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Wat kennen?
Alles van in de colleges + handboek burgerlijk recht 2005. Recente rechtspraak zien we in
college. Stuk appartementswet niet kennen uit handboek maar komt op BB. Deel zekerheden
niet kennen + stukken in zakenrecht vallen weg (zie BB met lijst wat wegvalt).
Examen: schriftelijk. Waar en fout vragen + motivatie. We krijgen beperkte antwoordruimte.

Inleiding
Publiekrecht
Privaatrecht:
1. P&F (niet in geld waardeerbaar)
2. Vermogensrecht (in geld waardeerbaar). Deze kan je nog onderverdelen in de
 intellectuele rechten
 persoonlijke rechten (of de verbintenissen of de vorderingsrechten = patrimoniale
rechtsband tussen twee personen).
 zakenrecht: (rechtsband tussen persoon en zaak).
3. Dan is er ook nog het familiaal vermogensrecht.
Zakenrecht: focust op de zakelijke rechten in het algemeen en op de verschillende zakelijke
rechten.
Zaken en goederen zijn niet hetzelfde! Zaken zijn een deelverzameling van de goederen. Zaken
zijn de lichamelijke (zintuigelijk waarneembare) zaken.
U kan een subjectief recht hebben, maar kleeft hier een rechtsvordering aan? Nl. kan je ermee
naar de rechter? Een verbintenis is een goed, maar geen zaak (want niet zintuigelijk
waarneembaar). Een goed is niet noodzakelijke een zaak, maar een zaak is wel een goed.
In het burgerlijk wetboek zijn er drie onderdelen. Boek 1: personen. Boek 2: goederen en
beperkingen van eigendom. Boek 3: wijze waarop eigendom kan worden verkregen.
Drie belangrijkste artikelen van het BW:
1134: bindende kracht en contractvrijheid.
1382.
544: eigendom. Dit is de hoeksteen van het privaatrecht. Eigendom is van openbare orde.
Vanuit dit artikel kan je heel het BW verklaren. 544 staat in boek 2. Boek 2 gaat over
zakenrecht. Waarom is dit de hoeksteen? Door het Ancien Regime. Men had een
eigendomsconcentratie. Napoleon heeft dit veranderd! Het recht op eigendom moet zo ruim
mogelijk zijn + zo groot mogelijke contractvrijheid (vrij verkeer van goederen). 544 is de kern
en daaraan voegen we 1134 toe. 1382 is dan een logisch gevolg van vrijheid: hoe meer vrij je
bent, hoe verantwoordelijker je bent.
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DEEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN
P46 cursus.

Hoofdstuk I: Vermogen
In het vermogensrecht staat het vermogen centraal.
Vermogen = een juridische universaliteit van alle in geld waardeerbare rechten en plichten.
 Het geheel wordt juridisch erkend (= juridische universaliteit) <-> feitelijke
universaliteit = een groepje van drie auto’s bv.
 In geld waardeerbaar: persoonlijkheidsrechten, ...
 Rechten (activa) EN plichten (passiva)
Activa: zakelijke rechten (eigendom, vruchtgebruik), vorderingsrechten: nl.
verbintenissen (bv. recht op huur), intellectuele rechten.
Ook de passiva zitten in het vermogen van iemand.
Het vermogen is onlosmakelijk verbonden met het rechtssubject. Rechtssubject = de
mogelijke drager van rechten en plichten. Daarom MOET hij een vermogen hebben.
Drie beginselen
1. Elk persoon heeft een vermogen!!!!
Elke persoon heeft een vermogen zolang hij een persoon is. Het vermogen is dus ook
onvervreemdbaar (ze kunnen het niet afstaan). Na overlijden spreekt men niet van
vervreemding, maar eerder van voorzetting van het vermogen. Een
vermogensbestanddeel is wel vervreemdbaar, maar het vermogen zelf niet.
