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HANDELSHUUR

A. Linders, en L. Linders, Handelshuur in Artikel & Commentaar ( Mechelen: 
Kluwer 2014), xiii + 318 p., € 97,28

De auteurs starten dit boek met een voorwoord waarin de gebreken in de handels-
huurwetgeving in het huidige economische kader worden aangekaart. Dit is een 
interessante kritiek die meteen de idee geeft dat deze artikelsgewijze commen-
taren niet louter beschrijvend zijn, maar dat de auteurs kritische bedenkingen bij 
de huidige regulering niet schuwen. Vooral de nadruk op de vraag of de belangen 
van de huurder en de verhuurder effectief in evenwicht zijn, zoals het Grondwet-
telijk Hof in recente arresten poneert, is een interessante denkpiste die de auteurs 
hier aanhalen.
Bij aanvang van elke commentaar, wordt duidelijk verwezen naar het funda-
menteel bronnenmateriaal. Dit zorgt er voor dat deze ‘Artikel & Commentaar’ 
een goed startpunt kan vormen voor verder onderzoek met betrekking tot een 
concrete rechtsvraag.
De commentaren zijn bovendien uitgebreid, diepgaand en duidelijk geschreven. De 
teksten zijn makkelijk hanteerbaar en in een heel toegankelijke structuur opgesteld. 
Bij aanvang van elke commentaar vinden we bijvoorbeeld een duidelijk structuur-
schema terug dat de lezer een overzicht geeft van wat volgt. De auteurs linken 
bepaalde (meer technische) materies daarnaast ook aan concrete voorbeelden. Dit 
geeft het boek een grote praktijkwaarde. Ook de modelovereenkomst op het einde 
van het boek draagt tot deze praktijkgerichtheid bij. Doordat alle commentaren 
opgesteld werden door dezelfde auteurs, is er ook een uniformiteit binnen het boek, 
zowel stilistisch, structureel als inhoudelijk. Dit maakt het voor de lezer makkelijk 
om tussen de verschillende commentaren per artikel te verspringen zonder de rode 
lijn in het boek te verliezen. Waar nodig maken de auteurs een zijsprong naar de 
ontstaansgeschiedenis en de ratio legis van bepaalde artikelen, wat de commenta-
ren nog meer diepgang geeft.
Enige puntje van kritiek is dat bij bepaalde besprekingen wat recente rechtspraak 
ontbreekt. Er werd reeds heel wat geschreven met betrekking tot huur in het alge-
meen en handelshuur in het bijzonder. Dit werk had zich misschien nog meer kun-
nen onderscheiden indien de commentaren zich niet toespitsten op de gevestigde 
rechtspraak, maar bij voorkeur vooral recente vonnissen en arresten in de materie 
bevatten. Toch moet dit standpunt gerelativeerd worden, aangezien de auteurs tel-
kens naar een heel ruime selectie van rechtspraak verwijzen en deze kritiek louter 
hier en daar opgaat. In andere besprekingen werden immers wel heel wat recente 
arresten en vonnissen aangehaald.
Concluderend kan worden gesteld dat deze ‘Artikel & Commentaar Handelshuur’ 
een diepgaand werk is met nuttige verwijzingen, naar verschillende rechtsleer en 
rechtspraak. Het vormt zowel een functioneel vertrekpunt voor verder juridisch on-
derzoek als een interessante basis voor de aanpak van praktijkgerichte probleem-
stellingen. Dit boek is daarom zeker en vast geslaagd in het opzet. 

indrA Arteschene
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CONSUMENTENRECHT

R. steennot, Consumentenkoop in Artikel & Commentaar (Mechelen: Kluwer 
2015), viii + 116 p., € 57,85.

In de recente boekenreeks Artikel en Commentaar van uitgeverij Wolters Kluwer 
pent auteur Reinhard Steennot een mooie artikelsgewijze commentaar neer bij het 
leerstuk van de consumentenkoop dat in het Belgische recht sinds eind 2004 is te-
rug te vinden in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.
De vaste structuur van het boek doet het opzet om een praktisch werkinstrument 
te creëren alle eer aan. Na een letterlijke weergave van het wetsartikel met een 
Franse vertaling, volgt telkens een literatuurlijst met de belangrijkste rechtsleer en 
rechtspraak rond het thema. De meerwaarde van de Franse vertaling lijkt bij een 
eerste aanvoelen eerder beperkt wegens het uitblijven van enige referentie daaraan 
in het commentaar, maar kan niettemin nuttig zijn voor de lezer. De literatuurlijst 
per wetsartikel heeft daarentegen een niet te miskennen meerwaarde voor wie zich 
graag wil verdiepen in het onderwerp, en biedt de perfecte aanzet voor verder 
opzoekingswerk.
Het commentaar per artikel beperkt zich in geen geval tot een loutere beschrij-
ving van het toepassingsgebied en de inhoudelijke reikwijdte. Vooral de talrijke 
referenties aan nationale rechtspraak zullen menig praktizijn van dienst zijn, te 
meer omdat niet enkel in voetnoot gerefereerd wordt aan de rechtspraak, maar heel 
regelmatig in de tekst een beschrijving van de feiten en het oordeel van de rechter 
worden uitgeschreven. Dergelijke illustraties werken buitengewoon verhelderend 
en beklemtonen ook de accuraatheid van het onderzoek dat werd gevoerd naar 
aanleiding van deze bijdrage. De artikelsgewijze aanpak verhindert de auteur ook 
niet om bij de bespreking van een bepaald wetsartikel terug te koppelen naar wat 
eerder werd vermeld om zo ook nuttige verbanden te leggen tussen de wetsartike-
len onderling. De belofte uit het voorwoord blijkt in deze dan ook zeker vervuld.
Hoewel het in hoofdzaak gaat om een artikelsgewijze commentaar van het Bel-
gische recht inzake consumentenkoop, heeft de auteur de nodige aandacht voor 
referenties aan het Europese recht die binnen het domein van het consumenten-
recht niet kunnen achterblijven. Zo zijn de belangrijke arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie gerelateerd aan het thema consumentenkoop in de 
bijdrage verwerkt. Ook de terugkoppeling naar het gemene kooprecht blijft niet uit. 
Zo wordt bij topics zoals de invulling van het begrip ‘conformiteit’, de mogelijke 
remedies bij niet-conforme levering en het regresrecht van de eindverkoper stee-
vast een kernachtige vergelijking gemaakt met het gemeenrechtelijke kooprecht.
Kortom, een praktische bijdrage met de nodige gegrondheid voor wie zich het leer-
stuk van de consumentenkoop snel eigen wil maken. 

Joke goddAer
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VERBINTENISSENRECHT

A. AydogAn, De aard van de overeenkomst. Juridisch-technische en juridisch-
economische kwalificatie met de schenking als leidraad (Antwerpen: Intersentia 
2014), xvi + 576 p., € 150,00.

