden 

→ Parlement geeft macht volledig op maar bepaalde waarborgen: het is 

tijdelijk, betreft enkel bepaalde materies (volksgezondheid bv), 

verplicht advies bij Raad van State gaan vragen, maatregels die 

uitvoerende macht heeft gemaakt overleven enkel na periode als 

parlement ze goed keurt dan= bekrachtigingswet. 

 

 

 

 

E. Besluitwetten 

▪ (niet echt formele wetten maar als zo beschouwd) In Oorlogstijden: WO1 

-> wetgevende macht kon niet bijeen komen want brussel was bezet: de 

regering en koning niet dus waren de wetgevende lacht toen. WO2 -> 

regering was in londen en koning niet want wou niet vluchten, was 

Vb: Wegverkeerswetten: parlement zou 
wegscode moeten beslissen maar geeft 
beslissingkeuze aan uitvoerende macht of 
zoals pandemie wetten die duren te lang als 
parlement deze zouden moeten nemen, dus 
regering neemt het over. 

Vb: Regering regeert nu met volmachten, 
door de pandemie, het parlement heeft zelf 
gezegd dat de regering de macht mag hebben 
omdat we in oorlog zijn met het virus, dit 
geldt enkel bij volksgezondheidsmateries 
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grondwettelijk ongehoorzaam dus regering eigende zich uitoefening van de 

wetgevende macht toe. 

F. Verzamelwetten/programmawetten 

▪ Mozaïekwetgeving: wetgeving met gevariëerde inhoud (luiheid), vroeger 

werd dit gedaan omdat de begrotingswetten vaak bijgestuurd moesten 

worden. Nu minder toegelaten. 

❖ Federale uitvoerende macht 

Samenstelling: Koning, ministers (kernkabinet = premier & vice eerste 

ministers (= chefs van alle partijen) & ministerraad = alle ministers & de 

regering= alle ministers + staatssecretarisen). 

Aanstelling: verkiezingen (ontslag & eedaflegging bij de koning) 

Ontslag: Parlement met stemming aantonen dat regering geen meerderheid meer 

heeft en dat een nieuwe regering die parlement zelf samensteld die wel 

meerderheid heeft in de plaatsstellen= constructieve motie van wantrouwen in 

kamer 

 (Constructieve motie van vertrouwen= regering die vertrouwen vraagt aan  

 Kamer) ? 

● Bevoegdheden: (uitvoerende macht) 

o Maakt het federaal beleid 

o Zorgt voor bestuursapparaat 

o Zorgt voor controle, orde en veiligheid 

o Afdwinging (formele) wetgeving 

o Internationale betrekkingen (via diplomaten) 

o Regelgeving -> materiële wetten 

 

 

 

 
 
Regering= minsterraad + staatssecretarissen 
 
 

✦ Koninklijke besluiten: belissingen van de regering= Rechtshandeling waarbij 

de Koning een algemene bestuurlijke maatregel of een individuele 

bestuurshandeling stelt. 3 soorten:  
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1) Organieke besluiten: de diensten van het land worden hiermee 

regegeld (zoals de dienst vreemdelingenzaken, 

politieregelementen) 

2) Reglementaire besluiten: algemene normen, materiële wetten 

(verordeningen= regelement) 

3) Beschikkende besluiten: de individuele beslissingen, geen 

algemene wetten (besluiten= akte) 

→ Besluit mag niet afwijken van een verordening 

● Juridische basis verordeningsbevoegdheid: 

o Art. 105 GW doorschuiven van macht aan de regering is een 

uitzondering maar de regering heeft standaard macht obv art. 108 

GW:  

▪ De uitvoerende macht maakt beslissingen en regels die voor 

de uitvoering van de parlementaire wetten nodig zijn 

(detailregelingen) = uitvoeringsbevoegdheid obv art. 108 GW 

▪ Autonome verordeningsbevoegdheid: afwijking van art. 105 

GW = wanneer de bevoegdheid om regels te maken 

autonoom aan de uitvoerende macht wordt toegekent.  

● Totstandkoming Koniklijk besluit:  

1) Initiatiefrecht 

→ Initiatief tot een KB gaat uit van de minister en zijn 

kabinet, dit door overleg en adviezen met 

belanghebbenden 

2) Raadpleging Raad van State 

→ Als de Minister (en zijn kabinet) een reglementair 

besluit wilt maken (materiële wet), is er advies van de 

Raad van State nodig (buiten besluiten van 

hoogdringendheid) Art. 3 Rvs-wet 

→ Verslag aan de Koning: verslag van het advies en het 

ontwerp van het reglementair besluit  

 

3) Beraadslaging in Ministerraad 

→ Plan van de minister wordt in de ministerraad 

besproken (soms verplicht, soms facultatief) 
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4) Bekendmaking: Publicatie in Belgisch Staatsblad 

→ Reglementaire belsuiten: integraal in belgisch staatsblad 

(worden zoals formale wetten opgesteld en 

gepubliceerd) 

→ Niet-reglementaire belsuiten (de individuele wetten, 

beschikkende belsuiten) mogen eenvoudige 

vermeldingen zijn in belgisch staatsblad (een 

uitrekseltje word gepubliceerd) 

✦ Ministeriële besluiten= MB’s zijn de rechtshandelingen waarbij een 

minister een allgemene bestuurlijke maatregel of individuele 

overheidshandeling stelt 

→ De regering schuift een bepaald aspect van wet door naar een 

bepaalde minister 

→ Als het parlement een wet heeft gestemd dat in de praktijk 

moet gebracht worden door de regering en de details van die 

uitvoering schuift de regering door naar een bepaalde minister 

= delegatie aan minister 

o Grondslag: 

▪ Delegatie verordeningsbevoegdheid van koning/regering 

aan de minister 

▪ Reglementaire en individuele regels, waarbij de minister in 

overleg gaat gaan met zijn administratie 

(staatssecretarissen) maar advies van Raad van State altijd 

nodig! 

▪ Bekendmaking zelfde als KB 

 
 

Hfst 2: Lokale wetgeving 

Stad -> Gemeente -> provincie 

In 1830 is land opgedeeld in provincies en gemeentes, deze hebben beperkte autonomie. Decreet 

over lokaal bestuur 

⮚ Beperkte autonomie: 

→ Provincies & gemeenten ondergeschikt aan centrale gezag 

Vb: Een kaart die burgers 
moeten tonen als een bepaalde 
dienst erom vraagt -> Wet die 
parlement maakt. De 
Uitvoerende macht (de 
regering) (art. 108 GW) gaan de 
belangrijkste maatregelen 
hierrond afspreken (met advies) 
-> KB, hier wordt afgesproken 
wat er op de kaart staat, waar u 
die kan verkrijgen,… 
Een bepaalde minister binnen 
de regering is hier sterk bij 
betrokken, bv de minister van 
binnelandse zaken. Deze gaat 
de details regelen ivm deze 
kaart -> MB 

Vb: De Block (minister van 
volksgezondheid) die de opdracht 
geeft aan een bepaald bedrijf om 
mondmaskers te maken in begin 
van pandemie (individuele regel) 
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→ Hoofd lokale instelling is vertegenwoordiger van centraal gezag (kan de mensen 

snel bereiken en weet wat er leeft tussen de lokale mensen) 