Als een natuurlijke persoon overlijdt of een rechtspersoon door fusie of splitsing (niet zo
goed kennen), dan gaat het vermogen over op de algemeen rechtsopvolgers (wettelijke
erfgenamen, legatarissen). Zij nemen het vermogen geheel (bij één erfopvolger) of
gedeeltelijk op. Zij nemen ook de plichten mee over en dus ook de schulden. De
schuldeisers mogen nu dus nieuwe vermogens aanspreken: die van de erfopvolgers waarin
hun aandeel in de nalatenschap begrepen wordt. Om te voorkomen dat de erfopvolgers
met hun eigen goederen de schuldeisers van de overledene moeten betalen, stelt de wet
hen twee middelen ter beschikking:
- ze kunnen de nalatenschap verwerpen (dan wordt de nalatenschap aan verdere
erfopvolgers aangeboden, en ten slotte aan de Staat).
- ze aanvaarden de nalatenschap met boedelbeschrijving (dan betalen ze de schulden
slechts met de baten van de nalatenschap).
2. Alleen een persoon heeft een vermogen.
3. Een persoon is één en ondeelbaar dus ook het vermogen is één en ondeelbaar.
Ondeelbaarheid van het vermogen ligt vast in art 7 en 8 Hyp. W. ! Want alle goederen van
de schuldenaar moeten instaan voor de schulden. Een verdeling van het vermogen zou
betekenen dat niet alle goederen instaan voor alle schulden (wat fout is). Toch komt dit
wel voor (zie verder bij uitzonderingen waardoor er een vermogenssplitsing wordt
gecreëerd).
Het vermogen van een persoon is het gemeenschappelijk onderpand van zijn schuldeisers.
Artikel 9: alle SE worden gelijk behandeld, behalve recht van voorrang.
9

Het vermogen = dynamisch, de bestanddelen kunnen fluctueren. Op het ogenblik dat men
iets wilt van u (als SE), kijkt men op dat ogenblik naar uw vermogen. De SE moet de
fluctuaties van het vermogen van de SA ondergaan, behalve bij de pauliaanse vordering.
Men kan een bijkomend vermogen creëren: u richt een nieuwe persoon op. Bv een
vennootschap. Dit is een sluipweg, en geen uitzondering.
 Uitzonderingen waarbij een vermogenssplitsing wordt gecreëerd, hierdoor behoren
de goederen niet meer tot het gemeenschappelijk onderpand van de SE:
1. De goederen zijn onbeslagbaar: art 1408 ev. Ger. W.
Dit zijn goederen die worden uitgesloten om menswaardige redenen: bv
studieboeken, kleren, ...
 levensnoodzakelijke zaken, bepaalde sociaalrechtelijke uitkeringen, lonen,
pensioenen, onderhoudsgelden, kinderbijslag, …
2. Onbeslagbaarheid van de zakelijke rechten op een gezinswoning: art 73 wet 25
april 2007.
Een zelfstandige kan een verklaring afleggen bij de notaris en dan zijn diens
zakelijke rechten (bv eigendom) onbeslagbaar voor zijn professionele SE’s.
Cassatie-arrest
De verklaring kan enkel worden afgelegd als het goed bestemd is als
hoofdverblijfplaats en geldt pas voor zover de woning écht als hoofdverblijfplaats
dient.
Een persoon heeft een woning in Brasschaat. Hij legt een verklaring af. De persoon
verplaatst zijn domicilie naar Knokke. Na twee jaar verhuist hij terug naar
Brasschaat. Dan komt er beslag op de gezinswoning. Kan dit beslag doorgaan? Ja.
Want vereiste: hoofdverblijfplaats en van zodra dit even ophoudt, is dit
onherroepelijk weg. Dan verliest de verklaring zijn waarde!
3. Faillissementsboedel: men bevriest het vermogen dat dan bestaat. Art 16 Faill. W.
4. Huwelijksvermogen.
5. Aanvaarding nalatenschap onder boedelbeschrijving: artikel 802 BW.
 Deze 5 uitzonderingen staan in de wet!
