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VERMOGENSRECHT

F. Buyssens en A. VerBeke (eds.), Notariële actualiteit 2012-2013 in Leuvense No-
tariële Geschriften (Antwerpen: Intersentia 2013), xiii + 267 blz.

Notariële actualiteit 2012-2013, samengesteld onder leiderschap van professor 
Alain-Laurent Verbeke en notaris Frank Buyssens, is intussen al het vijftiende 
volume van de Leuvense Notariële Geschriften. Hoewel deze editie in een nieuw 
jasje werd gestoken, volgt ze dezelfde inhoudelijke trend als de vorige edities in 
het brengen van enkele topics uit de dagelijkse notariële praktijk. Zo bijt eriC De 
Bie de spits af met een uiteenzetting over de in 2012 gewijzigde procedure voor de 
vereffening van vennootschappen. Deze hervorming wordt door hem opgedeeld 
in twee sporen: reparatie en innovatie, waarbij binnen het tweede spoor vooral de 
ééndagsprocedure in het oog springt. Daarnaast worden dan nog enkele bijzondere 
problemen behandeld inzake jaarrekening, kwijting aan het bestuursorgaan en de 
complete overname van de te vereffenen vennootschap. 
Vervolgens onderhoudt alexis lemmerlinG de lezer met een bijdrage inzake de 
toebehoren die betrokken kunnen zijn bij een verkoop van vastgoed. Naast de klas-
siekers, zoals de onroerende goederen door bestemming en rechten en vorderingen 
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die ofwel accessoir zijn aan het verkochte goed, ofwel verbonden zijn aan een be-
paalde hoedanigheid, wordt er vooral ook aandacht besteed aan de verschillende 
juridische documenten die bij de verkoop van een onroerend goed mee van eigenaar 
veranderen. Hierbij denken we onder andere aan eerder administratiefrechtelijke 
documenten, zoals het proces-verbaal van keuring van de elektrische installaties 
en de bodem- en EPC-attesten, maar ook privaatrechtelijke documenten inzake de 
eventuele appartementsmede-eigendom. 
In de categorie fiscaliteit geeft eriC sPruyt de status quaestionis weer van de 
taxatie van meerwaarden op onroerende goederen anno 2013. In deze grondige 
behandeling worden alle realistische hypotheses behandeld, evenals de rol van de 
notaris in dit hele gebeuren. 
In de meer familiale sfeer bespreekt CHarlotte DeClerCk enkele ontwikkelingen 
in het familiaal vermogensrecht, zoals deze voortvloeien uit rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie. Deze ontwikkelingen situeren zich 
binnen het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, en de schenking. Tenslotte geeft 
Hélène Casman een voorsmaakje van de mogelijke te verwachten veranderingen 
inzake de huwelijksvermogensrechtelijke behandeling van levensverzekeringen. 
Het wetsontwerp dat besproken wordt, is weliswaar geen wet geworden, maar des-
alniettemin biedt het een interessante denkpiste. 
Alles bij elkaar genomen biedt ook deze editie van Notariële Actualiteit dus wat ze 
belooft: een rondgang door de notariële praktijk, met diepgaande analyse van een 
aantal dagelijks voorkomende problemen, afgerond met een blik op de toekomst. 

FreDeriC Helsen

 