→ Administratief toezicht (ondergeschiktheid uit zich hierin, art. 162.6 GW) = 

technieken/rechtmiddelen waarover de toezichthoudende overheid (centraal 

gezag) beschikt om de organen van gedecentraliseerde overheden tot naleving te 

verplichten van wet of algemeen belang -> gedecentraliseerde overheden worden 

geconrtoleerd door hoger niveau = administratief toezicht: 

o Legaliteitscontrole (mag wat de lokale wetgeving beslist op 

legaal niveau?) 

o Opportuniteitscontrole (Is wat de lokale wetgeving beslist 

wenselijk?) 

o Vormen administratief toezicht: 

a) Voorgaand advies   

b) Machtiging (toelating vragen aan centraal gezag)   

c) goedkeuring (centrale overheid keurt goed)  

d) Schorsching = beslissing stoppen, maatregel is er nog maar heeft geen 

“gezag” wordt niet in praktijk omgezet  

e) Vernietiging = teniet doen van beslissing met retroactieve werking, de 

maatregel verdwijnt   

f) Beslissing na beroep  

g) Vervangend optreden (centrale overheid treed vervangend op idpv lokaal 

bestuur) 

→ Medebewind (regeert mee maar luistert vooral naar centraal gezag, ze voeren 

taken uit voor centraal bestuur) 

⮚ Lokale verordeningen & besluiten:  

A. Provincie: (provincieraad = zitten samen en overleggen, worden verkozen) 

- Provincieraad, deputatie, gouverneur 

⭢ Dagdagelijksbestuur is de deputatie en de chef ervan is de gouverneur 

⭢ Maken regelementen voor zaken die van provenciaal belang zijn om de 

regels in werking te laten treeden moeten ze gepubliceerd worden op de 

website van de provinvie (bestuursmemoriaal)  

⭢ Regels treden in werking 5 dagen na publicatie (bij centraal gezag 10) 

B. Gemeente: (gemeenteraad = zitten samen en overleggen, worden verkozen) 

- Gemeenteraad, college, burgemeester 

Vb: uitzondering, stad leuven die 
beslist niet te luisteren naar 
beslissing centraal gezag van geen 
plexi glas 
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⭢ als je in de gemeenteraad de meerderheid hebt kan je regering op lokaal 

niveau maken, nml schepencollege en die hebben een chef, nml de 

burgemeester 

⭢ maken regelementen mbt tot gemeentelijke zaken, om de regels in 

werking te laten treeden moeten ze gepubliceerd worden op de website 

van de gemeente (treden in werking na 5 dagen) 

🢣 Als regels dringend bekend moeten gemaakt worden, worden ze aangeplakt op 

het gemeentelijk/provenciale infobord 

 

Hfst 3: Communaitaire en regionale rechtsorden 

Eenheidsstaat= staatsgezag geconcentreerd in handen van één overheid die over hele 

grondgebied volheid van gezag uitoefent (ging niet in belgie want te veel verschillende meningen 

over taalgebieden enzo) 

Eenheidsstaat met territoriale (en functionele) decentralisatie= autonoom beheer van plaatselijke 

aangelegenheden door plaatselijke overheden (met rechtspersoonlijkheid), onder toezicht van 

centrale overheid. -> in federatie niet onder toezicht van centrale overheid 

⮚ Federalisme 

- Wij hebben deelstaten, die zijn niet soevereen 

- Deelstataen oefenen soeverein hun gezag uit (ze staan niet onder toezicht van 

centraal gezag), hun bevoegdheden zijn enkel ondergeschikt aan de federale 

grondwet. 

⭢ Autonomie constitutioneel gewaardborg (in vlaanderen staat niemand 

boven de vlaamse overheid) 

- Federalisme= nevenschikking van 2 rechtsordes (federale en deelstatelijke 

rechtsorde zijn gelijk van toepassing) (In USA is dit ook het geval, Biden en 

overheid washington hebben allebei gezag) 

 

Verhouding België 

Bipolair centrifugaal federalisme= federalisme bij wijze van dissociate (gezag losser en lokaler 

gemaakt door 3 breuklijnen, nml. Taal, religie en monarchie ; Vlaams en Frans (bipolair) en duitse 

minderheid) 

<-> centripetaal federalisme= federalisme bij wijze van associatie (samen sterker) 

● In België regeert de minderheid steeds mee (in het land= Frans, in Brussel= Vlaams) 

● Medebeslissing constitutioneel verankerd 
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o Federale wetgevende macht: Bijzondere meerderheid procedure: Bijzondere 

beslissiningen (art. 4 GW) meerderheid van elke taalgroep nodig (zie pg 31) 

Alarmbelprocedure: als 1 vd groepen een beslissing als bedreigent wordt ervaren, zaak 

van parlement naar regering waar frans en vlaams gelijk vertegenwoordigd (art. 54 

GW) 

o Federale uitvoerende macht: Art. 99 GW= ministerraad telt evenveel franse als 

vlaamse ministers. 

● Geschiedenis vraag voor meer autonomie 

o Vlaanderen wou meer zelfbestuur voor culturele en onderwijs zaken (community 

gevoel, gemeenschappen) 

o Wallonië wou eigen bestuur in economische dossier, want vlaamse bloeiperiode 

(gewesten) 

1) Grondwettelijke taalvrijheid 

⭢ Art. 30 GW: België kondigde taalvrijheid af (behalve bij formele 

wetten) na Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die de Nederlandse 

taal probeerde opdringen aan België 

2) Officiële Franse ééntaligheid: 

⭢ Decreet november 1830: officiële Franse eentaligheid voor wetten en 

besluiten 

⭢ De elite sprak frans, culturele en sociale achterstelling vlamingen 

(franse mochten enkel stemmen want elite mocht enkel stemmen) 

⭢ Bestuurzaken op lokaal vlak mocht vlaams zijn en thuis mochten 

vlamingen vlaams spreken (verankerde taalvrijheid) 

⭢ Frans= gemeenschappelijk bindmiddel verfranste burgerij Vlaanderen 

en Wallonië 

⭢ Toenemend verzet zorgde voor uitbreiding kiesstelsel en legitimiteit 

van franse taal als monopolie vervalt doordat niet enkel elite meer mag 

gaan stemmen, maar iedereen. (1893, AMS) 

⭢ Vlamingen komen in bestuur/parlement en zorgen dat Nederlands als 

taal erkent wordt 

3) Officiële tweetaligheid: gelijkheidswet 1898 

⭢ Wetten ook in Ndl. Afkondigen 

⭢ Nog steeds franse dominantie 

4) Terretoriale eentaligheid: taalwetten 1932-1935 

⭢ Dan pas bestuurszaken, onderwijs en gerecht ook in Ndl. 