 Andere uitzondering niet in de wet: theorie van de kwaliteitsrekening.
Als u een bankrekening opent en dus titularis bent van de bankrekening dan behoort
het tot uw vermogen. Dit kan dus ook in beslag worden genomen.
Uitzondering hierop: de kwaliteitsrekening. Een rekening wordt geopend met
bepaalde kwaliteit of hoedanigheid. Ik open een rekening, maar eigenlijk is die voor
iets of iemand anders.
Bv. kantoorrekening van een notaris. A verkoopt aan B. B wilt nog niet betalen aan A,
maar stort het voorschot op de rekening van de notaris. De notaris stort door aan de
verkoper. De kantoorrekening is niet de rekening van de notaris, maar opent het als
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doorgeefluik voor zijn cliënten. Schuldeisers van notaris kunnen geen beslag leggen op
de kwaliteitsrekening. Dit staat wel in de wet.
Maar een advocaat kan ook een derdenrekening hebben. Dit staat niet in de wet.
Grondslag: middellijke vertegenwoordiging. U handelt in eigen naam, maar voor
rekening van iemand anders. De advocaat heeft de rekening voor iemand anders, maar
vermeldt de naam niet (het staat op zijn eigen naam). Er is een rechtstreekse zakelijke
toerekening.
Men wachtte op een cassatiearrest waarin cassatie een grond zou aanwijzen. Cassatie
laat het beslag toe. Cassatie motiveerde: voor die derdenrekening is er geen wettelijke
grondslag, dus behoort die rekening tot het vermogen van de advocaat, dus is beslag
mogelijk. --> cassatie is streng! Er ontbreekt dus een wettelijke grondslag. De
verwerping van de theorie van de kwaliteitsrekening is: numerus clausus. Men heeft
een wettelijke grondslag nodig om zakelijke werking te kunnen creëren (dit is een
toepassing van numerus clausus, een toepassing van art 7 en 8). Dus de theorie van de
middellijke vertegenwoordiging is helemaal van de baan.
In 2013 is de wetgever tussengekomen met artikel 8/1: wettelijke basis voor de
kwaliteitsrekening van de advocaat, de notaris en de gerechtsdeurwaarder. Maar men
is de makelaar, ... vergeten. Daar geldt dus: geen vermogenssplitsing.
 De theorie van de kwaliteitsrekening is verworpen door cassatie en teruggedraaid
door de wetgever!

Hoofdstuk II: Zakelijke rechten
Zakelijk recht VS vorderingsrechten (verbintenis).
Zakelijk = elk subjectief recht dat direct op een zaak slaat, zonder toedoen van een persoon.
Persoonlijk recht of schuldvordering = recht van een persoon op een bepaald gedrag van een
ander.
Een zakelijk recht impliceert: volgrecht en voorrang (zie verder bij attributen van een zakelijk
recht).
Strekkingen
- Klassieke strekking gaat uit van de inwendige structuur. Een ZR en VR verschilt van
elkaar door de inwendige structuur.
Een ZR is een rechtstreekse heerschappij op een goed, er komt geen ander
rechtssubject aan te pas. --> PERSOON – GOED. De persoon heeft rechtstreekse
bevoegdheden op het goed: usus (gebruik), fructus (vruchtgebruik), abusus (verbruik).
<-> een persoonlijk recht: patrimoniale rechtsband tussen personen waarbij men
recht heeft op een bepaald gedrag van ene persoon: facere (doen), non facere (niet
doen), dare (geven).
 Kritiek hierop: huur en bruikleen: is dit verschillend met zakelijk recht?
En bij zakelijke rechten is er toch ook een verhouding tussen personen bv. bij
vruchtgebruik is er onderhoudsplicht die de ene van de andere kan afdwingen. Er
bengelt toch nog een persoon aan.
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