R. BarBaix en N. Carette (eds.), Tendensen Vermogensrecht 2014 (Antwerpen: 
Intersentia 2014), xVi + 282 p., € 70,00 

De (voorlopig nog prille) reeks Tendensen Vermogensrecht ontstond ter begeleiding 
van de gelijknamige jaarlijkse studiedag, maar kan perfect als op zichzelf staand 
werk dienen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het boek een mooi evenwicht 
biedt tussen actualiteit en diepgang. In Deel I komen de ontwikkelingen van het 
voorgaande jaar in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht aan bod, in 
bijdragen geschreven door respectievelijk renate BarBaix en niColas Carette. 
Wat het familiaal vermogensrecht betreft, komt onder andere de wet van 17 maart 
2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling 
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, 
uitvoerig aan bod. Deze wet hertekent immers een deel van het landschap inzake 
het sluiten van huwelijkscontracten, het opstellen van testamenten en het doen en 
aanvaarden van schenkingen. Naast het reeds in voege getreden recht wordt er ook 
een blik op de toekomst geworpen, door het uiteenzetten van de krachtlijnen van 
twee wetsontwerpen inzake het huwelijksvermogensrecht, en een derde wetsont-
werp met betrekking tot het erfrecht. Deze wetsontwerpen zijn intussen (minstens 
voorlopig) politiek gestrand, maar bieden desalniettemin een interessante kijk op 
de mogelijke toekomst van deze rechtstakken. Naast deze wettelijke rechtsbronnen 
wordt ook de relevante hogere rechtspraak, met name die van het Hof van Cassatie 
en het Grondwettelijk Hof, opgenomen. 
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Wat het zakenrecht betreft, vloeiden de belangrijkste ontwikkelingen uit het be-
sproken jaar voort uit de rechtspraak. Daarnaast worden ook enkele relevante be-
palingen uit de nieuwe pandwet besproken. Op deze manier komt een breed palet 
gedetailleerde zakenrechtelijke ontwikkelingen aan bod, binnen onderwerpen 
gaande van zekerheidsfiguren zoals de fiduciaire eigendom en het eigendomsvoor-
behoud, over zowel de gemeenrechtelijke mede-eigendom als de appartementsme-
de-eigendom, natrekking en opstal, tot vruchtgebruik en erfdienstbaarheden.
In Deel II worden twee actuele topics uit het vermogensrecht besproken. tim 
Wuyts geeft een gedetailleerde status quaestionis inzake onbekwamen in het 
vermogensrecht, en bespreekt daarbij zowel de regels voor minderjarigen als die 
voor wilsonbekwame meerderjarigen. Vervolgens analyseert ayFer ayDoGan een 
prevalent mechanisme van vermogensplanning tussen echtgenoten: het aanwasbe-
ding. Dit onderzoek culmineert in een bijzonder kritische conclusie aangaande de 
geldigheid van het beding van aanwas tussen gehuwden, en zal zonder twijfel nog 
het nodige stof doen opwaaien. 
Deel III tenslotte is getiteld “Recht-uit de praktijk”, en brengt enkele knelpun-
ten, clausules en procedureaspecten onder de aandacht. Zo bespreekt joHan Ver-
straete enkele van de belangrijkste aandachtspunten inzake de gesplitste aankoop 
tussen ouders en kinderen. Vervolgens komt de (weder)belegging in een onver-
deeldheid met het gemeenschappelijk vermogen aan bod in een bijdrage van ayFer 
ayDoGan. Als derde knelpunt bespreekt niels aPPermont de fiscale aspecten van 
het gebruik van buitenlandse trusts en aanverwante figuren vanuit het oogpunt 
van antimisbruikbepalingen. In het tweede hoofdstuk van Deel III neemt niColas 
GeelHanD De merxem de verdediging van de Casman-clausule op. Deze clausule 
bedeelt, bij ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen door overlijden van 
één der echtgenoten, het volledige gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom 
toe aan de langstlevende echtgenoot. Deze toebedeling gebeurt onder last om de 
helft van de nettowaarde van de gemeenschap te voldoen aan de nalatenschap van 
de eerstervende echtgenoot. De eisbaarheid van deze opleg wordt echter meestal 
uitgesteld tot aan het overlijden van de langstlevende echtgenoot, al dan niet met 
toevoeging van intrest. Na enkele kritische bemerkingen uit de rechtsleer en een 
negatieve ruling door de fiscale administratie, die in de clausule een schending 
van art. 5 W.Succ. zag, is dit instrument van estate planning echter onder druk 
komen te staan. GeelHanD De merxem geeft tegengas en fileert de fiscale ruling 
in de hoop de twijfels, die door die ruling ontstaan waren in de praktijk, weg te 
nemen. Tenslotte nog komen er enkele procedurele aspecten inzake geschillen tus-
sen mede-eigenaars aan bod in een bijdrage van FréDériC DuPon. 
Deze uitgave van Tendensen Vermogensrecht maakt dan ook weer haar belofte 
waar: het bieden van kennis en inzicht in een selectie van de belangrijkste ontwik-
kelingen inzake het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, waarbij zowel 
nagelnieuwe onderwerpen als de laatste evoluties inzake oudgediende structuren 
aan bod komen. 

FreDeriC Helsen
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AANNEMINGSRECHT

i. Burssens, m.m.v. L. De smijter, Aannemingsrecht in hoofdlijnen (Antwerpen: 
Maklu 2015), 570 p., € 135,00 