5) Jaren 60: spanningen lopen verder: vastlegging van taalgrens en indeling in 

taalgebieden 

⭢ België 4 taalgebieden en tweetalig gebied Brussel (adhv taaltellingen) 

⭢ Taalfaciliteiten: mogelijkheid om in 1talig gebied bijzondere faciliteiten 

te krijgen van bestuurders (facilitetiengemeenten, bestuur in 2 talen) 

⭢ 2 soorten deelstaten: 3 gewesten(fr, vl, bxl)en 3 gemeenschappen (taal) 
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▪ Vlaamse bloeiperiode zorgt ervoor dat wallonie apart 

economisch beleid wilt (gewest) 

▪ Langtijdige franse dominantie zorgt ervoor dat Vlaanderen 

gemeenschapsgevoel wilt, dus onderwijs en vrije tijd in eigen 

taal enzo (gemeenschappen) 

 

 

● Materiële bevoegdheidverdeling 

o Veel zaken gedecentraliseerd 

o De gemeenschappen en gewesten hebben enkel aan hun toegewezen bevoegdheden 

▪ Alles wat niet “uitgedeeld” is, zit bij de federale overheid 

o Centripetaal VS centrifugaal 

▪ Ratio toebeleding: belgie deelt steeds meer uit aan gemeenschappen/gewesten = 

centrifugaal TERWIJL centripetaal= steeds meer samenwerken is 

o Principe van exclusieve bevoegdheden: 

▪ Als een zaak (zoals onderwijs) naar de gemeenschappen gaat, dan wordt aaalles 

wat bij die zaak hoort overgedragen, het is exclusief gezag van de 

gemeenschappen= volheid van bevoegdheid 

▪ En als een zaal (zoals economie) naar de gewesten gaat, dan wordt aaalles wat bij 

die zaak hoort overgedragen, het is exlcusief gezag van de gewesten = volheid 

van bevoegdheid 

▪ Geen volheid van bevoegdheid als deze bevoegheden van andere overheden 

moeilijk maakt (overleg is dan nodig, evenredigheidsbeginsel) 

▪ Bij meedere mogelijke bevoegdheidstoebedelingen dan moeten we kijken waar 

het zwaartepunt ligt van de materie, bij ruzie lost grondwettelijk hof het op 

door de beslissing te maken 

 

 

 

 

⌦ Uitzonderingen op exclusieve bevoegdheden 

a) Gedeeld exclusieve bevoegdheid  

USA vs België 
In België zijn er 
twee soorten 
deelstaten; 
gemeenschappen en 
gewesten. Wat de 
verdeling van 
bevoegdheden nog 
ingewikkelder 
maakt. In de USA is 
er enkel een staat en 
de federale 
overheid. 

Vb: beslissen dat jongeren wel of niet 
mogen roken -> hoort dat bij 
jeugdbeleid (de gemeenschappen) of 
bij criminaliteit en drugs (federale 
macht)? Grondwettelijk Hof beslist 
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⭢ Vb: onderwijs naar gemeenschappen behalve pensioenregeling 

werknemersonderwijs (vb: art. 5§ BWHI) 

b) Parallelle bevoegdheden (= iedereen mag op dit domein actief/bevoegd zijn) 

⭢ Wetenschappelijk onderzoek 

c) Eigenlijk (of integraal) concurrerende bevoegdheden 

⭢ Concurrerend, materie is uitgedeeld aan deelstaten tot het te 

ingewikkeld/versnipperd word dan kan de federatie 

overnemen/infereren/terug éénmakken 

d) Oneigenlijk (of beperkt) concurrerende bevoegdheden 

⭢ Bevoegdheid wordt uitgedeeld aan deelstaten maar met 

grenzen gegeven door federale (link kaderwetten) 

e) Impliciete bevoegdheden (art. 10 BWHI) 

⭢ Uitzondering dat iets toegewezen, exclusief is. 

⭢ Toelatingsticket van de gemeenschappen en gewesten om 

bevoegdheidsoverschrijding te doen (toe te treden tot 

bevoegdheidsdomein van de federatie) met 3 voorwaarden: 

1. Als bevoegdheidsoverschrijding volgens 

deelstaat noodzakkelijk is voor zinvolle 

uitoefening van hun toegewezen bevoegdheid 

2. Als bevoegdheidsoverschrijding maar een 

marginale (kleine) impact heeft op geschonden 

bevoegdheidsdomein 

3. Als bevoegdheidsoverschrijding goed 

afgebakend is en een gedifferentieerde 

oplossing mogelijk is zodat het het geschonden 

bevoegdheidsdomein niet verstoort 
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● Territoriale bevoegdheidverdeling 

o Gemeenschappen en gewesten en hun bevoegdheden zijn gebonden aan een bepaald 

territorium 

o  Territoriale bevoegdheid gewesten: aan de hand van taalgebieden 

▪ Vlaams Gewest: (eentalig) nederlandse taalgebied 

▪ Brussels Hoofdstedelijk Gewest: tweetalig gebied Brussel  

▪ Waals gewest: Frans en Duits taalgebied 

 

 

o Territoriale bevoegdheid gemeenschappen: ook obv territorium niet obv personaliteit 

(niet overal waar vlamingen zijn heeft de gemeenschap bevoegdheid) 

▪ Richten zich op personen die zich in een bepaald taalgebied bevinden (niet elke 

persoon van de bepaalde taal overal in het land) 

▪ Vlaamse gemeenschap: vlaanderen en Brussel 

▪ Fransegemeenschap: Wallonië en Brussel 

▪ Duitstalige gemeenschap: duitstalig 

 

⭢ Bevoegdheid Vlaamse & Franse gemeenschap: 

▪ Soms verder dan eigen taalgebied, nml. Unicommunautaire instellingen in 

Brussel (Gemeenschapmateries= instellingen die actief zijn in materies die 

door de gemeenschap beheert zijn) bv: onderwijsinstellingen, 

bejaaardenzorg,… (vb: Kuleuven Campus in Brussel valt onder 

bevoegdheid vlaamse gemeenschap) 

▪ Soms beperkter dan eigen taalgebied, nml. Faciliteitengemeenten, waarbij 

er faciliteiten waren voor de minderheid (eerder besproken), het 

taalbeleid/taalgebruik valt hier onder de bevoegdheid van de federale 

overheid zodat de garantie blijft dat het tweetalig is. 

Conclusie: Binnen eigen taalgebied hebben ze alle gemeenschapsbevoegdheden 

BEHALVE in faciliteitengemeenten is er een uitzondering EN in Brussel hebben 

ze uitzonderlijke bevoegdheden. 

⭢ Bevoegdheid Brussel: 

▪ Tweetalige instellingen, zoals culturele instellingen= biculturele 

instellingen; of ziekenhuizen= bipersoonsgebonden materies 
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▪ Kan niet onder bevoegdheid gemeenschappen Dus biculturele 

instellingen vallen onder de bevoegdheid van de federale overheid en 

gemeenschappelijke gemeenschapscommissie voor bipersoonsgebonden 

materies 

  Conclusie: Brussel samenvatting= Federale overheid + Brussels Hoofdstedelijk  

  Gewest + Vlaamse gemeenschap + Franse gemeenschap + gemeenschappelijke  

  gemeenschapscommissie 

 

● Deelstatelijke gezagsorganisatie (Infrastructuur deelstaten) 

o Geen deelstatelijke rechterlijke macht -> blijft bij federale overheid die rechtbanken 

inricht (1 rechtbankensysteem) 

o Wel Deelstatelijke wetgevende en uitvoerende macht 

o Asymmetrische opbouw gemeenschap & gewest 

▪ In Vlaanderen gekozen om gemeenschap en gewest samen te voegen, in 

Wallonië is dit niet het geval 

1. Deelstatelijke wetgevende macht (parlementen= de raad): 

⭢ De raad (het deelstatelijk parlement) en de regering oefenen samen de 

wetgevende functie van de gemeenschappen en gewesten uit en kennen een 

monocameraal systeem, met enkel een gemeenschaps- of gewestraad, geen senaat. 