Het doorlezen van een proefschrift is steeds een intieme en intense bezigheid. Men 
treedt werkelijk in de intellectuele wereld van de auteur van het proefschrift. Zo 
ook voor het doctoraat van Ayfer Aydogan: om haar werk te doorgronden dient 
men zich een nieuw begrippenkader eigen te maken om zo het gehele verhaal mee 
te reconstrueren.
Het proefschrift van Aydogan verdient lof. Ten eerste een pluim voor haar dui-
delijke onderzoeksmethode (nrs. 14 e.v.), de geïntegreerde rechtsvergelijking met 
Frankrijk, Nederland en Duitsland, haar scherpzinnige analyses en eigen insteek. 
Het gaat om ‘origineel en gedurfd’ onderzoek, zoals het een proefschrift betaamt. 
Het gedurfde van Aydogans werk is dat ze soms werkelijk een ‘dialoog’ tussen 
verschillende auteurs tot stand brengt door citaten en opvattingen van de auteurs te 
alterneren met bedenkingen van Aydogan zelf (zie bv. nrs. 120 e.v.; nrs. 194-215). 
Op die manier worden de opvattingen van de auteurs (haast mathematisch) geana-
lyseerd en eventueel aan een kritiek onderworpen. Aydogan doet niet enkel een 
beroep op gevestigde waarden, zoals het doctoraat van Stijns over de ontbinding 
en van Casman over de huwelijksvoordelen, maar laat ook veelvuldig recenter ver-
dedigde proefschriften aan bod komen, zoals de doctoraten van Du Laing ((Geld)
lening en krediet(opening)), Willems (De natuurlijke verbintenis), Swaenepoel 
(Toetsing van het contractuele evenwicht), Rutten (De betaling), Feltkamp (De 
overdracht van schuldvorderingen) en Carette (Derdenbeding). Verder verduide-
lijken de vele schema’s (met venndiagrammen en pijlen, die soms net iets duide-
lijker kunnen) en voorbeelden de theorie die Aydogan stapsgewijs en cartesiaans 
opbouwt. De stapsgewijze opbouw van het proefschrift – dat m.i. doorwrochter 
is in de eerste twee delen dan in de laatste twee delen – betekent wel dat het een 
grondige bestudering en volledige doorlezing vergt om alle nuances en conclusies 
te vatten. 
De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift luidt als volgt: “Hoe wordt de ju-
ridisch-technische en juridisch-economische aard van overeenkomsten bepaald?” 
(nr. 10). De juridisch-technische aard verwijst naar het eenzijdige of wederkerige 
karakter van een overeenkomst, terwijl de juridisch-economische aard doelt op de 
kwalificatie van een overeenkomst ‘om niet’ of ‘onder bezwarende titel’ (nr. 4). De 
wettelijke omschrijvingen van deze begrippen in de artikelen 1102 tot 1106 BW 
bieden volgens de auteur terecht te weinig houvast en zijn onvoldoende duidelijk 
voor de kwalificatie van een concrete overeenkomst. Het is evenwel jammer dat 
deze begrippen niet expliciet aan bod komen in de titel van het proefschrift. Dit zou 
de zichtbaarheid en relevantie ervan allicht hebben verhoogd voor de rechtsprac-
tici. De auteur wijst bovendien met reden op de grote maatschappelijke waarde 
van het onderwerp, aangezien de kwalificatie van een overeenkomst niet alleen 
verbintenisrechtelijke gevolgen sorteert (is de ontbinding van toepassing?), maar 
ook fiscale en erfrechtelijke consequenties met zich meebrengt (nrs. 11-12). De 
grote meerwaarde van het proefschrift is dat het voor de eerste keer de juridisch-
technische aard (eenzijdig of wederkerig-karakter) en de juridisch-economische 
aard (om niet of onder bezwarende titel) in één geïntegreerd onderzoek behandelt. 
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Hoewel de inleiding geen afdeling bevat die uitdrukkelijk aan de onderzoeks(sub)
vragen is gewijd, komen de onderliggende subvragen duidelijk naar boven in het 
daaropvolgende plan.
In het eerste deel richt het onderzoek zich op het concept van de wederkerigheid zelf 
aan de hand van de overeenkomst van ‘wederkerige schenkingen’ (nrs. 23-167). Zo 
analyseert Aydogan het begrip ‘wederkerigheid’ op basis van de ‘voorwaarde’, de 
‘oorzaak’ en de ‘connexité’. Ze voert een pleidooi voor de invulling van de weder-
kerigheid aan de hand van de ‘oorzaak’ of de ‘causa’. Zo verdedigt ze verdienstelijk 
dat het wederzijdse oorzakelijke verband tussen de wederzijdse verbintenissen uit 
een overeenkomst het wederkerige karakter van een overeenkomst bepaalt. Bij-
gevolg is een overeenkomst volgens Aydogan wederkerig indien er een causaal 
verband tussen de verbintenissen bestaat en eenzijdig indien dit niet het geval is. 
Toch passen enkele kanttekeningen bij deze opvatting. M.i. wordt ten eerste de 
‘connexité’ of de samenhang tussen verbintenissen iets te snel overboord gegooid 
als zijnde ‘overbodig’ en wordt er te snel van uitgegaan dat de rechtsleer de ‘con-
nexité’ en wederkerigheid op één leest willen schoeien, terwijl steeds erkend wordt 
dat de ‘connexité’ een ruimer begrip is dan de wederkerigheid. Verder maakt de 
auteur ook geen duidelijk onderscheid tussen de begrippen connexité (samenhang) 
en réciprocité (wederzijdsheid) die beiden vereist zijn om van wederkerigheid te 
kunnen spreken. Ook dient te worden opgemerkt dat wederkerigheid en causaliteit 
m.i. niet zomaar met elkaar mogen worden gelijkgesteld. Ook verbintenissen uit 
niet-wederkerige overeenkomsten kunnen een causa hebben, bijvoorbeeld in com-
plexe meerpartijenverhoudingen. Een volgend hoofdstuk gaat dan weer in op de 
samenhang tussen overeenkomsten onderling, hetgeen ook wel eens met de term 
‘linked contracts’ wordt aangeduid (zie het toekomstige proefschrift van Dang Vu).
Het tweede deel behandelt de ‘congruentie’ of de ‘overeenstemming’ van weder-
kerige overeenkomsten en overeenkomsten onder bezwarende titel (nrs. 168-504). 
Volgens de huidige leer zouden niet alle overeenkomsten onder bezwarende titel 
wederkerig zijn. Om de eventuele ‘overeenstemming’ of het ‘verschil’ tussen beide 
categorieën te onderzoeken, gaat de auteur na of er overeenkomsten onder bezwa-
rende titel bestaan die niet wederkerig, maar eenzijdig zijn. Dit gebeurt ten eerste 
via een onderzoek naar de lening op interest. Klassiek wordt immers aangenomen 
dat de lening op interest een eenzijdige overeenkomst onder bezwarende titel is. 
Niettemin wordt deze visie reeds door veel auteurs bekritiseerd. Zonder het zake-
lijke karakter van de lening op interest in vraag te stellen (zoals wel werd gedaan 
door Du Laing), ontwikkelt ook Aydogan een overtuigende redenering waarbij deze 
overeenkomst als wederkerig moet worden aangemerkt. Hierdoor kan de auteur 
concluderen dat overeenkomsten onder bezwarende titel wel steeds wederkerig 
zijn, want de enige uitzondering (de lening op interest, die een eenzijdige overeen-
komst onder bezwarende titel zou zijn) sluit ze uit. Aydogan controleert deze stel-
ling aan de hand van de bestudering van de kwalificatie van de borgtocht. Een deel 
van de rechtsleer zou deze overeenkomst eveneens kwalificeren als een eenzijdige 
overeenkomst onder bezwarende titel. Aydogan tracht evenwel aan te tonen dat bij 
de kwalificatie van deze overeenkomst meer rekening moet worden gehouden met 
de dekkingsverhouding (kwalificatie ‘par réflexion’). Zo zal de borgtocht onder 
bezwarende titel zijn indien tussen borg en hoofdschuldenaar een vergoeding werd 
overeengekomen voor de borgstelling. In dit geval zou de borgtocht toch wederke-
rig zijn. Het omgekeerde betekent dat een borgtocht om niet is (en eenzijdig is) in-
dien er geen vergoeding werd afgesproken tussen de hoofdschuldenaar en de borg. 
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Bijgevolg besluit de auteur voorlopig (op basis van haar ‘empirisch’ onderzoek) dat 
overeenkomsten ten bezwarende titel steeds wederkerig zijn.
De vraag rijst welke concrete band er dan bestaat tussen wederkerige overeen-
komsten en overeenkomsten ten bezwarende titel. De auteur onderzoekt daarom 
het essentiële bestanddeel van overeenkomsten onder bezwarende titel, hetgeen 
volgens haar – na een onderzoek van de gekwalificeerde en gewone benadeling 
en de iustum pretium-leer – neerkomt op de subjectieve gelijkwaardigheid tus-
sen de wederzijdse verbintenissen. Deze vaststelling laat de auteur toe om haar 
voorgaande conclusie te toetsen, nl. of overeenkomsten ten bezwarende titel steeds 
wederkerig zijn. Aydogan redeneert vanuit haar eerder opgebouwde denkkader en 
leidt hieruit af dat subjectieve gelijkwaardigheid (het essentiële bestanddeel van 
overeenkomsten onder bezwarende titel) steeds een causaal verband impliceert. 
Daarom zijn volgens haar alle overeenkomsten onder bezwarende titel wederkerig.
De volgende vraag is of de omgekeerde redenering ook geldt: zijn alle wederkerige 
overeenkomsten onder bewarende titel? Aangezien de auteur ervan uitgaat dat 
de oorzakelijke gebondenheid (wederkerigheid) niet steeds een waardegebonden 
karakter (gelijkwaardigheid bij overeenkomsten ten bezwarende titel) heeft, is de 
omgekeerde redenering niet correct. Wederkerige overeenkomsten zijn dus niet 
steeds onder bezwarende titel. Dit betekent dat het begrip ‘wederkerige overeen-
komsten’ ruimer is dan het begrip ‘overeenkomsten onder bezwarende titel’ (en dat 
wederkerige overeenkomsten dus ‘om niet’ kunnen zijn).
In het derde deel doet Aydogan onderzoek naar het criterium dat overeenkomsten 
onder bezwarende titel en overeenkomsten om niet van elkaar onderscheidt (nrs. 
505-656). Via het onderzoek naar wederzijdse schenkingen (hetgeen onmiddel-
lijk als een ‘vals’ vraagstuk wordt gekwalificeerd aangezien de wederkerigheid 
bij wederzijdse schenkingen tussen verschillende contracten zou spelen (intercon-
tractueel)) en vooral de schenking onder last stelt Aydogan dit onderscheidings-
criterium vast. De auteur stelt voorop dat de subjectieve gelijkwaardigheid – bij 
overeenkomsten onder bezwarende titel – volgt uit de zgn. animus speculandi van 
beide contractspartijen. De kosteloosheid van een overeenkomst zou dan weer 
door de animus donandi van één partij (en niet door een objectief waardeverschil) 
worden bepaald. Het bijkomende onderzoek naar de vergeldende schenking en de 
natuurlijke verbintenis laat een toetsing van deze theorie toe. Het wordt duidelijk 
dat volgens de auteur zodra er sprake is van een verbintenisuitdovende hande-
ling (zoals de betaling) er geen sprake is van een animus donandi of een animus 
speculandi, maar van een animus solvendi of de wil tot ‘schulddelging’. De auteur 
concludeert daarom dat in dit geval de vraag of het om een overeenkomst om niet 
of om bezwarende titel zou gaan, geen voorwerp heeft. De animus donandi en de 
animus speculandi en de daaruit voortvloeiende kwalificatie als een bezwarende 
overeenkomst of een overeenkomst om niet vergen immers steeds dat er verbinte-
nissen zouden ontstaan.
Ten slotte wordt de juridisch-economische aard van de huwelijksvoordelen onder-
zocht (nrs. 657-763). De juridisch-economische aard van de huwelijksvoordelen is 
immers wettelijk bepaald, de kosteloosheid ervan is uitgesloten. Huwelijksvoorde-
len zijn dus steeds ten bezwarende titel. De auteur geeft aan dat de huidige theorieën 
ter verklaring hiervan niet bevredigend zijn en pleit voor een eigen systeem waarbij 
het centraal uitgangspunt is dat de huwelijksvoordelen voor de echtgenoten steeds 
een objectieve kans op winst én verlies inhouden. Deze objectieve kans op winst 
en verlies kan volgens Aydogan op zichzelf niet de juridisch-economische aard van 
de huwelijksvoordelen verklaren, aangezien de contractuele gelijkwaardigheid (bij 
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overeenkomsten om bezwarende titel, ook bij kanscontracten) essentieel subjectief 
is (enkel indien beide echtgenoten animus speculandi handelen). Zonder de wet-
telijke uitsluiting van de kosteloosheid van de huwelijksvoordelen, zouden volgens 
Aydogan de huwelijksvoordelen mogelijk animus donandi kunnen ontstaan. De 
wettelijke uitsluiting van huwelijksvoordelen ‘om niet’ is daarom volgens de au-
teur een erkenning van het ‘subjectieve’ karakter van de juridisch-economische 
aard van de huwelijksvoordelen. Niettemin kan hier m.i. worden geopperd dat een 
dergelijk wettelijke uitsluiting ook ingegeven kan zijn omwille van rechtszeker-
heidsoverwegingen om zo duidelijkheid te scheppen.
Aydogan besluit dat de juridisch-technische en juridisch-economische aard van de 
overeenkomst beide subjectief worden ingevuld (nr. 798). Het oorzakelijk verband 
en de animus van de contractspartijen zijn dus volgens haar wezenlijk subjectief. 
Zo komt Aydogan tot een sluitende redenering, hetgeen ze illustreert met een mooi 
syntheseschema over de juridisch-technische en juridisch-economische aard van 
de overeenkomst op p. 518. Een minpuntje is dat dit schema pas helemaal achter-
aan in het besluit terug te vinden is, en niet gradueel (en visueel) in dezelfde vorm 
wordt opgebouwd bij de verschillende tussenbesluiten. Ten slotte mis ik een even 
zorgvuldig onderzoek naar de eenzijdigheid van een overeenkomst als het onder-
zoek naar de wederkerigheid van overeenkomsten.
Aydogan’s werk kan bezwaarlijk een ‘walk in the park’ worden genoemd, maar dit 
strekt het tot eer. Het biedt een interessant overzicht van de huidige controverses 
inzake de kwalificatie als een wederkerige overeenkomst of eenzijdige overeen-
komst en inzake de kwalificatie als een overeenkomst ten bezwarende titel en een 
overeenkomst om niet. Voor het eerst verschijnen al deze begrippen samen op het 
toneel en krijgt hun samenhang terecht aandacht. De auteur maakt bovendien de 
complexiteit van het topic bevattelijk door vele concrete voorbeelden en schema’s. 
Kortom, dit proefschrift is een must voor academici én praktijkjuristen die met 
deze problematiek in aanraking komen.