In de huidige maatschappij kent het aannemingsrecht verschillende facetten. Dit  
boek maakt een analyse van het aannemingsrecht, met een bijzondere aandacht 
voor het bouwgebeuren. Niet alleen zijn er in die context steeds meer actoren (op-
drachtgever, (onder)aannemer, architect, ingenieur, controle-organismen, energie-
deskundigen …), er worden ook meer en meer rechtstakken betrokken. Daardoor 
is het een erg complexe materie geworden. Het boek heeft daarom als bestaansdoel 
om een actueel overzicht te geven van het Belgische aannemingsrecht.  
Het aannemingsrecht in de zin van dit boek is echter niet als rechtstak gecodifi-
ceerd en is daarom ook niet eenvoudig te analyseren. De vele invalshoeken worden 
onderzocht.  
Zo wordt, waar relevant, het zakenrecht, het contractenrecht, het verbintenis-
senrecht en het aansprakelijkheidsrecht uitvoerig geanalyseerd en toegepast op 
specifieke situaties van het aannemingsrecht. Waar nodig wordt ook het verzeke-
ringsrecht, het vennootschapsrecht, het economisch recht, het intellectuele eigen-
domsrecht en het strafrecht besproken.
De principiële insteek van dit boek is duidelijk: het analyseert het aannemingsrecht 
in de private verhoudingen op een praktisch hanteerbare manier. Publiekrechtelijke 
besprekingen zoals het sociale zekerheids-, fiscaal of overheidsopdrachtenrecht ko-
men daarom niet of slechts beperkt aan bod.
De auteur koppelt in het boek ook steeds terug naar de (recente) rechtspraak. Op 
die manier krijgt de lezer meteen praktijkvoorbeelden voorgeschoteld en krijgt het 
boek een grote praktische meerwaarde.
Opvallend is dat een belangrijk aantal pagina’s zijn gewijd aan het deskundigenon-
derzoek. Dit bevestigt de doelstelling van dit boek om zich te profileren als een na-
slagwerk voor de praktijk. Daarnaast blijkt deze doelstelling ook uit het bevattelijk 
aantal pagina’s, het trefwoordenregister en de samenvattende tabellen in bijlage.
De recente wetswijzigingen, zoals de nieuwe regels met betrekking tot de EPB-
regulering, het verhandelen van bouwproducten, de afschaffing van de registratie 
van aannemers, en de inwerkingtreding van het wetboek Economisch Recht, keren 
duidelijk terug in de analyse. Hoewel er op wettelijk vlak ongetwijfeld nog veel 
evoluties in deze rechtstak zullen plaatsvinden, vormt huidige analyse vandaag één 
van de meeste up to date praktische besprekingen van het aannemingsrecht in zijn 
algemeenheid. 
Dit boek is zonder enige twijfel dan ook een must have voor de practicus die zich 
met het aannemingsrecht bezig houdt.  

inDra artesCHene
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ECONOMISCH RECHT

B. keirsBilCk en E. terryn (eds.), Het Wetboek van economisch recht van nu en 
straks? (Antwerpen: Intersentia 2014), xV + 431 p., € 99,00 

Het nieuwe Wetboek van economisch recht (hierna WER) coördineert en codifi-
ceert een belangrijk deel van het Belgisch economisch recht. De bestaande maar 
versnipperde federale economische wetgeving werd gebundeld in één coherent, 
modern wetgevend document. In het boek Het wetboek van economisch recht: 
van nu en straks? worden de belangrijkste boeken van het WER gedetailleerd 
besproken. Hier en daar worden ook kritische bedenkingen geformuleerd bij de 
codificatieoefening. 
In het eerste hoofdstuk wordt door J. steenBerGen, de voorzitter van de Belgische 
Mededingingsautoriteit en één van de geestelijke vaders van het WER, de achter-
grond en het opzet van het WER toegelicht. Vervolgens wordt er door verschil-
lende auteurs, elks vanuit hun eigen expertise, ingegaan op verschillende boeken 
van het WER. J. Vananroye en K.-J. VanDormael gaan zo in op Boek I en de 
Wet Natuurlijke Rechter. Door de Wet Natuurlijke Rechter werd parallel met de 
totstandkoming van het WER de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel 
grondig hervormd. 
Boek III wordt toegelicht door L. Ballon. Deze auteur gaat dieper in op de vrijheid 
van vestiging en dienstverlening, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de 
algemene verplichtingen van ondernemingen.
Boek IV (Bescherming van de mededinging) brengt een aantal institutionele en 
procedurele wijzigingen aan aan het Belgische mededingingsrecht. Deze wijzigin-
gen worden toegelicht door W. DeVroe en H. Buelens. In dit hoofdstuk wordt ook 
aandacht besteed aan de sancties voor individuen. 
De specifieke regels inzake marktpraktijken en consumentenbescherming zijn 
geregeld in boek VI (algemeen) en boek XIV (specifiek voor vrije beroepers). 
Beide boeken worden door B. keirsBilCk toegelicht. Er wordt door deze auteur 
onder andere ingegaan op de wijzigingen t.o.v. de WMPC ingevolge de Richtlijn 
Consumentenrechten.
De regels inzake betalings- en kredietdiensten (boek  VII) worden toegelicht door 
J. Vannerom. Onder andere de regels inzake consumentenkrediet en hypothecair 
krediet worden aan een kritische blik onderworpen. 
F. Hellemans spit de regels inzake handelsagentuurovereenkomsten, commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies (boek X) uit. In het bijzon-
der wordt er ingegaan op de precontractuele informatieverplichtingen in het kader 
van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. 
Ook op het vlak van intellectuele rechten vormt het WER een belangrijke wetge-
vende ontwikkeling (boek XI). De codificatie van verschillende wetgevende tek-
sten en de wijzigingen en nieuwigheden m.b.t. intellectuele rechten worden door 
M.-C. janssens, H. VanHees en V. VanoVermeire besproken. Ook de regels van de 
andere boeken die betrekking hebben op intellectuele rechten, worden toegelicht. 
De regels inzake het recht van de elektronische economie, die neergelegd zijn in 
boek XII WER,  worden besproken door E. terryn en J. GoDDaer. 
Boeken XVI en XVII, die handelen over de buitengerechtelijke regeling van con-
sumentengeschillen en bijzondere rechtsprocedures, worden door J. stuyCk samen 
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behandeld. In het bijzonder wordt er door deze auteur ingegaan op de vordering tot 
staking. 
Tot slot komt ook nog de verhouding tussen het WER en het Burgerlijk Wetboek 
en het Wetboek van vennootschappen aan bod. B. Demarsin bespreekt de band van 
het WER met het Burgerlijk Wetboek en M. WyCkaert gaat in op de verhouding 
tussen het WER en het Wetboek van vennootschappen. 
K. Geens sluit het boek af met een aantal slotbeschouwingen.