⭢ Rechtstreekse verkiezing om de 5 jaar (vallen samen met EU verkiezingen) 

⭢ Wij kiezen ons Vlaams parlement (we stemmen op gewestparlement en op basis 

daarvan wordt gemeenschapsparlment samengesteld, dus het 

gemeenschapsparlement bestaat volledig uit gewestmandatarissen, In Vl 6 van 

Brussel en in WL 19 van Brussel, In Brussel zelf 68 leden afh taallijst en 

stemmingen -> In Brussel kunnen parlementsleden zitten die ook deel uitmaken 

van het franse of vlaamse parlement door de unicommunautaire instellingen -> 

de meeste gewestmandatarissen vervullen een dubbelmandaat, mede door de 

overlapping van de gemeenschappen en gewesten) 

⭢ Onverenigbaarheid tussen lidmaatschap federale en regionale parlementen -> kan 

niet federaal en regionaal parlementslid zijn (met uitzondering op 

gemeenschapssenatoren art. 67 GW, want senatoren komen uit de 

gemeenschapsparlementen)  

2. Deelstatelijke uitvoerendemacht (gemeenschaps- en gewestregeringen): 

⭢ De regering oefent de uitvoerende functie van de gemeenschappen en gewesten 

uit. Zij maakt de verorderingen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van 

decreten nodig zijn. 
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⭢ Art. 122 GW 

⭢ Maximum 11 leden, voorzitter inbegrepen (ministerpresident), gemeenschap- 

gewestregering voorzitter stuurt leden aan 

⭢ Onverenigbaarheid tussen lidmaatschap raad en regering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Normen van gemeenschappen en gewesten: 

o Decreten (en in brussels gewest: ordonnanties) 

▪ =Materiële wetten en individuele beslissingen die genomen worden door 

parlementen (zelfde niveau als formele wetten) 

⭢ Kunnen bestaande wetten opheffen, aanvullen wijzigen of vervangen 

⭢ Kunnen nieuwe wetten niet wijzigen, opheffen aanvullen of 

vervangen  

⭢ Bevoegdheidsconflict te beslechten door Grondwettelijk Hof. 

▪ Éénkamerstelsel 

▪ Bekrachtigd & afgekondigd door regering (idpv koning op federaal niveau) 

o Regeringsbesluiten en ministeriële besluiten 

▪ = Materiële wetten en individuele beslissingen die genomen worden door 

regeringen (of in geval van ministerieel besluit door leden van de regering) 

(parallel aan federale regeringen) 

▪ Opdrachtdecreten van deelstatelijke parlementen ook mogelijk 
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Hfst 4:  Internationale rechtsorde 

De verhouding tussen het internationaal en het interne recht 

Internationale wetten= verdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bilateraal= verdrag tussen 2 landen, multilateraal= tussen meerdere landen 

- gesloten= andere landen kunnen niet mee in het verdrag komen <-> open 

- Plechtige verdragen= moeten besloten worden met veel procedures er rond <->Verdragen in 

vereenvoudigde vorm 

- Verdragen tot stand gekomen in kader van een internationale organisatie (organisaties waar 

landen met elkaar gaan overleggen voor verdragen (diplomaten)) (vb: de VN) 

 

Totstandkoming verdragen 

🢣 Verdragspartijten ((deel)staten& internationale organisatie (de federatie)) die in overleg 

gaan. 

Fases: 

1. Onderhandelen 

- Principeel vrijblijvend 

- Onderhandelingsmandaat (diplomaten, aangestuurd door de chef= minister 

van buitenlandse zaken) -> zie art. 167 GW 

2. Sluiting: vastleggen verdragtekst (parafering door de vertegenwoordigers)-> voorlopig 

enkel goedgekeurd door de ministers (van buitenlandse zaken), nog niet door land zelf. 

3. Goedkeuring (=ratificatie): goedkeuring vh bevoegde parlement, die beslist dat 

land/deelstaat meedoet = ratificatie = de tekst die geparafeerd is ondertekenen en melden 

dat België mee wilt doen 

4. Uitwisseling documenten (bekrachtigingsoorkonde) 

5. Bekendmaking (190 GW) -> dan pas bindend 

6. Inwerkingtreding 
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🢣 Verdrag als bron van nationaal recht 

▪ Verleent een verdrag rechten/plichten aan particulieren? (= is het verdrag een 

materiële wet?) JA,  burgers kunnen deze verdragen gebruiken om hun recht 

af te dwingen in de rechtbank, als:  

a) Is het verdrag in de jurisdictie rechtstreeks toepasselijk In de 

Belgische rechtsorde? Veronderstelt internationale en nationale 

inwerkingtreding 

⭢ Internationale inwerkingtreding= op afgesporken 

startdatum dat in verdrag staat OF een minimum aantal 

ratificaties (komt vaak voor bij multilaterale verdragen)= 

het verdrag begin pas te werken als er minimum 5 landen 

geratificeerd hebben. 

⭢ Nationale inwerkingtreding= Werd het verdrag 

geratificeerd? (instemming door alle bevoegde 

parlement)-> zuiver 

federaal/gewest/gemeenschapsverdrag OF gemend 

verdrag + werd het verdrag bekendgemaakt? (Art. 190 

GW) ) -> monistisch systeem= beschouwen het 

internationaal en nationaal recht als 1, beschouwen het 

als deel van het Belgisch recht -> na ratificatie 

rechtstreeks toepasselijk in interne rechtsorde 

(rechtbanken) 

b) Heeft het verdrag directe werking? (kan een particulier zich op 

verdrag beroepen bij nationale rechter?) 

⭢ Eerst en vooral moet er rechtstreekse toepasselijkheid 

zijn MAAR vereist ook bovendien dat de inhoud van het 

verdrag zelf voldoende, volledig en onvoorwaardelijk is 

(=objectief criterium) + wil van het verdrag om rechten 

toe te kennen aan verdragspartijen en burgers 

(=subjectief criterium). 

⭢ Hangt samen met beleidsvrijheid wetgever bij 

implementering: wat vraagt het verdrag net en wat 

betekend dit voor het land/de burger? 

Verschil bij Dualistische landen: 
Strikte scheiding tussen nationaal 
en internationaal recht. 
(vb: UK) 
Internationaalrechtelijke 
bepaling moet worden omgezet 
in de nationale orde VIA 
speciale omzettingswet, enkel 
ratificatie volstaat niet! 

Vb: “Convention on the means of 
prohibitiong the illicit import, export and 
transfer of ownership of cultural 
property”-1970 
 Nationale parlmenten hebben beslist  
om mee te doen en moeten zelf 
maatregelen nemen om dit te 
voorkomen/verbieden. -> verdrag is 
gericht op Staten, niet op de burgers zelf 
(niet precies genoeg, staten hebben te 
grote beleidsvrijheid voor implementatie) 
vb2: “UN framework convention on 
climate change (Paris climate agreement 
2016)” -> zelfde, geen intentie om 
rechten aan burgers te verlenen. 
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Europees Recht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gewoon internationaal recht wordt overlegt in organisaties met vertegenwoordigers = 

representatieve instellingen MAAR landen blijven autonomie hebben door parlementaire 

radificatie.  

⭢ vrijwillige implementatie 

 

Supranationaal recht: Europees recht. Hierin zitten onafhankelijke instellingen, niet langer uit 

de nationale landen gestuurd. Autonome besluitvormingprocedure, eigen autonome rechtsorde! 