sAnne JAnsen

R. giLis, De rechtstreekse aanspraak in de onderovereenkomst. Plaatsvervan-
ging, onderlastgeving en onderaanneming in Recht & Praktijk, nr. 77 (Mechelen: 
 Kluwer 2014), xv + 205 p., € 77,66

Het uitgangspunt in dit boek is dat het wetgevend kader ontoereikend is om aan 
problemen inzake plaatsvervanging en inzake de gevolgen van dit juridisch me-
chanisme een antwoord te bieden. Deze gebrekkige regulering zorgt volgens de au-
teur vooral op het gebied van (onder)lastgeving en (onder)aanneming voor heel wat 
onduidelijkheden. Vanuit een duidelijk overzicht van de verschillende strekkingen 
en evoluties binnen de rechtspraak en de rechtsleer en een geïntegreerde rechtsver-
gelijking van het Belgische met het Franse en het Nederlandse rechtstelsel, legt de 
auteur de pijnpunten bloot en worden onderbouwde inzichten aangereikt bij heel 
specifieke en complexe vraagstukken. 
Een eerste vaststelling is dat het boek op een bevattelijk aantal pagina’s werd 
geschreven. Dit maakt het geheel gebruiksvriendelijk. De auteur houdt de struc-
tuur overzichtelijk en de tekst hanteerbaar door binnen elk deel te werken met 
tussenbesluiten en op het einde van elk deel met besluiten. Het boek zelf wordt 
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afgesloten met enkele slotbeschouwingen. Dit maakt het voor de lezer makkelijk 
om een duidelijk zicht te krijgen op de kern van de tekst. 
De auteur werkt de materie in twee delen uit. In het eerste deel wordt aan de hand 
van rechtspraak van het Hof van Cassatie en feitelijke voorbeelden nagegaan wan-
neer er sprake is van plaatsvervanging. Ook de vraag naar de toelaatbaarheid en 
de rechtsgevolgen van plaatsvervanging komen daarbij aan bod. Er wordt afge-
sloten met een afbakening van de rechtsfiguur van plaatsvervanging tegenover de 
rechtsfiguur van de onderlastgeving. Vanuit een geïntegreerde rechtsvergelijking 
wordt getracht om interessante pistes voor België te vinden. Het tweede deel van 
dit boek behandelt de rechtstreekse vordering an sich, met oog voor de toepas-
singsvoorwaarden en het onderscheid tussen de wettelijke en de jurisprudentiële 
rechtstreekse vordering. Daarnaast gaat de auteur aan de hand van een analyse 
van de jurisprudentie nader in op de problematiek van de rechtstreekse vordering 
bij onderaanneming met zowel een bespreking van de buitencontractuele als de 
contractuele rechtstreekse vordering. De interne samenhang tussen het eerste en 
het tweede deel is initieel wat verwarrend. Het is namelijk niet onmiddellijk dui-
delijk waarom de auteur in het tweede deel opteert voor een bespreking van de 
rechtstreekse vordering bij de aannemingsovereenkomst en hoe deze keuze zich 
verhoudt tot de algemene bespreking van het principe van plaatsvervanging in het 
eerste deel. Een verduidelijking van deze samenhang vinden we pas uitdrukkelijk 
terug op het einde van het tweede deel en in de slotbeschouwingen. 
In deze bijdrage kan de auteur zich slechts in beperkte mate op wetgeving base-
ren, dit betekent dat vooral vanuit de rechtspraak en de rechtsleer analyses worden 
gemaakt en conclusies worden getrokken. Wat deze conclusies betreft, formuleert 
de auteur telkens een goed onderbouwd eigen standpunt, rekening houdend met 
de verschillende strekkingen binnen de rechtsleer en de rechtspraak. Naast een 
bespreking van recente rechtspraak wordt ook de oudere rechtspraak niet over het 
hoofd gezien. Dit zorgt voor een uitgebreid casuïstisch overzicht van de verschil-
lende evoluties binnen deze materie. Niet alleen het Belgische rechtssysteem vormt 
de grondslag voor het onderzoek, maar ook het Franse, Nederlandse én Europees 
recht worden in dit boek opgenomen.
De auteur is erin geslaagd om een (grensoverschrijdende) analyse te maken van 
een complexe materie. De conclusies zijn praktisch hanteerbaar en to the point. 
Dit boek zal dan ook de practici die zich geconfronteerd zien met de problematiek 
van de aansprakelijkheid bij de onderlastgevings- of de onderaannemingsovereen-
komst, weten te bekoren.

indrA Arteschene
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T. tAnghe, Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten 
(Antwerpen : Intersentia 2015), 348 p., € 103,77