Glenn Heirman

ARBEIDSRECHT

j. De Wortelaer, De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut 
(Mechelen: Kluwer 2014), Vii + 351 p., € 109,21 

De Wet op het eenheidsstatuut heeft een vloed van publicaties op gang gebracht. 
Dat hoeft niet te verwonderen, want hoewel de wet geenszins het onderscheid tus-
sen arbeiders en bedienden opheft, raakt de gelijkmaking van de opzegtermijnen 
het hart van het Belgische ontslagrecht. De aanpassing van het Belgische arbeids-
recht is daarmee in een stroomversnelling geraakt, nu de voornaamste struikel-
steen is opgeruimd.
De overvloed van commentaren heeft het voordeel dat men standpunten voor zo-
wat elke mogelijke stelling kan terugvinden. Het nadeel is dat het moeilijk wordt 
om alles systematisch bij te houden. De rechtspraak zal er allicht behoorlijk werk 
aan over houden om deze vragen te beantwoorden nu pleiters met gemak auteurs 
zullen vinden voor vele kritische standpunten. 
De auteur laat zich geenszins onbetuigd bij het innemen van standpunten, wat het 
voordeel van duidelijkheid heeft. Wel is het goed voor ogen te houden dat het boek-
je is afgesloten begin 2014. Dat heeft tot gevolg dat het op sommige punten reeds 
achterhaald is, aangezien het Grondwettelijk Hof zich ondertussen al uitgesproken 
heeft: meer bepaald inzake outplacement en inzake de structurele uitzondering 
voor de bouwsector. Verder hebben de kritische verwachtingen inzake prejudiciële 
vragen inderdaad al geleid tot procedures voor het Grondwettelijk Hof. Het heeft 
dan ook weinig zin om deze te bespreken, nu het Hof allicht uitspraak zal doen 
vooraleer deze boekbespreking gepubliceerd wordt. 
Het afsluiten van de materie begin 2014 maakt ook dat CAO nr. 109 niet meer 
besproken werd, maar de kritiek op de wettelijke delegatie naar de sociale partners 
blijft natuurlijk relevant. Het gaat dus om een eerste commentaar die al snel ver-
ouderd blijkt.
De eigenlijke commentaar van de auteur blijft beperkt tot ongeveer 70 p. De rest 
van het boekje bevat de parlementaire voorbereiding, waarnaar frequent verwezen 
wordt. Die is uiteraard ook elders terug te vinden, maar het blijft soms wel handig 
om een papieren en hanteerbare versie in handen te hebben.
In goede orde som ik eerst enkele stellingen op die ik deel en verder zal ik stel-
lingen opsommen die ik minder deel. 
Stellingen die ik graag onderschrijf betreffen o.a. volgende punten:
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1° We staan slechts aan het begin staan van een lang proces van harmonisatie 
van de verschilpunten. Nog talrijke juridische punten zullen aangepakt moeten 
worden, zoals inzake paritaire comités.
2° De discriminatie inzake opzegtermijnen is wel weggewerkt, maar wegens de 
overgangsregeling zal deze nog wel heel lang doorwerken, wat niet bepaald harmo-
niserend werkt. Op lange termijn worden vooral de toekomstige hogere bedienden 
de pineut van de harmonisatie. 
3° Hoewel dat zo wordt gemotiveerd in de Memorie van Toelichting hebben be-
dienden voor 1 januari 2014 geen “verworven rechten” op een ontslagvergoeding, 
maar “opgebouwde rechten”, volgens de terminologie van de auteur. Het gaat 
inderdaad m.i. eerder om een rekenformule dan om een “rugzakje” van rechten. 
Men kan immers pas rechten op een ontslagvergoeding verwerven wanneer er 
ontslag is gegeven. Een virtueel toekomstig ontslag opent geen rechten, hoogstens 
“verwachtingen”.
4° De nieuwe aanrekening van de anciënniteit in uitzendarbeid gecom- 
bineerd met de uitzondering bij onderbreking van 7 dagen voert enerzijds een regel 