Mogelijk meerderheidsbesluit (door Europees parlement) tegen zin van een lidstaat, en dan is het 

toch nog verplicht voor die lidstaat. 

⭢ Een systeem boven het nationaal recht 

⭢ Contole op implementatie door Europese instelligen (door Europese commisie) 

⭢ Gerecht en Europees hof van justitie heef vergaande rechtsmacht + De regels die hier 

gemaakt worden hebben allemaal directe werking! 

⭢ Primauteit= regels gemaakt door europa hebben voorang op alle regels gemaakt in de 

europese landen -> OOK in dualistische landen 
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● Primair EU-recht (verdragen met directe werking voor burgers) 

o VEU= verdrag van de EU 

o VwEU= Verdrag van de werking van de EU 

 

 

● Secundair EU-recht (verdragen geven Europa instellingen die zelf regels kunnen maken= 

EU-instellingen)  

o Regelgeving komend van de EU-instellingen (art.288 VwEU) 

▪ Verordening (=verbindend, rechtstreeks toepasselijk en directe werking, dus 

eigenlijk een materiële wet komende van EU-instellingen) 

▪ Richtlijn (= verbindend tov het bereiken van een resultaat voor alle lidstaten, 

geeft een opdracht aan de lidstaten, lidstaten hebben enkel omzettingsplicht; 

ze moeten het doel bereiken maar mogen kiezen hoe ze dat doen) 

⭢ Wel rechtstreekse verticale werking tegen overheid/ 

overheidsdiensten (voor zover bepaling precies, volledig 

en onvoorwaardelijk), geen verticale werking tov burgers 

MAAR laattijdig het doel bereiken van een richtlijn of 

laattijdige omzetting van een lidstaat, kan je als burger 

tegen de overheid de richtlijn inroepen (toepasselijk) en 

heeft die directe werking (de overheid kan de richtlijn 

niet als directe werking toepassen op een burger) 

⭢ Geen horizontale rechtstreekse werking tussen particulieren  

⭢ Je kan geen schadevergoeding vragen aan een andere burger MAAR 

als je door het uitblijven van omzetting voor het behalen van een doel, 

schade ervaart kan je wel schadevergoeding vragen  aan de overheid 

(obv. 1382 BW) 

▪ Belsuit (=wetten van europese-instellingen kunnen ook individuele besluiten 

zijn maar dan nog steeds verbindend) 

▪ Adviezen & aanbevelingen (niet bindend) 

 
 
 
 
 
 
 

Vb: De overheid kan niet tegen een burger zeggen: 
“doordat u geen zonnepanelen heeft geplaatst, hebben we 
de uitstoot richtlijn niet gehaald” maar de burger kan wel 
tegen de overheid zeggen “u heeft niet genoeg moeite 
gedaan om de richtlijn te halen en nu is het termijn om het 
doel te behalen verlopen”-> de overheid kan wel de burger 
aanklaagen als ze de europese richtlijn naar wetgeving 
omzet en zo bv zonnepanelen verplicht maakt. 
Horizontaal tussen burgers mag ook niet, de buur kan niet 
zijn buur aanklagen omdat die geen zonnepanelen zet en 
dat we daarom de richtlijn niet gaan halen. 
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Totstandkoming EU-recht 

(via 2 verdragen VEU en VwEU en daardoor zijn er EU-instelllingen die rechtregels kunnen 

oplegen aan de lidstaten= secundaire EU recht) art. 13 VEU & 223 et seq. VwEU 

1) Raad van ministers (art. 16 VEU) 

2) Commissie: (art. 17 VEU) hebben initiatiefrecht om regels te maken, vergardering van 

ministers van alle lidstaten & domeinen (onder voorzitterschap ve bepaald land)-> 

uitvoerende machtsorgaan, gelijk verdeelde ministers & voor elk land 1 commersaris  

3) Europees Parlement: (art. 14 VEU) afgevaardigen van alle lidstaten (meer van de grotere 

landen), maken regels (richtlijnen, verordeningen, besluiten,…) hebben ook initiatiefrecht 

4) Europese Raad: (art. 15 VEU) raad van regeringsleiders, voorzitter= Europese president, 

bepalen grote lijnen van europese beleid  

5) Hof van justitie Europese Unie: (Art. 19 VEU) rechtscollege dat zorgt voor de toepassing 

van EU-recht 

 

 

Inhoud Europees Recht  

4 fundamentele vrijheden (deel 3 VwEU) 

1. Het vrij circuleren van goederen binnen de EU (tolmuren, veiligheids en 

kwaliteitsstandaard voor landen buiten EU-> Duane-unie) (art. 28 e.v. VwEU) 

⭢ Zorgt dat onze eigen landbouw blijft overleven want anders zouden appels van 

buiten de EU veel goedkoper zijn 
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2. Vrij verkeer van personen (&Europees burgerschap) (art. 18-25 en 45 e.v. VwEU) 

⭢ Geen grenscontroles enzo, je wordt overal gelijk behandeld 

3. Vrij verkeer van diensten (art. 56 e.v. VwEU)  

⭢ Je kan advocaat in elk europees land worden, erasmus,… 

4. Vrij verkeer van kapitaal (art. 63 e.v. VwEU)  

⭢ Bankverkeer vrij en gratis doorheen EU, gratis shipping doorheen EU,… 

+ vrijwaring concurrentie in EU -> concureert met heel EU om Europa succesvol te houden 

 

 

Hfst 5:  Hierarchie der normen 

Probleemstelling: hoe conflict oplossen tussen tegenstrijdige normen? of hoe kan ik bij een 

kennelijke schending v/e norm proberen mijn clie ̈nt alsnog gelijk geven: door een conflicterende 

norm in te roepen die primeert -> voorrangsregels 

1) Eerst mogelijk, conflict: conflict in de tijd 

- De latere wet gaat de eerdere aan de kant schuiven 

- Lex posterior derogat anterior 

2) Tweede mogelijk. Conflict: bijzondere wet heeft voorrang op algemene wet 

- Lex specialis derogat generalibus  
3) Conflict tussen hogere en lagere normm: de hogere schuift de lagere aan de kant 

- Lex specialis derogat generalibus  
- Een classficatie wordt opgemaakt van de diverse normen 

- 3 principes: 

a. Hoogste gezag gaat uit van de grondwet 

▪ Gw-> wet-> KB -> MB -> lokale & regionale besluiten 

b. Delen zij ondergechikt aan het geheel 

▪ Besluiten provincie en gemeente ondergeschikt aan cnetraal 

gezag 

c. Hoe democratischer de staat, hoe hoger het gezag van de overheid 

▪ Hoe rechtstreekers door de burger verkozen, hoe meer 

democratische legimiteit (besluit van de burgemeester staat 

lager dan besluit gementeraad, KB staat lager dan wet) 
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->Met directe werking want anders betekent het 
niets voor een gewone burger (hier staan ook EU-
verorderingen van ei-instellingen) 
 
->Verdeelt de bevoegdheden tussen 
gemeenschappen, gewesten en federatie 
(nevengeschikte bevoegdheden daarom) 
->MB onder KB/RB, want een lid vd regering is 
ondergeschikt aan de regering in zijn geheel 
 
 

Herh:(Staatshervormingen in Belgie heeft ervoor gezorgd dat we meerdere wetgevende machten 
hebben (deelstaten, gefedereerde entiteiten) -> Duidelijke afbakening nodig tussen wetgevende 
bevoegdheid nodig) 
 

Gronden tot onregelmatigheid: 

Procedures om hinderlijke regels aan de kant te schuiven -> die regel in in strijdigheid met een 

andere (bv: een horeeca uitbater die af wilt van individuele beslissingen omtrent horeca) 

● Diverse onregelmatigheden Norm 

o Regelmatigheid normsteller: De instantie die die norm heeft samengesteld 

heeft die niet volledig/regelmatig samen gesteld. 