Nadat Joke Baeck in 2012 met succes haar proefschrift over de restitutie na ont-
binding en vernietiging heeft verdedigd, heeft het Centrum voor Verbintenissen-
recht in 2015 een tweede boek in zijn reeks gepresenteerd dat zowel ontbinding als 
vernietiging analyseert. Met deze handelseditie van zijn proefschrift verduidelijkt 
Thijs Tanghe de reikwijdte van die rechtsfiguren en heeft hij onderzoek gevoerd 
dat complementair is aan dat van Joke Baeck. Het proefschrift volgt een heldere 
structuur en is opgebouwd uit twee delen die ongeveer even lang zijn. In tegen-
stelling tot wat gebruikelijk is, wijdt Tanghe het eerste deel aan de gedeeltelijke 
ontbinding en gaat hij pas daarna dieper in op de gedeeltelijke vernietiging. Zoals 
hij zelf in zijn inleiding aangeeft, hebben beide delen elk tot doel om drie vragen 
te beantwoorden. Voor beide rechtsfiguren is hij nagegaan hoe zij juridisch kunnen 
worden verantwoord en welke reikwijdte zij hebben. Specifiek voor de ontbinding 
volgt na de beantwoording van die twee vragen nog een hoofdstuk over de ver-
houding tussen gedeeltelijke ontbinding en prijsvermindering. Ter afsluiting van 
het onderzoek naar de vernietiging vergelijkt hij de gedeeltelijke vernietiging met 
het ‘voor niet geschreven houden’ van bedingen. Tot slot van het betoog volgt een 
samenvattend besluit dat de gestelde vragen beantwoordt.
Het eerste wat opvalt aan dit proefschrift is de bondige inleiding (vijf pagina’s). 
Anders dan wat doorgaans het geval is bij hedendaagse Belgische juridische proef-
schriften, heeft Thijs Tanghe er expliciet voor gekozen om de verantwoording van 
de methodologie beknopt te houden (iets meer dan een pagina). Hij heeft in dit werk 
geopteerd voor een functionele rechtsvergelijking met het Franse, Nederlandse en 
Engelse recht, en minder doorgedreven (hij noemt het zelf “eerder eclectisch”) met 
het deelstatelijk contractenrecht van de VS en het Duitse recht. Daarnaast houdt hij 
ook rekening met het Weens Koopverdrag voor de ontbinding, de invloed van Eu-
ropees recht op het Belgische contractenrecht en enkele harmonisatieprojecten (na-
melijk de PECL, UPICC en DCFR). De voornaamste vragen die de inleiding niet 
beantwoordt, is waarom rechtsvergelijking nodig en voor dit onderwerp geschikt 
is, en waarom hij voor die stelsels gekozen heeft. In het proefschrift zelf wordt 
duidelijk dat Thijs Tanghe de beschreven methode om twee redenen hanteert. In de 
eerste plaats doet hij vaak een beroep op buitenlandse rechtsleer om eigen stellin-
gen te staven. In de tweede plaats illustreert hij regelmatig de ingenomen stellingen 
met een verwijzing naar buitenlandse wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspra-
ken om aan te tonen dat zijn voorstellen vaak overeenstemmen met oplossingen die 
in andere rechtsstelsels al lang aanvaard zijn. Toch zou het ook opportuun kunnen 
zijn geweest om die buitenlandse wettelijke regelingen inhoudelijk te vergelijken 
met het Belgische recht, bijvoorbeeld bij de bewijslast van het onverbrekelijk ver-
band. Thijs Tanghe stelt dat in beginsel een vermoeden van verbrekelijk verband 
geldt (nr. 242), maar dat voor meerpartijenovereenkomsten een onverbrekelijk 
verband wordt vermoed (nr. 262). Het zou interessant zijn geweest om die stelling 
te vergelijken met het Duitse recht, waar in het gemene recht als uitgangspunt een 
vermoeden van onverbrekelijk verband geldt (§139 BGB), maar in het erfrecht het 
omgekeerde wordt aangenomen (§§2085, 2195 en 2279 lid 1 BGB).
De centrale stelling van het proefschrift is dat ontbinding en vernietiging radicale 
sancties zijn indien ze niet op maat worden toegepast (nr. 300). Gedeeltelijke ont-
binding en gedeeltelijke vernietiging maken het mogelijk om de potentieel grote 
gevolgen in te dammen en dragen ertoe bij dat ontbinding en vernietiging niet 
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verder gaan dan noodzakelijk is. Thijs Tanghe argumenteert dat de gedeeltelijke 
ontbinding kan worden verantwoord indien de ontbinding niet langer op het niveau 
van de overeenkomst, maar op het niveau van de verbintenissen wordt gesitueerd 
(nrs. 14 e.v. en 302). Hierin ziet hij een verschil met de vernietiging, die volgens 
hem ook de overeenkomst als dusdanig kan treffen. Gedeeltelijke ontbinding is dan 
mogelijk indien een groep wederkerige verbintenissen kan worden afgesplitst van 
de overige contractuele verbintenissen. In een dergelijk geval beperkt de ontbin-
ding zich tot die afsplitsbare groep van wederkerige verbintenissen. Dat is volgens 
hem in overeenstemming met de onderliggende verantwoording van de ontbin-
ding, namelijk het wederkerigheidsbeginsel. Voor wederkerige verbintenissen die 
correct wederzijds zijn uitgevoerd, is er geen reden tot ontbinding: die is er slechts 
voor verbintenissen waarvoor wederkerigheid niet werd bereikt (nr. 304). De juri-
dische verantwoording van gedeeltelijke vernietiging vindt Thijs Tanghe in haar 
doelstelling, namelijk de sanctionering van een nietigheidsgrond. Vernietiging 
strekt ertoe een nietigheidsgrond zo aangepast mogelijk te sanctioneren, waardoor 
vernietiging in principe dan ook slechts het gedeelte van de overeenkomst zal 
treffen dat door de nietigheidsgrond is aangetast. Dat maakt het mogelijk om een 
alles-of-niets benadering in te wisselen voor een meer genuanceerde analyse (nrs. 
305-306).
De volgende onderzoeksvraag die in het proefschrift aan bod komt, gaat na in wel-
ke omstandigheden er ruimte is voor een gedeeltelijke ontbinding of vernietiging. 
Voor de gedeeltelijke ontbinding moet men volgens Thijs Tanghe vertrekken van 
wat de schuldeiser vordert. Als die de gedeeltelijke ontbinding wil verkrijgen, dan 
moet een groep wederkerige verbintenissen kunnen worden afgesplitst zodat de 
ontbinding zich daartoe beperkt (nrs. 37 e.v. en 309). De schuldeiser kan geen vol-
ledige ontbinding verkrijgen als het wederkerigheidsbeginsel zich daartegen verzet 
(nrs. 61 e.v. en 310), maar Thijs Tanghe pleit er wel voor dat enkel de schuldeiser zich 
kan beroepen op het onverbrekelijk verband om zich tegen de gedeeltelijke ontbin-
ding te verzetten. Er is sprake van een onverbrekelijk verband indien het verwachte 
nut voor de schuldeiser in de volledige overeenkomst schuilt. Met betrekking tot de 
beoordeling van de ernst van de wanprestatie argumenteert Thijs Tanghe dat het 
enkele criterium van het (economische) nut niet kan volstaan: volgens hem moet 
het nutscriterium worden aangevuld met andere elementen, zoals een eventuele 
vertrouwensbreuk of het gedrag van de partijen. Om na te gaan of een wederkerige 
overeenkomst gedeeltelijk kan worden vernietigd, wordt een tweestapsredenering 
voorgesteld (nrs. 135 e.v. en 317 e.v.). In een eerste fase moet men nagaan of de 
nietigheidsgrond de volledige overeenkomst dan wel slechts een deel ervan treft. 
Treft die grond de volledige overeenkomst, dan zal de overeenkomst in haar ge-
heel moeten worden vernietigd (met uitzondering van bepaalde clausules, die de 
vernietiging kunnen ‘overleven’). Treft die grond slechts een afsplitsbaar deel van 
de overeenkomst, dan moet in principe slechts dat deel worden vernietigd. Toch 
kan de vernietiging zich ook in dat geval uitstrekken tot de gehele overeenkomst, 
indien in de tweede stap komt vast te staan dat het deel van de overeenkomst dat 
door de nietigheidsgrond is aangetast, in onverbrekelijk verband staat met de rest 
van de overeenkomst. De beoordeling van dat onverbrekelijk verband moet volgens 
Thijs Tanghe niet gebeuren aan de hand van de partijwil. Hij stelt voor om na 
te gaan of een gedeeltelijke instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijze 
van een partij kan worden verwacht (nrs. 210 e.v. en 318). Die toets moet worden 
geconcretiseerd door een gezichtspuntenbenadering, waarbij men rekening houdt 
met onder meer de doelstelling van de overtreden norm, de door partijen nage-
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streefde doelstellingen, de kern van de overeenkomst, het nut van het restgedeelte 
van de overeenkomst, het contractuele evenwicht, het gedrag van partijen bij de 
totstandkoming van de overeenkomst, de vraag in wiens voordeel de vernietigbare 
clausule is bedongen en de aanvulling van de overeenkomst door aanvullend recht 
na vernietiging. Dit deel van het proefschrift bevat ook een alternatieve benadering 
voor de toetsing van de geoorloofdheid van overeenkomsten (nr. 144 e.v.). In plaats 
van geoorloofdheid exclusief te toetsen aan de hand van voorwerp en oorzaak, stelt 
Thijs Tanghe een gevolgenbenadering voor. Centraal staat daarbij de vraag of een 
overeenkomst een ongeoorloofde toestand teweegbrengt of in stand houdt.
In de laatste delen van beide hoofdstukken onderzoekt Thijs Tanghe hoe gedeelte-
lijke ontbinding en vernietiging zich verhouden tot enerzijds prijsvermindering en 
anderzijds het voor niet geschreven houden van een beding. Hij argumenteert dat 
prijsvermindering niet zomaar als gedeeltelijke ontbinding kan worden gekwalifi-
ceerd (nr. 117), maar dat een gelijkschakeling tussen ‘voor niet geschreven houden’ 
en gedeeltelijke vernietiging wel aangewezen is. Volgens hem leidt een flexibele 
invulling van de nietigheidssanctie immers tot “veelal dezelfde resultaten” als het 
‘voor niet geschreven houden’ (nr. 322): in zijn ogen zijn beide sancties gerechtelij-
ke sancties, in die zin dat een rechterlijke tussenkomst vereist is opdat de sancties 
uitwerking krijgen (nr. 297).
Zoals hierboven blijkt, neemt Thijs Tanghe in zijn proefschrift meerdere interes-
sante en originele stellingen in. Vooraleer de talrijke positieve aspecten van dit 
werk te duiden, is het aangewezen om ook enkele bedenkingen te formuleren. 
In het eerste deel argumenteert Thijs Tanghe dat ontbinding op het niveau van 
de verbintenissen moet worden geplaatst, maar dat vernietiging daarentegen ook 
de overeenkomst zelf kan treffen. Dat onderscheid lijkt in werkelijkheid minder 
scherp: net als de ontbinding treft de vernietiging in essentie de rechtsgevolgen van 
bepaalde handelingen. Het verschil tussen ontbinding en vernietiging ligt daaren-
tegen in hun toepassingsgebied: ontbinding wegens wanprestatie sanctioneert een 
wanprestatie, vernietiging een nietigheidsgrond. Ook voor vernietiging geldt m.i. 
dat een nietigheidsgrond slechts de ongeoorloofde gevolgen van de overeenkomst 
treft, waardoor het weinig zin heeft om bij een volledige vernietiging toch het over-
leven van bepaalde bedingen aan te nemen. In werkelijkheid zijn die ‘overlevende’ 
bedingen nooit onderhevig aan vernietiging geweest en kan men ook hier gerust 
stellen dat de nietigheidsgrond de reikwijdte van de vernietiging bepaalt.
Het verschil in toepassingsgebied tussen ontbinding en vernietiging had bovendien 
nog iets uitvoeriger kunnen worden behandeld. Zo is het jammer dat Thijs Tanghe 
de gedeeltelijke vernietiging slechts bespreekt in verband met overeenkomsten die 
wederkerige verbintenissen scheppen: in tegenstelling tot ontbinding komen ook 
talrijke andere rechtsgevolgen in aanmerking voor vernietiging. Gelden dezelfde 
stellingen ook voor eenzijdige rechtshandelingen (zoals testamenten) of voor over-
eenkomsten die geen wederkerige verbintenissen in het leven roepen?
Tot slot lijken bepaalde analyses nog niet helemaal geperfectioneerd. Ik ben er 
bijvoorbeeld niet volledig van overtuigd dat een flexibele invulling van de nietig-
heidssanctie zoals we haar doorgaans invullen tot dezelfde resultaten kan leiden als 
het ‘voor niet geschreven houden’ van een beding. Volgens meerdere arresten van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie moet de rechter onrechtmatige bedin-
gen buiten toepassing laten, tenzij de consument zich hiertegen verzet (Banif Plus 
Bank, C-472/11, ro. 28; Asbeek Brusse, C-488/11, ro. 50 en Erika Jőrös, C-397/11, 
ro. 41). De onverenigbaarheid van die rechtspraak met de gerechtelijke vernietiging 
wordt duidelijk wanneer de consument verstek laat gaan. Volgens het Hof moet de 
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rechter een onrechtmatig beding in dat geval buiten toepassing laten, wat niet mo-
gelijk is bij een gerechtelijke vernietiging. Zoals Thijs Tanghe terecht aangeeft (nr. 
295) verzet het beschikkingsbeginsel er zich tegen dat de rechter de vernietiging 
uitspreekt zonder dat die gevorderd zou zijn. Het is me bijgevolg niet duidelijk hoe 
men de versteklatende consument hier toch kan beschermen zonder het gerechte-
lijke karakter van de vernietiging in vraag te stellen.
Die enkele bespiegelingen doen geen afbreuk aan de vele verdiensten van dit proef-
schrift. Van bij de start is duidelijk dat Thijs Tanghe met een vlotte pen een erg 
leesbaar, goed gestructureerd en gefocust werk heeft afgeleverd. Ook de talrijke 
voorbeelden in het boek bieden een gepaste illustratie van diverse theoretische nu-
ances. Inhoudelijk kan de veranderde focus van de ontbinding en vernietiging van 
‘overeenkomst’ naar ‘verbintenis’ (of misschien preciezer ‘rechtsgevolg’) enkel 
worden toegejuicht. Het op maat maken van sancties vereist inderdaad dat zij zich 
beperken tot het kleinst mogelijke deel. Natuurlijk kan de gehele overeenkomst in 
bepaalde omstandigheden bij weerslag worden getroffen. Thijs Tanghe behandelt 
uitgebreid de vele factoren die een uitbreiding van specifiek werkende sancties tot 
de gehele overeenkomst meer inzichtelijk kunnen maken (voor ontbinding: nr. 65 
e.v.; voor vernietiging: nr. 210 e.v.). De rechtspraktijk zal ongetwijfeld met veel 
interesse kennis nemen van Tanghes gezichtspuntenbenadering. Thijs Tanghe kan 
ook worden bijgetreden in zijn visie dat ongeoorloofdheid veeleer vanuit de gevol-
gen dan vanuit het voorwerp en de oorzaak moet worden geanalyseerd. Ook die 
omkering kan een meer genuanceerde discussie enkel maar ten goede komen. Aan 
het slot van zijn proefschrift drukt Thijs Tanghe de hoop uit dat de alternatieve be-
gane wegen ook anderen kunnen aanzetten om het huidige moeras te verlaten. Dat 
lijkt zeker geen ijdele hoop: dit proefschrift bevat in elk geval talloze bouwstenen 
die een waardevolle bijdrage leveren aan de Belgische rechtswetenschap en die 
toekomstige onderzoekers in staat stellen om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Frederik PeerAer