in om misbruiken te voorkomen, maar is anderzijds bijzonder makkelijk te om-
zeilen, zodat aan het nut ervan kan getwijfeld worden. Wat precies een “identieke 
functie” uitmaakt zal ook nog wel aanleiding geven tot rechtspraak.
5° De afschaffing van de proefperiode en de nieuwe regeling met korte opzeg-
termijnen bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst, gecombineerd met snelle 
opbouw van deze termijnen tijdens de eerste maanden zal ertoe leiden dat de werk-
gever sneller dan voorheen dient te beslissen of de nieuwe werknemer voldoet. De 
verhoging van de werkzekerheid door de afschaffing van de lange proefperiodes 
heeft dus een keerzijde, aangezien de werkgever nu voordeel heeft bij een snelle 
beslissing.
6° De wettelijke verankering van de schaal Claeys voor de hogere bedienden voor 
hun verworven anciënniteit verworven vóór 1 januari 2014 is een goede zaak voor 
deze bedienden, nu de schaal Claeys toch merkelijk aan het dalen was. 
7° Het verbod van gunstige CAO-opzegtermijnen bij sectorale CAO’s gecombi-
neerd met het behoud van CAO’s op ondernemingsvlak in de overgangsregeling 
creëert een tweedeling tussen grote en kleine ondernemingen binnen dezelfde 
sector die aanleiding zal geven tot een sterk uiteenlopende ontslagbescherming. 
Grote ondernemingen hebben immers in de regel wel een eigen CAO, terwijl kleine 
ondernemingen binnen de sector meestal de sectorale regeling volgden. Als gevolg 
van de overgangsregeling die een fundamenteel onderscheid maakt, drijven deze 
ontslagregels uit elkaar omwille van hun verschillende juridische grondslag terwijl 
de finaliteit precies erin lag om ze dichter bij elkaar te brengen.
8° De nieuwe regeling die de mogelijkheid voorziet dat de werkgever bij CAO 
of arbeidsreglement de werknemer kan verplichten stand-by te blijven wanneer 
hij door zijn behandelend arts arbeidsongeschikt wordt bevonden maar toch de 
woning mag verlaten, heeft weinig toegevoegde waarde in vergelijking met de be-
staande situatie. Verder dreigt de stand-by verplichting door de toelichting tijdens 
de parlementaire voorbereiding wel sterk uitgehold te worden, zodat de vraag rijst 
of de werkgever wel zoveel energie dient te investeren in een nieuwe regeling.
Daarentegen lijken andere stellingen minder te volgen. Het onderscheid arbeiders-
bedienden inzake sociale verkiezingen lijkt mij geenszins discriminatoir. Indien de 
wetgever een pro rata vertegenwoordiging invoert, lijkt mij dat geen discriminatie, 
maar een politieke keuze die kan steunen op een legitiem doel (vertegenwoordiging 
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van een minder mondige groep) en die zeker proportioneel is (pro rata); net zoals de 
wetgever een bijzonder quotum kan voorzien voor kaderleden en jongeren, indien 
hij meent dat dit vanuit democratisch oogpunt wenselijk is. 
De kritiek op het feit dat de sociale partners wel een heel groot mandaat hebben 
gekregen inzake de toekomstige activering van opzegvergoedingen via outplace-
ment en daarmee de hoge opzegvergoedingen van kaderleden nog verder verlagen, 
werd ondertussen al door het Grondwettelijk Hof weerlegd bij arrest van 25 juni 
2015, nr. 98/2015. Daarin werd de vordering van het NCK dat steunde op dezelfde 
argumenten afgewezen. Het is trouwens maar de vraag of de sociale partners tegen 
2019 op dit vlak überhaupt zelfs maar beperkte vooruitgang zullen boeken.
Kortom: het eenheidsstatuut blijft een bouwwerf zonder einde. Daarover zijn we 
het roerend eens.