 

 

 

 

 

 

o Regelmatigheid besluitvormingsproces:  

▪ Advies moet worden gevraagd bij Raad van staten 

▪ Verplicht advies overlegorgaan 

▪ Verplichting tot overleg binnen ministerraad 

 

 

 

 

 

VB casus regelmatigheid normsteller: 
In het parlement is een wet gestemd: groen en sps enzo stemmen voor, open 
vld enzo stemt tegen. Uiteindelijk 54 “ja” en 8 “nee”  en de wet werd 
goedgekeurd.  
 
NIET JUIST want wel meerderheid “ja” maar minder dan de helft was 
aanwezig (minsten 75 man moet aanwezig zijn) dus wet is niet geldig 

VB casus regelmatigheid besluitvorming: 
Als en bij een KB na het overleg bij de ministerraad geen advies van Raad 
van Staten was gebeurd dan is KB niet geldig volgens art. 3 RVSwet. Dan 
is het KB in strijd met de hogere norm (art. 3 RVSwet) die stelt dat er om 

advies gevraagd moet worden. 
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o Bevoegheid regelgever? 

▪ Had een hogere instantie bevoegdheid?  

Dan is wat beslist is door de lagere instantie niet geldig 

 

 

 

 

 

o Overeenstemming met hogere normen? 

▪ Als een wet gemaakt wordt die in strijd is met de GW, gelden de regels 

van wetgeving niet maar de regeles die we eerder hebben gezien die 

gelden bij de grondwet te willen wijzigen. 

o Overeenstemming met beginselen van behoorlijke regelgeving 

▪ Later meer (kunnen ook grondwettelijke basis hebben) 

 

⌦ Belangrijk: Onregelmatigheid moet (in principe) steeds door rechterlijk orgaan 

worden vastgesteld. Tot dat moment behoort de norm/beslissing eigenlijk te worden 

toegepast. 

 

Procedures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB casus bevoegdheid regelgever: 
Als de federale overheid een wet stemt, waarbij de bevoegdheid lag bij de gewesten 
dan is die beslissing om de bevoegdheid door te geven (de Bwhi) een hogere norm 
dan de beslissing van de federale overheid OMDAT de Bwhi een bijzondere 
meerderheidswet is en de federale overheid moet hier dus naar luisteren dus de wet 
die ze gemaakt hebben is in strijd met de bevoegdheidverdeling die vastligt in art. 127 
GW.  
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Boven RODE LIJN= in wetgevende macht genomen beslissingen (formele wetten) zowel indivi 

en materieel (parlementaire oorsprong) 

🢣 De procedures verschillen afhankelijk van of ze boven of onder de rode lijn zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🢣 In 

eigen 

woorden: 

1) Welke norm kan je aanvechten? 

- Bij een formele wet, is het een andere procedure dan bij een niet-formele 

2) Procedure onregelmatifheid inroepen bij welke instantie? 

- Bepaalde procedures bij bepaalde rechtbanken 

3) Scantie? 

- Aan de kant duwen: Ofwel verhinderlijke beslissing gewoon niet toepassen 

(inter partes) ofwel volledig vernietigen (erga omnes) 

4) Termijn? 

- Bepaalde procedures zijn aan termijn gebonden 

5) Wettelijke grondslag 

- Elke procedure is obv een grondskag, een wettelijke basis 

6) Aan welke norm wordt getoetst? (wat is uw argument?) 

- (moeilijk), wat is de hogere norm? Waarmee is de hinderlijke norm mee in 

strijd? -> zoeken in de codex 
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✦ Procedure 1: Exceptie van illegaliteit 

(art. 159 GW): De hoven en rechtbanken passen de algemene provenciale en plaatselijke 

belsuiten en verordeningen alleen toe, voor zover ze overeenstemmen met de wetten. = 

verweermiddel van illegaliteit (als een verordening/besluit “illegaal” is tov een hogere norm) IN 

deze procedure wordt u anagevallen en moet u zich verdedigen 

⮚ Welke norm wordt getoetst? 

o ALLE Besluiten en verordeningen kunnen aan de kant geschoven worden (alles 

wat onder niveau wet/decreet bevindt) 

▪ KB/RB 

▪ MB 

▪ Provenciale besluiten/verordeningen 

▪ Gemeentelijke besluiten/verordeningen 

⮚ Instantie? 

o Gewone hoven en rechtbanken van Rechterlijke macht (arbeidsrechtbank, Hof 

van Cassatie, politierechtbank,…) 

⮚ Scantie: 

o Niet-toepasselijkheid in voorliggend geschil -> de niet overeenstemmende lagere 

norm wordt niet toegepast (niet volledig vernietigd/nietigheid) -> altijd zo bij 

hoven en rechtbanken want die mogen geen nietigheid verklaren 

⮚ Termijn: 

o Geen beperking in tijd, niets in wet vermeld termijn 

⮚ Aan welke norm wordt getoetst? 

o Aan iedere hiërarchische hogere norm, elk belsuit of verordening mag aan de kant 

geschoven geworden op grond van art. 159 GW, EN dan nog hogere norm 

vinden waarmee hinderlijke norm in strijd is! (kan bij een KB: een formele wet, 
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grondwet, bijzondere meerderheidswet of internationaal verdrag met directe 

werking zijn -> altijd piramide omhoog gaan) 

 

 

 

 
 
 
 
 

⭢ De gemeente heeft 

beslist om alle burgers 500 
euro extra te laten betalen, dat 

is een materiële wet van 

gemeentelijke 

oorsprong dus een verordening wordt hier aangevochten 
⭢ u moet zich bij een rechtbank komen verantwoorden 

⭢ Het feit dat men die 500 euro extra vraagt is in strijd met een hogere norm, dus geen 

termijn obv art. 159 GW 
Met welke hogere norm is dit in strijd? Kijken op voordehand liggende plaatsen: 
Decreet lokaal bestuur regelt de gemeentezaken -> daar kijken maar in opgave staat geen info 
over hoe belsuitvorming tot stand is gekomen dus heeft geen nut. 
MAAR we kijken inhoudelijk, en dan zien we dat het niet kan dat 1 gewest meer moet betalen als 
een ander gewest omdat Art. 10 en 11 van de grondwet stellen dat alle Belgen gelijk voor de wet 
moeten zijn.  