K.-J. VAndormAeL, Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever (Gent: Larcier 
2015), ix + 117 p., € 75,00

Vijf jaar nadat hij zijn einddiploma aan de rechtsfaculteit te Gent behaalde, heeft 
Karel-Jan Vandormael zijn masterproef herwerkt en geactualiseerd. In deze ver-
handeling, die medio 2015 verscheen in de Bibliotheek Publiek Recht Larcier, 
ontwikkelt hij aan de hand van de meest markante arresten van de voorbije dertig 
jaar een theorie over de plaats en de functie van het Grondwettelijk Hof in ons 
staatsbestel. Tevens worden enkele correctieven voorgesteld om te vermijden dat 
het optreden van het Hof als specifieke deel- of precisiewetgever afbreuk zou doen 
aan het beginsel van de scheiding der machten.
De basis van het Europese model van grondwettigheidstoetsing door een speciaal 
daartoe ingesteld rechtscollege (geconcentreerd systeem in tegenstelling tot het 
in de Angelsaksische landen geldend disparaat systeem) werd in het begin van de 
vorige eeuw gelegd door de Oostenrijkse staatsrechtsgeleerde Hans Kelsen, die 
Vandormael de stamvader der grondwettelijke hoven noemt. Deze beschouwde 
het recht als een gelaagde en hiërarchisch normatieve constructie waarin ook de 
formele wetgever onderworpen is aan de suprematie van de Grondwet. Als het 
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Grondwettelijk Hof een ongrondwettelijke wetsbepaling censureert, dan handelt 
het als een wetgever “voorzien van een minteken”. Een jurisdictie die wetgeving 
annuleert, creëert evenzeer recht als een parlement dat een wet goedkeurt.
De auteur stelt vast dat het Grondwettelijk Hof zowel indirect als direct tussenkomt 
in het materiële wetgevingsproces. In het eerste geval gaat het om interventies 
waarvan de intensiteit kan variëren van vrijblijvend (niet-dwingende suggestie of 
richtlijn) tot gebiedend (verordening). Bij directe interventie treedt het Hof zelf 
normscheppend op en wijzigt het de bestaande wetgeving. Daartoe hanteert het 
drie technieken: de tempering – al dan niet voor een bepaalde termijn – van de 
gevolgen van een vernietigde bepaling, de formulering van een negatief of positief 
interpretatievoorbehoud, en de gehele of partiële vernietiging van een wetgevende 
norm. Vooral bij positieve interpretatiemodaliteiten in vernietigingsprocedures 
(additieve of substitutieve beslissingen) en gedeeltelijke annulaties zit een verre-
gaande verdoken wetgevende macht voor het Grondwettelijk Hof besloten omdat 
de getoetste wetsnorm inhoudelijk wordt bijgestuurd. De auteur staat huiverachtig 
tegenover dergelijke “activistische” rechtspraak. Het Hof begeeft zich immers op 
het terrein van de formele wetgever, zeker als het ambtshalve niet aangevoerde 
middelen inroept (waardoor het zich een quasi-initiatiefrecht toe-eigent). Ook 
wanneer het lacunes in de wet zelf repareert, is het gevaar van een “positief” 
wetgevende rechter reëel en profileert het Grondwettelijk Hof zich de facto als 
materiële regelgever. 
Vandormael besluit zijn studie dan ook met de vaststelling dat de technieken die 
het Hof gebruikt om de wetgevende macht zoveel mogelijk te vrijwaren, een even 
grote inmenging daarin kunnen vormen. Daarom pleit hij voor een zo ruim en 
algemeen mogelijke vernietigings- en interpretatiebevoegdheid. De eigenlijke 
normcreatie hoort thuis bij de volksvertegenwoordiging want zij beschikt als enige 
over de democratische legitimiteit.

ALAin coPPens

GERECHTELIJK RECHT

B. ALLemeersch, P. tAeLmAn, P. VAn orshoVen, en B. VAnLerberghe (eds.), Nieuwe 
Justitie (Antwerpen: Intersentia 2014), xi + 197 p., € 50,00