Daniël CuyPers

VERZEKERINGSRECHT

D. Wuyts, Verzekeringsfraude (Antwerpen: Intersentia 2014), xiV + 644 p., € 175,00

Dit boek is de handelseditie van het doctoraatsproefschrift dat de heer D. Wuyts op 
18 september 2013 verdedigd heeft aan de Universiteit Antwerpen. Uit de inleiding 
blijkt reeds het maatschappelijk belang van het onderzoek. Zo leert men dat de 
omvang van verzekeringsfraude in België geschat wordt op vijf à tien procent van 
de uitgekeerde vergoedingen. Dit komt neer op zo’n 330 à 660 miljoen per jaar, of 
zo’n 150 euro die verzekeringsnemers te veel betalen om hun verzekerde risico’s 
te dekken. 
De centrale onderzoeksvraag is of het Belgische recht over een afdoend normen-
kader beschikt om verzekeringsfraude zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk 
gebied adequaat te bestrijden en of er bepaalde wijzigingen daarvoor wenselijk dan 
wel noodzakelijk zijn. Om dit juridisch onderzoek optimaal te voeren, worden ook 
de historische, sociologische, economische, ethische en psychologische aspecten 
van fraude op basis van een uitgebreide literatuurstudie onderzocht. Het onderzoek 
wordt echter niet enkel multidisciplinair, maar ook rechtsvergelijkend gevoerd. Zo 
werden interessante inzichten vanuit Frankrijk, Nederland en Engeland uitvoerig 
verwerkt. Ook het Amerikaanse recht wordt hier en daar behandeld.
Het boek is opgebouwd uit vijf grote delen. In het eerste deel wordt verzekerings-
fraude behandeld vanuit maatschappelijk perspectief. Hierin wordt de problema-
tiek benaderd vanuit zowel historisch als socio-economisch en rechtspsychologisch 
perspectief. De hieruit voortvloeiende inzichten zullen later worden gebruikt als 
toetssteen voor de huidige wettelijke regeling, en om voorstellen de lege ferenda 
te formuleren.
In het tweede deel komt de analyse van het begrip ‘verzekeringsfraude’ als ju-
ridisch concept aan bod. Vertrekkend vanuit het algemeen rechtsbeginsel fraus 
omnia corrumpit, komt de auteur tot volgende definitie van verzekeringsfraude: 
“Een vorm van kwade trouw die oneerlijkheid tegenover en/of opzettelijke mislei-
ding van de verzekeraar inhoudt, zowel in een contractuele als precontractuele 
verhouding, teneinde een voordeel te verkrijgen, waarop anders op grond van 
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de polisvoorwaarden en/of de wettelijke bepalingen daaromtrent geen recht zou 
bestaan.” Het hierboven vernoemde algemene rechtsbeginsel wordt eveneens ge-
bruikt om te bepalen welke gevolgen er aan verzekeringsfraude moeten worden 
gekoppeld, nl. de neutralisatie van fraude. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de 
bedrieglijke rechtshandeling volledig moet worden uitgeschakeld en de toepassing 
van de rechtsregel die de bedrieger via het bedrog wil verkrijgen moet worden 
geweigerd. Anderzijds moeten de rechtsgevolgen die voortvloeien uit rechtsregels 
die niet zijn misbruikt of ontdaan zijn van hun fraudekarakter, zo veel mogelijk hun 
normale uitwerking krijgen.
Daarnaast wordt in het tweede deel ook geanalyseerd welke strafrechtelijk kwalifi-
caties kunnen worden aangewend om verzekeringsfraude te vervolgen. Oplichting 
is daarbij het meest voor de hand liggende delict, maar ook valsheid in geschrifte 
en het gebruik van valse stukken komen aan bod. In specifieke gevallen kunnen 
ook opzettelijke brandstichting, valse getuigenissen en aangiften en misbruik van 
vertrouwen dienstig zijn. De vraag of het nodig is om naar Belgisch recht een spe-
cifiek verzekeringsfraude delict in te voeren beantwoordt de auteur negatief. Een 
onderzoek van de gepubliceerde rechtspraak wijst immers uit dat er zich weinig 
problemen voordoen bij de strafrechtelijke vervolging van verzekeringsfraude.
In het derde deel (precontractuele fase) en vierde deel (contractuele fase) worden 
de in het tweede deel ontwikkelde principes omtrent verzekeringsfraude toegepast 
op de levenscyclus van de verzekeringsovereenkomst door de relevante bepalingen 
van de WLVO, nu Verzekeringswet, aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 
Per bepaling wordt nagegaan welke verplichtingen er door de wetgever worden 
opgelegd, wanneer er sprake is van fraude en ten slotte of de wetgever hieraan 
de juiste gevolgen koppelt, i.e. neutralisatie van de frauduleuze handeling zoals 
omschreven in het tweede deel. Bij deze bespreking komen onder meer aan bod: 
de frauduleuze schending van de spontane mededelingsplicht, de verzekering van 
een gerealiseerd risico, frauduleuze oververzekering, de risicoverzwaring en de 
frauduleuze schadeaangifte. In het laatste hoofdstuk van dit deel wordt besproken 
welke strafrechtelijk kwalificaties dienstig kunnen zijn om iedere besproken vorm 
van verzekeringsfraude te vervolgen.
Het laatste deel bevat de algemene besluiten en voorstellen tot verbetering. Op 
strafrechtelijk gebied is het antwoord op de geformuleerde onderzoeksvraag vol-
gens de auteur positief. Het Belgische strafrecht biedt volgens hem een afdoend 
normenkader om verzekeringsfraude adequaat te bestrijden. Op burgerrechtelijk 
vlak is de conclusie minder positief. Het uit het algemeen rechtsbeginsel fraus om-
nio corrumpit voortvloeiende neutralisatieprincipe wordt op verschillende vlakken 
niet bereikt door de huidige regelgeving. Dit komt hoofdzakelijk doordat de in de 
wet bepaalde sancties onduidelijk zijn, of omdat de sancties de neutralisatiedoel-
stelling niet realiseren, aldus de auteur. Deze vaststelling brengt hem ertoe om 
enkele aanbevelingen te formuleren om de doeltreffendheid van de bestaande wet-
geving te verbeteren.
Dit boek biedt een grondige analyse van de problematiek van de verzekeringsfrau-
de. De auteur heeft dit braakliggende terrein grondig omgespit, en heeft daarbij 
niet nagelaten om nieuwe zaden te zaaien die ongetwijfeld zullen leiden tot een 
verbetering van het bestaande juridische landschap.