 

✦ Procedure 2: Beroep tot nietigverklaring  

(art. 14 wet RvS) 

⮚ Welke norm wordt getoetst? 

o Belgische Belsluiten & verordeningen (= besluit/regelementen) elke beslissing 

van belgische administratieve overheden (uitvoerende macht) en de lokale en 

provenciale besturen -> idem prodecure 1 = iedere norm lager dan een wet of 

decreet 

⮚ Instantie? 

o Annulatie bij Rvs: Bijzondere rechtscolleges, Raad van State kan enkel nietig 

verklaren -> in sommige gevallen administratief toezicht ve hogere overheid, dan 

moet u eerst naar daar voor u naar RvS kan 

⮚ Scantie: 

o Nietig verklaren van een overheidsbeslissing = annulatieberoep doen -> erga 

omnes= imapct op iedereen, wet is geannuleerd voor iedereen 

o Ook schadevergoeding mogelijk om te vragen (zie horizontale rechtsreekse 

werking bij EU-recht) op grond van 1382 BW (via rechtbank). Maar u kan ook 
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rechtsreeks naar RvS hiervoor op grond van art. 11bis RvS-wet, waar u financiêle 

compensatie kan vragen voor geleden schade door onrechtmatige beslissing van 

de overheid. 

o RvS kan nu ook herstel van de rechtmatigheid, door dwangsom aan de overheid 

tot ze het goed maken/betere beslissing maken. 

⮚ Termijn: 

o Nietigheid verklaren is altijd korte termijn want er mogen nog niet te veel 

gevolgen van de overheidsbeslissingen zijn (60 dagen na bekend maken beslissing) 

(art. 4 RvSt-procedureregelement) 

o Uitzondering: annulatieberoep bij individuele beslissingen (art. 19, lid 2 RvSt-wet) 

als de overheid bij de beslissing niet bekendmgemaakt heeft dat u bij niet akkoord 

naar de Rvs kan, dan wordt de overheid gescantioneerd met een termijn 

verlenning om beroep tegen de beslissing te doen van 4 maanden extra 

⮚ Aan welke hogere norm wordt getoetst? 

o in wet staat dat nietigverklering kan gebeuren wegens overtreding van het 

substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven, overschrijding of 

afwending van macht -> om het even welke rechtmatigheid in strijding met 

een hogere norm (substantiëel omdat het inhoudelijk niet klopt of door 

onbevoegdheid= overschrijding van macht)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⭢ Beslissing minister Sociale zekerheid (MB), federaal uitvoerende macht.  
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⭢ U wordt niet aangevallen zoals in Oef 1, het is gewoon een beslissing. Dus u wilt zelf een 
overheidsbeslissing aanvallen en dit kan via de Raad van State, hiermee wordt de 
overheidsbeslissing nietig verklaard. 

⭢ Hier kan u opnieuw nietigheid vragen obv gelijkheidbeginsel art. 10 & 11 GW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⭢ Vlaamse regering DUS gemeenschapsregering want gaat om onderwijs 

⭢ De instantie waar de leerkracht naartoe moet om aan te vechten en nietigheid te vragen is RvS, ze 
heeft hiervoor 60 dagen vanaf na de bekendmaking van het MB 

⭢ Ze kan nietigheid aanvragen op grond van Art. 127 §1 2° GW. Waarin staat dat de 
gemeenschapsregering onderwijs mag regelen MAAR met uitzondering van de bepaling van het begin 
en einde van de leerplicht! 

 
 
Nu nog 4 mogelijke Procedures voor toetsing van formele wetten, decreten & 
ordonnanties 
 

GESCHIEDENIS: 
Franse Revolutie: Art. 159 GW. KB staat onder parlement -> volk aan de macht garantie in grondwet, 
verdediging voor uitvoerende macht die de macht zou willen grijpen door rechterlijke macht. 
 
De parlementaire normen waren toen onschendbaar -> zodat burgers sowieso macht zouden houden 
(parlement = volksvertegenwoordigers), enkel de Grondwet was hogere norm maar als parlement 
decreten en ordonnanties dat niet volgde dan waren er ook geen consequenties. 
= principe van onschendbaarheid formele wet 
 
Rechterlijke macht had techniek ontwikkeld: wetten grondwetsconform interpreteren -> zorgde ervoor 
dat er uitleg aan wetten werd gegeven zodat ze niet strijdig waren met grondwet maar interpreteerde dus 
op een manier dat de wet op een of andere manier wel conform was met de grondwet  

⭢ Later maakte parlement wetten die totaal niet conform waren met grondwet maar rechterlijke 
macht kon hier niks aan doen want parlement kon ook als enige de grondwet wijzigen 

 
Dit veranderde allemaal in 1970 door:  
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Invoerder zegt dat het niet klopt: het belgische parlment vraagt meer heffingsrechten dan ze in EU-
verdrag met directe werking afgesproken hebben. -> zegt dat het onredelijk is dat alle andere normen wel 
niet van toepassing zijn als ze in contrast zijn met hogere normen en dat dit bij formele wetten niet het 
geval is.  -> rechterlijke macht was akkoord met invoerder en ontwikkelde deze procedure: 

 

 

✦ Procedure 3: Exceptie van internationale onrechtmatigheid 

Smeerkaasarrest: Cass. 27 mei 1971: hiermee kan u zich verdedigen tegen formele wetten door ze 

buiten toepassing te laten als ze in strijd zijn met een internationaal verdrag met directe werking. 

⮚ Welke norm wordt getoetst? 

o Parlementaire norm: formele wet, decreet/ordonnantie 

⮚ Instantie? 

o Gewone rechter (alle rechtscolleges van rechterlijke 

⮚ Scantie: 

o Niet-toepasselijkheid in een concreet geschil 

⮚ Termijn: 

o Geen beperking in tijd, niets in wet vermeld termijn 

⮚ Juridische basis voor deze procedure? 

o Op grond van het algemeen principe dat het willekeurige gedrag van de 

wetgevende macht niet oke is -> nu bestaat er wel het: Smeerkaasarrest (Cass. 27 

mei 1971) (hetzelfde als art. 159 GW maar voor wetgevende macht idpv 

uitvoerende macht) 

⮚ Aan welke norm wordt getoetst? 

o Als formele wetten, decreten/ordonnanties in strijd zijn met internationale 

verdragen met rechtstreekse/directe werking  

▪ EvRM 

▪ Verdrag EU 

▪ VwEU (verdrag werking EU) 

 

🢣 Ookal is er geen Grondwettelijke basis hiervoor, geldt het toch want niemand kan er iets 
aan doen (net zoals toen bij parlementaire onschendbaarheid), parlement is ongelofelijk 
veel controle verloren 

🢣 Vervolgens is er beslist geweest dat er ook Europese verordeningen (Europese 
rechterlijke macht) van directe werking kunnen zijn en dat burgers dus ook bij gewone 
rechtbanken die rechten kunnen gaan afdwingen, ze primeren dus op het 
nationaal/federaal recht, hier is dus ook een procedure voor:  
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✦ Procedure 4: uitbreiding exceptie internationale onrechtmatigheid 

Simmenthal-arrest: hiermee kan u zich verdedigen tegen formele wetten door ze buiten 

toepassing te laten als ze in strijd zijn met een internationaal verdrag met directe werking. 