Het gerechtelijk landschap ondergaat de laatste tijd heel wat ingrijpende verande-
ringen. In het recente verleden hebben de opeenvolgende Potpourri-wetten onder 
minister van Justitie Koen Geens belangrijke wijzigingen aangebracht in zowel 
het burgerlijk procesrecht, het strafrecht als de strafprocedure. De doelstelling 
van deze reeks wetten is de broodnodige verhoging van de efficiëntie van justitie, 
zowel op het vlak van besteding van middelen, als op het vlak van proceduregang. 
Bovendien wordt ook op de werkingskost van het (verouderde of onderbenutte) 
patrimonium bespaard door bv. het aantal locaties waar de vredegerechten een 
zetel houden, terug te dringen. 
Het hier besproken boek Nieuwe justitie bespreekt echter een evenzeer ingrijpende 
justitiehervorming die al iets verder in het geheugen ligt, namelijk uit 2013 en 2014. 
De lezer houdt er meteen ook rekening mee dat een aantal hier besproken wijzi-
gingen door de nu lopende justitiehervorming mogelijks opnieuw gewijzigd zijn.
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In het eerste hoofdstuk werpt Paul Van Orshoven een kritische blik op de herteke-
ning van het gerechtelijk landschap, in het bijzonder de reductie van het aantal ar-
rondissementen, alsook de verhoging van de mobiliteit van de magistratuur en het 
gerechtspersoneel, en de (lang verwachte) toekenning van een hoge(re) mate van 
zelfbestuur aan de hoven en rechtbanken. Die wijzigingen werden hoofdzakelijk 
ingevoerd via de wet van 1 december 2013 “tot hervorming van de gerechtelijke 
arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op 
een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde”, en de wet van 18 
februari 2014 “betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de 
rechterlijke organisatie”. 
De Belgische gerechtelijke kaart omvat nu 12 gerechtelijke arrondissementen 
(voorheen 27). In principe worden de gerechtelijke arrondissementen naar provin-
ciale schaal vergroot, doch een uitzondering is gemaakt voor de arrondissementen 
Brussel, Eupen en Leuven. Sommige van die arrondissementen zijn in bevolkings-
aantal verhoudingsgewijs bijzonder groot (Antwerpen, Brussel) en een aantal 
andere bijzonder klein (Leuven, Namen, Luxemburg) tot piepklein (Eupen). Die 
– uiteraard – politieke overwegingen doen echter de vraag rijzen of het voor kleine 
arrondissementen wel redelijk verantwoord is een aparte, professionele beheers-
structuur (wat samenhangt met de schaalvergroting) uit te bouwen. Het zwakste 
punt van de hervorming lijkt de geplande verzelfstandiging van de hoven en recht-
banken te zijn (art. 180 e.v. Ger.W.), gezien de hervorming het beheer van hun 
werkingsmiddelen uiteindelijk niet op het niveau van de eigenlijke “gerechtelijke 
entiteiten” zelf, maar op een tussenliggend niveau, namelijk de Colleges (een apart 
college voor de zetel en het parket) plaatst. Die Colleges beheren dan, op basis van 
beheersplannen gesloten met de minister van Justitie, de werkingsmiddelen van 
de hoven en rechtbanken zodat deze nog altijd over onvoldoende autonomie be-
schikken. In twee lijvige arresten van 15 oktober 2015 (nrs. 138/2015 en 139/2015) 
worden de twee eerder vermelde wetten van 2013 en 2014 overigens op een aantal 
punten na grotendeels grondwettig bevonden. 
In het tweede hoofdstuk behandelen Benoît Allemeersch en Tom Reingraber de 
wijzigingen op het vlak van bevoegdheid. De auteurs betreuren dat de wetgever 
de reeds lang geopperde suggestie om de rechtbanken van koophandel, de arbeids-
rechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg als afdelingen onder te brengen 
onder één eenheidsrechtbank, heeft afgewezen. Een belangrijke wijziging is daar-
naast de modernisering van de bevoegdheidsomschrijving van de rechtbank van 
koophandel: voortaan neemt zij kennis van geschillen tussen “ondernemingen” 
(voorheen: kooplieden) waarbij de geschillen betrekkingen hebben “op een hande-
ling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van een economisch 
doel”. Tegelijk is de rechtbank van koophandel voortaan bevoegd voor het vol-
ledige handelscontentieux, waar voorheen handelsgeschillen tot 1860 euro onder 
de algemene bevoegdheid van de vrederechter vielen. Door de afschaffing van het 
hoger beroep tegen beslissingen van de vrederechter inzake handelsgeschillen 
bij de rechtbank van koophandel, neemt voortaan enkel de rechtbank van eerste 
aanleg kennis van het hoger beroep tegen de beslissingen van de vredegerechten.  
Bovendien blijft de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter inzake huur (art. 
591, 1° Ger.W.), en in het bijzonder inzake handelshuur, ongewijzigd zodat de vre-
derechter nog altijd handelshuurgeschillen tussen ondernemingen zal behandelen 
en het hoger beroep daartegen (ironisch genoeg) voortaan door de rechtbank van 
eerste aanleg (voorheen: rechtbank van koophandel) behandeld wordt. 
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In het derde hoofdstuk behandelen Kim Devolder en Piet Taelman een belangrijke 
bevoegdheidswijziging inzake het familiecontentieux. Voortaan vormt de nieuwe 
“familie- en jeugdrechtbank”, naast de burgerlijke rechtbank, de correctionele 
rechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank, een aparte sectie binnen de rechtbank 
van eerste aanleg. Materieel wordt het familiecontentieux zo goed als volledig 
gecentraliseerd bij deze familie- en jeugdrechtbank. Daarnaast wordt ook, bij de 
inleiding van een familiaal geschil, voortaan een familiedossier aangelegd, wat 
alle rechterlijke beslissingen van eenzelfde gezin samenbrengt, en de rechter moet 
toestaan een beter zicht te hebben op eerdere beslissingen wanneer een nieuw fa-
miliaal geschil zich aandient.
In het laatste hoofdstuk behandelt Beatrix Vanlerberghe de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel. Het gerechtelijk arrondissement Brussel blijft 
bestaan in zijn huidige vorm, maar het parket wordt gesplitst in een parket voor 
Brussel (voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en een 
parket voor het grondgebied Halle-Vilvoorde, elk dus met een eigen procureur des 
Konings en arbeidsauditeur. De hervorming voorziet verder een splitsing van de 
rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank 
en de arrondissementsrechtbank in een Nederlandstalige en Franstalige rechtbank. 
Opmerkelijk was de regeling dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur 
van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad hun rechtendiploma in 
het Frans moesten hebben behaald, terwijl de adjunct-procureur des Konings en de 
adjunct-arbeidsauditeur hun diploma in het Nederlands moesten hebben behaald. 
In een arrest van 30 juni 2014 oordeelde het Grondwettelijk Hof echter dat deze 
regeling discriminatoir en ongrondwettig was op grond van de tweetaligheid van 
het grondgebied Brussel hoofdstad.
Er was ook heel wat opschudding over de verdeelsleutel die gebruikt werd voor de 
invulling van de kaders in de Brusselse rechtbanken, omdat de door de regerings-
partijen onderhandelde verdelingen niet zouden overeenstemmen met de eigenlijke 
noden en bovendien op verkeerde gegevens waren gebaseerd. Voor de rechtbank 
van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de politierechtbank werd de sleutel 80% 
Franstalige magistraten en 20% Nederlandstalige magistraten gehanteerd, en voor 
de rechtbank van koophandel respectievelijk 60% en 40%. Bij wet van 6 janu-
ari 2014 werden de uiteindelijke kaders definitief vastgelegd op 71% Franstalige 
magistraten en 29% Nederlandstalige magistraten: voor de rechtbank van eerste 
aanleg respectievelijk 75% en 25%, voor de arbeidsrechtbank respectievelijk 71% 
en 29%, en voor de rechtbank van koophandel respectievelijk 56% en 44%.
Het boek verschaft de lezer een helder en gedetailleerd overzicht van de vele wijzi-
gingen, maar tegelijk bieden de deskundige auteurs ook een grondige en kritische 
analyse. Zoals één van de auteurs schrijft, is het verhaal van de hervorming van 
justitie absoluut nog niet helemaal geschreven. Het zet zich inderdaad verder in 
de huidige hervorming. Zo zijn op het vlak van informatisering en digitalisering 
(elektronisch communiceren van documenten) recent heel wat stappen vooruit 
gezet. Dit vereist uiteraard heel wat aanpassingen van de actoren van justitie die 
op een heel andere manier zullen moeten werken. Alles samen genomen zouden 
die hervormingen er op termijn moeten toe leiden dat de functionering van de 
Belgische justitie, maar ook haar algemeen aanzien zowel bij de Belgen zelf als in 
het buitenland er met rasse schreden op vooruitgaat.

Vincent sPincemAiLLe
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L. huybrechts, Openbaar Ministerie in Artikel & Commentaar (Mechelen: Klu-
wer 2014), viii + 178 p., € 63,58

Het besproken werk is een artikelsgewijze commentaar van de artikelen 137 t.e.m. 
156 Ger.W. van het Gerechtelijk Wetboek over het openbaar ministerie (of parket; 
hierna: OM). Na een korte historische inleiding bespreekt de auteur een aantal 
algemene vraagstukken, zoals de eenheid en ondeelbaarheid van het OM, en zijn 
verhouding tot de uitvoerende macht, de partijen in het geding en de rechter. De 
organisatie en de wettelijke opdrachten komen ook ter sprake. Daarna worden de 
artikelen nader afzonderlijk besproken. Dat leidt de auteur tot onderwerpen zoals 
de federale procureur, de raden van procureurs-generaal en van procureurs des 
Konings, de strafvervolging, de tenuitvoerlegging van vonnissen en de rol van de 
minister van justitie.
De auteur slaagt erin om beknopt en zeer bevattelijk te schrijven. Beknoptheid 
houdt weliswaar ook een gevaar voor lacunes in. Zo wordt de burgerlijke rechts-
vordering van het arbeidsauditoraat (art. 138bis Ger.W.) snel afgehaspeld zonder 
zelfs maar een verwijzing naar artikel 18 Ger.W., hoewel dat de gemeenrechtelijke 
bepaling is inzake vaststellings- of declaratoire vonnissen. Ook wordt daar nauwe-
lijks gekeken naar rechtsleer en rechtspraak. Op p. 85, nr. 2 wordt wel gedefinieerd 
wat het ‘gezag’ van de minister van Justitie is over de procureurs-generaal, maar 
wat het verschil is met ‘toezicht’ en ‘leiding’ wordt niet uitgewerkt, hoewel wordt 
aangegeven dat er een verschil is.
Daarmee is niet gezegd dat de nieuwsgierige lezer op zijn honger moet blijven 
zitten. Integendeel. Bij elk artikel is een min of meer uitgebreide lijst van relevante 
rechtspraak en rechtsleer opgenomen. Lange lijsten worden soms nog nader on-
derverdeeld (bv. pp. 1-16). De nieuwsgierige lezer kan daarmee verder aan de slag; 
ook de voetnoten kunnen nog interessante verwijzingen geven. Daarnaast moet 
opgemerkt worden dat de besproken artikels geen open normen in de trant van 
artikel 1382 BW zijn. Een beknopte analyse doet hen vaak reeds recht.
Het besproken werk is duidelijk een actualisering van een vroeger werk. Daar is 
niets op tegen, maar er zijn een aantal toch wel storende overblijfsels in de tekst. 
Er wordt bijvoorbeeld nog verwezen naar het gerechtelijk akkoord (p. 29, nr. 27), 
hoewel dat toch ook al een aantal jaren geleden vervangen is door de gerechtelijke 
reorganisatie. Er zijn ook soms minder gelukkige formuleringen. Op p. 86, nr. 7 
worden de ‘noodzakelijke maatregelen’ besproken die de minister van Justitie kan 
nemen als het College van procureurs-generaal geen consensus bereikt. Hij kan 
dan bijvoorbeeld een nieuwe richtlijn uitvaardigen. Opmerkelijk is dat de auteur 
ook zegt dat de minister “een wetswijziging” kan uitvaardigen. Daarmee sugge-
reert hij – naar we aannemen: onbedoeld – dat de minister van Justitie een eigen 
wetgevende bevoegdheid heeft, los van het parlement. Zulks is natuurlijk niet cor-
rect: de minister kan aan het parlement voorstellen om een wet te wijzigen, maar 
hij kan zulks niet zelf (machtigingswetten en noodrecht daargelaten). Een andere 
ongelukkige formulering is te vinden op p. 133. De auteur vermeldt dat artikel 149 
Ger.W. is opgeheven door een wet van 22 december 1998, die zelf is opgeheven 
door een wet van 12 april 2004. Waarom bespreekt hij dat artikel dan? De ophef-
fing van een opheffingsbepaling leidt in beginsel immers niet tot het herstel van de 
opgeheven bepaling. Het blijkt echter dat de artikelen van de wet van 22 december 
1998 slechts in werking treden op de datum bepaald door de Koning. Er is geen KB 
geweest voor het artikel in kwestie, zodat artikel 149 Ger.W. nog bestond op het 
ogenblik dat de opheffingsbepaling opgeheven werd. Het ware duidelijker geweest 
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mocht de auteur hebben vermeld dat de wet van 22 december 1998 op dit punt niet 
in werking was getreden.
De al bij al weinig belangrijke opmerkingen bij dit werk mogen echter in geen 
geval de manifeste kwaliteiten ervan overschaduwen. Het is een goed, vlot ge-
schreven overzicht van de taken van het openbaar ministerie zoals uiteengezet in 
de artikelen 137 t.e.m. 156 Ger.W. Het werk biedt een goede inleiding, met een 
substantieel aantal verwijzingen die het mogelijks nog nodige opzoekwerk sterk 
zullen vergemakkelijken.