Wannes Buelens
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FINANCIEEL RECHT

E. HelleBuyCk, Hedge Funds (Antwerpen: Intersentia 2014), xViii + 480 p., € 135,00 

De term ‘hedge fund’ komt de laatste jaren omwille van de financiële en economi-
sche crisis erg vaak aan bod. Dit boek, dat de commerciële editie is van het docto-
raal proefschrift van de auteur, geeft een eerste en diepgaande juridische analyse 
van een hedge fund. Alleen al daarom neemt dit onderzoek in het Belgische recht 
een pioniersrol op. 
Het boek brengt op een duidelijke en gestructureerde wijze vernieuwende inzich-
ten. Te beginnen met een duidelijke terminologie en een uniforme begripsvorming. 
Concepten als empty voting, short selling, leverage en firesales krijgen in dit werk 
een op een hedge fund toegepaste analyse, hoewel enige voorkennis van het fi-
nancieel en vennootschapsrecht wel vereist is. Er wordt eveneens een brug gelegd 
tussen het juridische en het meer economisch georiënteerde, wat zeker een meer-
waarde biedt gezien de bijzondere aard van een hedge fund. 
In deze materie is relatief veel recente regelgeving gekomen, als een reactie op 
de financieel turbulente tijden. Zo heeft men getracht om in een beter ‘post-cri-
sistijdperk’ te voorzien, waarin zowel een bescherming voor de beleggers als een 
beperking van de systeemrisico’s bestaat. Deze regelgeving en de ratio daartoe 
worden grondig geanalyseerd, zodat de lezer over een erg actueel instrument be-
schikt om in dit kluwen wegwijs te raken. De auteur schuwt hierbij geen kritische 
bedenkingen en suggesties ter verbetering.
In de rechtsvergelijking wordt de meeste aandacht geschonken aan het recht van 
de VSA. Deze Amerikaanse invalshoek geeft het boek een duidelijke meerwaarde, 
aangezien de ervaringen met en de inzichten over hedge funds daar talrijker zijn. 
Zoals ook de auteur het opmerkt: “voor vele Europese problemen, bestaat reeds 
een Amerikaanse oplossing”. Deze rechtsvergelijking biedt belangrijke inzichten 
op een normatief niveau. 
Kortom, dit werk is een pionierswerk met betrekking tot het juridische statuut en 
de rol van een hedge fund. 

niCk PortuGaels

PUBLIEKRECHT

j. VanDe lanotte, G. GoeDertier, y. HaeCk, j. Goossens, en T. De Pelsmaeker, 
Belgisch publiekrecht (Brugge: die Keure 2015), xlViii + 1594 p., € 150,00 