⮚ Welke norm wordt getoetst? 

o Parlementaire norm: formele wet, decreet/ordonnantie 

⮚ Instantie? 

o Gewone rechter (alle rechtscolleges van rechterlijke 

⮚ Scantie: 

o Niet-toepasselijkheid in een concreet geschil 

⮚ Termijn: 

o Geen beperking in tijd, niets in wet vermeld termijn 

⮚ Juridische basis voor deze procedure? 

o Op grond van het Simmenthal-arrest: Europese rechtsspraak primeert op federale 

wet, ze kunnen zorgen dat federale wet niet van toepassing is adhv een rechter 

⮚ Aan welke norm wordt getoetst? 

o EU-verordeningen 

 

Europese verdragen > europese verordeningen > Belgische wetten > belgische verordeningen 

✦ Procedure 5 & 6: toetsing van formele wet/decreet/ordonnantie aan 

de grondwet 

Aanvallen in een bijzonder rechtscollege, verdedigen bij de gewone rechter. Grondwet & 

bijzondere meerderheidswetten primeren op formele wet, decreten/ordonnanties.  

● Reden= staatshervorming 

o Controle voor bevoegdheidsverdeling (gemeenschappen, gewesten, federale 

macht) is noodzakelijk  

o Wetten, decreten en ordonnantie die beoegdheidsverdeling tegenspreken moeten 

niet-toepasselijk kunnen gemaakt worden 

o Bevoegdheidsverdeling zit in grondwet en BBHI 

● Preventieve bevoegdheidcontrole 

o Art. 141 GW; waarom is controle nodig als er al preventief een 

bevoegdheidscheck is door Raad van State 

o Waarom nog nood aan controle a posteriori? OMDAT de RvS slechts advies geeft 

dus er moet niet naar geluisterd worden. 

● Oprichting van het GwHof (art. 142 GW) door rechterlijke macht 

o via bijzondere meerderheidswet wet 1989= Grondwettelijk Hof 

o oorspronkelijk arbitragehof genoemd 

o geen rechtscollege van de rechterlijke macht 
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A) Hetzij nietigverklaring (HFST 1. Bijz. Wet GwHof) 

● Beroep tot nietigverklaring bij GWH 

o Op verzoek van Ministerraad, Gemeenschap & Gewestregeringen, Voorzitters 
wetgevende vergaderingen of iedere belanghebbende  

o BINNEN DE 6 MAANDEN na bekendmaking 

 

A) Procedure 5: Aanvallen: annulatieberoep 

⮚ Welke norm wordt getoetst? 

o Al dan niet formele wet? (bepaalt mede de bevoegde instantie) 

⮚ Instantie? 

o Grondwettelijk hof 

⮚ Scantie: 

o Vernietiging ( erga omnes) 

⮚ Termijn: 

o Korte vernietigingstermijn (6 maand of 60 dagen) 

⮚ Juridische basis voor deze procedure? 

o Één van de 6 mogelijke procedures 

⮚ Aan welke norm wordt getoetst? 

o Hogere norm zoeken (moeilijk) -> grondwet/bijzondere meerderheidswetten die 

opgestomt staan bij art. 1 bijzondere wet grondwettelijk Hof -> controle norm 

 

B) Hetzij niet-toepassing (HoofdstukIIBijz.WetGwHof) 

● Prejudiciële vraag in concreet geschil via gewone/administr. Rechter -> gewone 

rechter gaat zelf beslissen of wet tegenstrijdig is 

o Schorst procedure ten gronde en schrijft brief aan Grondwettelijk Hof= 

prejudiciële vraag -> GwH antwoord met “ja” de wet is tegenstrijdig met 

grondwet of “nee” -> GwH doet bijna al het werk 

o Inter partes bindend + heropening termijn annulatieberoep -> norm die 1 keer 

niet-toepasselijk is benoemd, gaat nietig verklaard worden met nieuwe termijn 

o Iedere belanghebbende 

o Geen termijn 

B) Procedure 6: Prejudiciële vraag, Verdedigen 

⮚ Welke norm wordt getoetst? 

o Al dan niet formele wet? (bepaalt mede de bevoegde instantie) 

⮚ Instantie? 
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o Gewone rechter 

⮚ Scantie: 

o Niet van toepassing (inter partes) 

⮚ Termijn: 

o Zonder termijn 

⮚ Juridische basis voor deze procedure? 

o Één van de 6 mogelijke procedures 

⮚ Aan welke norm wordt getoetst? 

o Hogere norm zoeken (moeilijk) -> grondwet/bijzondere meerderheidswetten -> 

controle norm 

 

🢣 Controle norm 

a) Bevoegdheidsverdelende regels  

▪ Art. 127, 128, 129, 162, 170 GW 

▪ Bijzondere wetten (4,5 en 6 BWHI) 

▪ Regels inzake bijzondere of gewone meerderheid 

▪ Gewone wet Duitse gemeenschap 

 

 

 

 

 

 
 

⭢ Het gaat om een decreet van gemeenschapsregering. De burger wilt dit aanvallen en nietig 
verklaard laten worden en gaat dus naar het GrondWettelijk Hof, hij kan dit doen op 
grond van art. 4 BWHI waarin staat dat de vlaamse gemeenschap niet bevoegd is voor 
monumenten 

⭢ Het termijn hiervoor is 6 maand na bekendmaking 
 

 

b) Titel II GW (NIET alle grondwet wetten!) 

▪ Bevat de grondrechten van de Belgen 

▪ Link met EVRM, gelijkende rechten 

▪ Art. 24 GW -> gelijkheid in onderwijs 

▪ Art. 14 GW -> legaliteit in strafzaken 
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▪ Art. 10 & 11 GW -> gelijkheidsbeginsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen bij toetsing van wetten/decreten/ordonnantie aan grondrechten die tegelijk 

in GW en internationale verdragen/verorderingen met rechtstreekse werking staan? 

⭢ Gewone rechter is adhv smeerkaas-errest bevoegd om te toetsen aan internationale 

normen met directe werking MAAR niet om toetsting aan grondrechten te doen 

⭢ Gevolg: specialisten in grondwettelijk hof, dus het GwH moet brief krijgen (prejudiciële 

vraag) dat is beslist in het Melki-arrest -> Europese beslissing, is nu in het belgisch recht 

opgenomen in Art. 26 §4 Bijz. Wet GwH. -> staat ook in welke gevallen er geen 

prejudiciële vraag moet gesteld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt toetsing gelijkheidsbeginsel? 
“Gelijke situaties moeten gelijk behandeld worden, 
ongelijke situaties moeten ongelijk behandelen” = 
uitgangspunt 
 

Kan van afgeweken worden INDIEN: 
Is het doel van de maatregel geoorloofd? 
Is het onderscheidingscriterium pertinent en 

redelijk? 
Leidt de maatregel tot een onevenredigheid 

(proportionaliteit) 

Vb: Het parlement stelt een regel dat 
sommige mensen meer belasting betalen 
dan anderen -> ongelijke behandeling 
MAG als de 3 criteria verantwoord zijn bij 
Grondwettelijk hof, zo kan het parlement 
zeggen dat de staatskas failliet is en dat dat 
moet betaald worden, daarom moeten de 
rijken die dat kunnen, meer betalen, 
proportionaliteit: je kan de rijken niet zo 
hard belasten dat ze armer zijn dan de 
armen -> vindt GwH waarschijnlijk goede 
verantwoording 
 

Hoe werkt toetsing Legaliteitsbeginsel? 
Als je mensen straffen oplegt moet die strafwet duidelijk 
zijn 

Vb: art. 151 programmawet voert een 
strafsanctie in voor communicatie die eerbied 
voor de wetten aantast -> dat laatste vond GwH 
niet duidelijk genoeg dus wet is nietig verklaard. 
 


	⮚ Buitengerechtelijke beslechting van conflicten (zelf het conflict oplossen)