JohAn VAn de Voorde

S. VerstrAeLen, Rechterlijk overgangsrecht (Antwerpen: Intersentia 2015), xviii 
+ 500 p., € 120,00.

Dit boek is de handelseditie van het doctoraal proefschrift dat Sarah Verstraelen op 
12 mei 2014 verdedigde aan de Universiteit Antwerpen onder het promotorschap 
van professor Patricia Popelier. Het is de verdienste van de auteur een proefschrift 
te hebben geschreven over een onderwerp waaraan in de doctrine nauwelijks aan-
dacht wordt besteed. Waar de promotor van het proefschrift – zelf auteur van een 
gewaardeerd werk in de APR-reeks over de toepassing van de wet in de tijd – er in 
het voorwoord van het boek op wijst dat er doorgaans een brede consensus bestaat 
over het feit dat vonnissen en arresten van rechtscolleges retroactieve werking heb-
ben, blijkt het leerstuk van het rechterlijk overgangsrecht in beweging te zijn. Het 
is ongetwijfeld de verdienste van de auteur om deze beweging te hebben gevat in 
dit werk dat een leemte in de rechtsleer opvult.
In een inleidend deel duidt de auteur aan op welke wijze het onderzoek wordt afge-
bakend en wat de methodologie van het onderzoek zal zijn. Hoofdonderzoeksvraag 
is of het Belgisch systeem van rechterlijk overgangsrecht aanpassing verdient. 
Daaruit vloeien drie onderzoeksvragen voort waarbij de eerste zich richt op het 
subjectieve contentieux, een tweede zich richt op het objectieve contentieux en de 
derde onderzoeksvraag de Europese dimensie belicht. 
Een daaropvolgend deel richt zich op de taak van de rechter. Na een toelichting 
van de (verlaten) declaratoire theorie en de constitutieve theorie die een rechts-
vormend optreden van de rechter veronderstelt, gaat de auteur na waaruit dit 
rechtsvormend optreden van de rechter blijkt. Evident blijkt dit in eerste instantie 
uit de bevoegdheid die de rechter heeft om (wettelijke) normen te interpreteren. 
Daarnaast blijkt dit rechtsvormend optreden ook uit wijzigingen in de rechtspraak, 
de zogenaamde ommekeer in de rechtspraak, en uit de problematiek van de lacunes 
in de regelgeving. Evident is de belangrijkste reden voor deze rechtsvormende taak 
van de rechter het verbod van rechtsweigering, zoals vervat in artikel 5 Ger.W. 
Aansluitend richt de auteur zich op de vraag naar de legitimiteit van de rechter om 
rechtsvormend op te treden. Het optreden van de rechter dient immers te voldoen 
aan een aantal fundamentele vereisten die verband houden met onder meer de on-
afhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, terwijl ook de rechtsstaat een 
belangrijk element is voor de legitimiteit van het rechterlijk optreden; men denke 
daarbij aan bepaalde procedurele vormvereisten die het opreden van de rechter 
beheersen, alsook aan de motiveringsverplichting. 
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Een derde deel van het werk diept het theoretische kader verder uit. Daarbij wordt 
nader ingegaan op drie verschillende soorten temporele werkingen die rechterlijke 
uitspraken kunnen hebben: een retroactieve werking, een onmiddellijke werking, 
dan wel een uitgestelde werking. In dit deel wijst de auteur er ook op dat moduleren 
in de tijd van de uitspraak inherent is aan de rechtsprekende functie en een actief 
optreden van de rechter uitmaakt waarvoor de nodige legitimiteit vereist is. Een be-
langenafweging is telkens vereist waarbij meer bepaald een afweging dient gemaakt 
te worden tussen het legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid. Dit laatste begin-
sel kan worden geconcretiseerd in onder meer de vereiste van voorzienbaarheid 
en voorspelbaarheid. Ook de overweging dat partijen te goeder trouw hun gedrag 
kunnen hebben afgestemd op de verouderde of ongrondwettige norm kan een over-
weging uitmaken voor de rechter om de terugwerkende of onmiddellijke werking 
van rechtspraak te milderen. Tevens wijst de auteur nog op andere elementen die bij 
die afweging een rol kunnen spelen zoals de mogelijke budgettaire impact van een 
onmiddellijke of retroactieve werking van de rechtspraak. Vooral in het objectieve 
contentieux blijkt de idee van de legaliteit duidelijk tot uiting te komen: de auteur 
wijst er aldus onder meer op dat de zorg om de continuïteit van het beleid in de recht-
spraak van het Grondwettelijk Hof een rol speelde, onder meer inzake onderwijs- en 
bejaardenzorg. Ook de bekommernis om lacunes te vermijden kan een overweging 
vormen om de terugwerkende kracht uit te sluiten. Tenslotte wijst de auteur ook op 
het feit dat een genuanceerde evaluatie zich opdringt in die zin dat ook de aard van 
het rechtsgebied een rol speelt of beïnvloeding uitoefent om de temporele werking 
van de rechtspraak al dan niet in een bepaalde richting te sturen. Evident speelt de 
problematiek van de terugwerkende kracht zo het sterkst in het strafrecht. 
In een daaropvolgend deel van het werk komt het subjectief contentieux aan bod. 
Aldus wordt ingegaan op het rechterlijk overgangsrecht van de uitspraken van de 
gewone hoven en rechtbanken. Dit deel van het werk is voor mij persoonlijk buiten-
gewoon interessant en erg lezenswaardig. In eerste instantie gaat de auteur in op twee 
leerstukken die de mogelijkheid om uitspraken temporeel te moduleren, beïnvloeden, 
met name het verbod voor de rechter om bij wege van algemene en als regel geldende 
beschikking uitspraak te doen (art. 6 Ger. W.) en het gezag van gewijsde. De auteur 
toont aan dat de situatie waarin een rechter een onmiddellijke of uitgestelde werking 
toekent aan zijn uitspraken, niet in strijd is met voormeld artikel 6 Ger. W. Ook een 
systeem van precedentenwerking wordt daardoor niet uitgesloten. Artikel 6 Ger. W. 
verhindert immers niet dat een rechter zijn uitspraak onderbouwt en motiveert door 
te verwijzen naar eigen precedenten of precedenten van andere rechtscolleges, zij 
het dat de beslissing niet uitsluitend daarop mag zijn gesteund. Er wordt aansluitend 
geconcludeerd dat er geen wettelijke beperkingen bestaan die een modulering in de 
tijd door de gewone rechter zouden verhinderen. Verder gaat de auteur in dit deel van 
het werk nader in op de prospective overruling en gaat zij na in welke arresten het 
Hof van Cassatie de terugwerkende kracht heeft beperkt. Ook de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie die inhoudt dat het aan de gewone rechter toekomt de temporele 
werking van prejudiciële arresten te bepalen, komt daarbij (uiteraard) aan bod. Wat 
dit laatste betreft, passeert aldus ook de belangwekkende uitspraak van 20 december 
2007 de revue, met name het arrest waarin het Hof van Cassatie besliste dat het aan 
de rechterlijke macht toekwam om de werking in de tijd van een prejudicieel arrest 
van het Grondwettelijk Hof te moduleren (m.b.t. de WAM-wet). Ook de rechtspraak 
betreffende de lacunes in de BOM-wetgeving komt aansluitend aan bod. De auteur 
komt aldus tot de conclusie dat er niets aan in de weg staat dat de gewone rechter 
en derhalve ook het Hof van Cassatie, de temporele werking van zijn uitspraken re-
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gelt. Boeiend zijn ook de rechtsvergelijkende bespiegelingen van de auteur inzake de 
prospective overruling. Niet alleen komen zowel het Franse Hof van Cassatie als de 
Nederlandse Hoge Raad aan bod, doch ook wordt (uiteraard) aandacht besteed aan 
de Supreme Court van de Verenigde Staten en deze van het Verenigd Koninkrijk. De 
bespreking daarvan getuigt van een grote diepgang en is bijzonder lezenswaardig.
Het vijfde deel richt zich vervolgens op het objectieve contentieux. In eerste instantie 
komt het effect ex tunc aan bod. Daarbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan de 
temporele werking ex tunc van de rechtspraak van het Belgische Grondwettelijk Hof en 
de Belgische Raad van State. Uiteraard komt ook de mogelijkheid die het Grondwette-
lijk Hof heeft gekregen om de temporele gevolgen van zijn uitspraken te moduleren aan 
bod (artikel 8 Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof) evenals deze die de Raad van 
State heeft gekregen met artikel 14ter van de Wet op de Raad van State. Aansluitend 
wordt aandacht besteed aan het effect ex nunc. Er wordt betoogd dat de terugwerkende 
kracht van vernietigingsarresten van grondwettelijke hoven niet evident is en dit wordt 
op rechtsvergelijkende wijze uitgediept; meer bepaald komen het Oostenrijkse Grond-
wettelijk hof aan bod alsook de Franse Conseil constitutionnel. Er is immers sprake 
van een onmiddellijke werking van beslissingen van de Conseil constitutionnel in de 
toepassing van het systeem van de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dat 
in 2008 werd ingevoerd (en toen druk werd becommentarieerd). De auteur analyseert 
de (eerste) rechtspraak van de Conseil constitutionnel op dit punt waarbij zij vaststelt 
dat de raad zeer actief blijkt op te treden.
Een zesde deel van het werk richt zich vervolgens op de vraag naar de impact van 
Europese rechterlijke beslissingen op nationale uitspraken en omgekeerd. Zowel het 
Europees Hof van Justitie als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens komen 
daarbij aan bod. Ook het probleem van de samenloop krijgt aandacht, met name de 
situatie waarin eenzelfde nationale bepaling het voorwerp wordt van twee onder-
scheiden temporele moduleringen. Het kan immers zijn dat het Hof van Justitie zelf 
als eerste een temporele beperking oplegt, doch het omgekeerde kan zich uiteraard 
óók voordoen, met name wanneer eerst een grondwettelijk hof een bepaalde norm 
ongrondwettig verklaart maar een handhavingsmaatregel uitspreekt. Vraag is in dit 
laatste geval of het Hof van Justitie, wanneer het vaststelt dat die norm of interpretatie 
ervan onverenigbaar is met het recht van de Europese Unie, rekening kan of moet 
houden met de handhavingsmaatregel van het grondwettelijk hof. Die analyse gebeurt 
aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie, met name deze in de arresten 
Filipiak en Winner Wetten. In die laatste uitspraak concludeerde het Hof van Justitie 
volgens de auteur dat er wel degelijk een uitzondering is op de principiële voorrang van 
het Unierecht (dat werd bevestigd in het arrest Filipiak), met name wanneer er sprake 
is van dwingende overwegingen van rechtszekerheid en waarbij het uitsluitend aan het 
Hof van Justitie zelf toekomt een handhavingsmaatregel uit te spreken. Verder wijst de 
auteur ook op het arrest Inter-Environnement Wallonie dat evenwel te toegespitst blijkt 
te zijn op de concrete Belgische situatie om zonder meer toegepast te kunnen worden 
in een zaak met een andere feitenconstellatie. Toch wordt terecht geopperd dat het niet 
uitgesloten is dat in een latere zaak een nationale rechter de gevolgen van een natio-
nale bepaling zal kunnen handhaven wanneer die strijdig is met procedurele vereisten, 
doch inhoudelijk uitvoering geeft aan een handeling van de Unie, zoals een richtlijn. 
In zoverre het de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
betreft, komt zowel de mate aan bod waarin dit Hof zich uitspreekt over de temporele 
beperkingen die nationale rechtscolleges hebben opgelegd aan de eigen uitspraken als 
de mate waarin het Hof van Straatsburg zelf de eigen uitspraak temporeel moduleert. 

2015-03_Boekbespreking.indd   1943 20/06/16   14:29



1944 TPR 2015

Daarbij komt onder meer het gekend arrest Marckx aan bod waarin het EHRM voor het 
eerst expliciet de terugwerkende kracht van zijn uitspraak beperkt.
Het laatste deel van het werk bevat de conclusies van het onderzoek die aan de hand van 
vijftien stellingen worden geformuleerd. Voor de rechtspracticus zijn de meest belang-
wekkende conclusies mogelijks deze die stellen dat het aan de gewone rechter toekomt 
de werking in de tijd van zijn eigen vonnissen en arresten te moduleren, en de stelling 
dat aan het Grondwettelijk Hof een analoge handhavingsbevoegdheid dient te worden 
toegekend als in het prejudiciële contentieux. Vooral het eerste is daarbij mijns inziens 
relevant voor de rechtspracticus en dit niet enkel voor rechters zelf, doch ook voor advo-
caten. Het spreekt immers voor zich dat rechters zich meer bewust kunnen worden van 
de mogelijkheid om de werking in de tijd van de eigen uitspraken te moduleren wanneer 
hun aandacht daarop wordt gevestigd en daarover een debat plaats vindt, een en ander 
bekeken vanuit de rechtspraak (van het Hof van Cassatie) betreffende het tegensprekelijk 
debat en de mogelijkheid om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Het valt immers 
te betwijfelen of rechters en advocaten voldoende aandacht besteden aan de temporele 
gevolgen van de rechtspraak. Dit werk kan ongetwijfeld dit bewustzijn verhogen.
De auteur heeft met dit bijzonder lezenswaardig werk de grote verdienste dit onder-
belicht thema op een bevattelijke wijze te hebben uitgespit. Het werk is weliswaar een 
proefschrift, doch is op een vlotte wijze geschreven en bevat een dusdanige structuur 
zodat het ook voor de rechtspracticus (i.h.b. de rechter, doch ook de advocaat) als na-
slagwerk dienst kan doen. Ook vanuit rechtsvergelijkend oogpunt is dit werk uitstekend 
en biedt het buitengewoon verrijkende inzichten. Ook het handige trefwoordenregister 
aan het einde van het boek bevordert de hanteerbaarheid ervan. Aan de auteur komt der-
halve alle lof toe dit bijzonder boeiend thema te hebben ontsloten in dit uitstekend boek.

michAeL trAest

ARBEIDSRECHT

L. eLiAerts, Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid in APR 
( Mechelen: Kluwer 2014), xxxii + 662 p., € 144,28

Luc Eliaerts schreef in de reeks Algemene Praktische Rechtsverzameling (APR) 
het boek Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid. De auteur be-
gint bij het begin met een haarfijne beschrijving van de verschillende juridische ba-
sisbegrippen en rechtsfiguren (detachering, terbeschikkingstelling, uitzendarbeid) 
die de ruggengraat van het boek vormen om daarna stap voor stap, historisch en 
juridisch-technisch, de toepasselijke wetgeving te analyseren, gestaafd door een 
encyclopedisch overzicht van de recente rechtspraak en rechtsleer ter zake.
In het eerste deel komt de terbeschikkingstelling in de Belgische interne rechtsorde 
aan bod. De auteur bespreekt achtereenvolgens het Belgische normatief kader, het 
principieel verbod van terbeschikkingstelling, de regeling van de uitzendarbeid, de 
straf-, administratief- en civielrechtelijke sancties, de terbeschikkingstelling in bij-
zondere wetten (contractueel gemeentepersoneel, OCMW, dienstencheques, PWA-
tewerkstelling en stelsel tot activering van werklozen en aanverwante categorieën), 
de gezondheids- en veiligheidsaspecten en de aansprakelijkheidsregelingen.
In het tweede deel wordt de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling bespro-
ken. Na een inleiding over het internationaal privaatrecht en de internationale 
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bevoegdheid, gaat de auteur dieper in op de terbeschikkingstelling binnen de EU 
en EER (vrij verkeer van werknemers, vrij verkeer van diensten, detacheringsricht-
lijn, coördinatie van sociale zekerheid) en daarbuiten. Ten slotte gaat de auteur nog 
in op de Belgische omzetting van de EU-regelgeving met een bespreking van de 
detacheringswet en Limosa.
Doorheen het boek neemt de auteur consequent zelf een standpunt in wanneer 
uit het overzicht van de rechtspraak en rechtsleer verdeeldheid blijkt. De auteur 
schuwt hierbij de controverse niet en durft, gemotiveerd, in te gaan tegen geves-
tigde waarden en dit zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak. Een typerend 
voorbeeld hiervan vinden we terug wanneer de auteur het niet eens is met Isabelle 
Plets of het Arbeidshof van Brussel wanneer deze het ontslagrecht gelijk stellen 
met, respectievelijk, het geven van instructies of het ultieme werkgeversgezag. 
Volgens de auteur maakt het ontslagrecht in beginsel geen onderdeel uit van het 
werkgeversgezag maar is het een contractueel recht dat uit het bestaan van de 
arbeidsovereenkomst voortvloeit. Voor of tegen, eens of oneens, het boek biedt 
alleszins een frisse kijk en het nodige perspectief. Hierdoor verheft de auteur het 
boek van een algemeen naslagwerk tot een praktijkgerichte studie die een concreet 
antwoord biedt op de diverse vragen waar een jurist noodgedwongen meer en meer 
mee zal worden geconfronteerd in een wereld waar de grenzen tussen de verschil-
lende landen, maar ook intra-groep tussen entiteiten, en zelfs tussen verschillende 
werkgevers, steeds sneller vervagen. 

mAry-Ann stAAr
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A. desmet, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015 (Mechelen: Kluwer 2015), 
2262 p., € 392,46

In 2014 werd het Vlaamse ruimtelijke-ordeningslandschap grondig gewijzigd. Niet 
minder dan zes decreten hadden rechtstreeks gevolgen voor de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (‘VCRO’): het decreet betreffende de omgevingsvergunning 
(1); de handhaving van de omgevingsvergunning (2); het landinrichtingsdecreet 
(3); het grond- en pandenbeleid (4); complexe projecten (5); en de organisatie en 
rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (6). 
De parlementaire voorbereiding is hierbij niet alleen een eerste, maar ook een zeer 
praktisch instrument om de weg in deze snel wijzigende materie niet te verliezen. 
Dit boek bevat inzake bovenvermelde onderwerpen de gehele parlementaire voor-
bereiding: zowel de memorie van toelichting, de artikelsgewijze bespreking, het 
advies van de Raad van State, als de (voor)ontwerpen van decreet met amendemen-
ten en andere adviezen en toelichting zijn telkens in de tekst opgenomen.
Het boek bevat daarnaast ook de integrale actuele gecoördineerde tekst van de VCRO. 
Dit boek is de twaalfde aanvullende editie van een gevestigde waarde in het 
ruimtelijke ordeningsrecht. De auteur richt zich in het bijzonder op gemeente- en 
provinciebesturen, advocaten, architecten, ambtenaren, magistraten, landmeters, 
studiebureaus, vastgoedmakelaars en commentatoren binnen de sector.

kAreL-JAn VAndormAeL
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