1. Ik heb ze op de weegschaal gelegd, de nu in twee delen gedrukte achtste editie 
van Belgisch Publiekrecht, en samen zijn ze goed voor meer dan drie kilogram. Het 
boek verscheen voor het eerst in 1994, kort na de vierde staatshervorming, en be-
sloeg toen 609 bladzijden. Thans, twee decennia en evenveel staatshervormingen 
verder, zijn het er duizend meer. Ook het redactieteam, oorspronkelijk samenge-
steld uit joHan VanDe lanotte en Geert GoeDertier, is inmiddels uitgebreid tot 
vijf coauteurs. Ieder beschikt over een grote expertise in een welbepaald domein 
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van het publiekrecht: mensenrechten (Y. HaeCk), wetgeving (T. De Pelsmaeker), 
grondwettelijk contentieux (G. GoeDertier), bestuursrecht (J. Goossens), terwijl 
prof. J. VanDe lanotte als politiek-academische duizendpoot het project stuurt en 
coördineert. Hij is het ook die sinds 1991 de monstercursus Grondwettelijk Recht & 
Mensenrechten aan de Universiteit Gent doceert en de schrik is van elke bachelor-
student rechten. Voor de actualisering van bepaalde onderdelen van deze nieuwste 
editie werd bovendien een beroep gedaan op twintig ad hoc-medewerkers. Het 
resultaat van twintig jaar work in progress is ronduit verbluffend. Inzonderheid het 
staatsrecht wordt aan een grondige en doordachte analyse onderworpen en daarbij 
zien de auteurs geen enkel heet hangijzer over het hoofd.
2. Het eerste algemeen deel bevat een kennismaking met de bouwstenen en de 
algemene kenmerken van de staatsstructuur. Door de vele beslissingsniveaus en de 
toenemende “juridisering” van de samenleving worden de onderlinge verhoudin-
gen tussen de rechtsnormen steeds ondoorzichtiger en is er nood aan een strikte 
hiërarchie. De Raad van State beschouwt deze hiërarchie trouwens als een basis-
principe van de juridische ordening in een rechtsstaat. Na een bespreking van de 
mogelijke interacties en conflictpunten komen de grote thema’s van het Belgisch 
grondwettelijk recht aan bod: de fundamentele rechten en vrijheden, de federale 
staatsinrichting, de bevoegdheden en de werking van de gemeenschappen en de 
gewesten.
2.1. Aan de bespreking van de mensenrechten worden nagenoeg vijfhonderd blad-
zijden (een derde van de volledige publicatie!) besteed. Hun belang in de gegloba-
liseerde wereld kan dan ook nauwelijks worden overschat. Naast Titel II van de 
Grondwet vindt men ze terug in verdragen van internationale organisaties zoals de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Zij zijn ook aan een 
onophoudelijke evolutie onderhevig. Zo besliste de Grote Kamer van het EHRM 
op 5 juni 2015 in de zaak Lambert e.a. t. Frankrijk nog dat de Staat de dood mag 
veroorzaken van een patiënt in een toestand van minimaal bewustzijn, terwijl het 
Hof zich voordien tegen elke vorm van euthanasie verzette en van oordeel was dat 
art. 2 EVRM één van de meest fundamentele conventiebepalingen was (EHRM, 
Pretty v. UK, arrest van 29 april 2002). Ook het ongunstig advies van het Europees 
Hof van Justitie van 14 december 2014 over de toetreding van de Europese Unie tot 
het EVRM, zal ongetwijfeld nog veel inkt doen vloeien.
De auteurs onderscheiden vier “categorieën” (burgerlijke of afweerrechten, poli-
tieke rechten, socio-economische en culturele rechten, collectieve en solidariteits-
rechten), die zich in drie opeenvolgende “generaties” ontwikkelden. Uiteindelijk 
zijn er ongeveer negentig universele basisrechten die zowat in alle rechtstakken 
doordringen en een actief optreden van de overheid vereisen, minstens een stand-
still-verplichting inhouden. Naast de in de Belgische Grondwet opgenomen men-
senrechten, die grondig worden geanalyseerd, stippen de auteurs de voornaamste 
rechten en vrijheden aan in het EVRM en andere door België geratificeerde verdra-
gen. Het verwonderde mij wel dat nergens wordt uitgelegd dat iedere rechter in het 
Mensenrechtenhof een “persoonlijke mening” of een loutere “verklaring dat hij het 
niet eens is met de uitspraak” kan toevoegen aan het arrest. Grappig ook de zetfout 
op p. 264 waar men kan lezen dat het folderverbod tot een van de oorspronkelijke 
door de Verenigde Naties afgekondigde mensenrechten behoort.
2.2. Nieuw bij de bespreking van de federale overheidsinstellingen zijn vooral de 
hervorming van de Senaat tot deelstatenkamer en de daaraan gekoppelde beper-
king van zijn normatieve bevoegdheden, de splitsing van de kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde, de verplichting voor alle federale ministers om bij hun aantreden 

2015-02_Boekbespreking.indd   973 17/02/16   11:00



974 TPR 2015

een beleidsverklaring af te leggen in de bevoegde Kamercommissie, de hervor-
ming van de cassatieprocedure in strafzaken bij wet van 14 februari 2014, en niet 
in het minst de hertekening van het gerechtelijk landschap ingevolge de wet van 1 
december 2013 met een schaalvergroting van de arrondissementen en een grotere 
interne mobiliteit van de magistraten. 
In de op p. 833-834 opgenomen geactualiseerde lijst van parlementaire onder-
zoekscommissies ontbreekt de bijzondere commissie seksueel misbruik binnen 
de kerk die op 31 maart 2011 haar verslag indiende. Het Overlegcomité, waarvan 
sprake op p. 811 en 1302, vindt zijn oorsprong in art. 31 van de gewone wet tot 
hervorming der instellingen van 9 augustus 1980 en werd dus niet opgericht bij wet 
van 16 juni 1989. Ook meen ik dat, ondanks de aanvulling van art. 144 Gw. waar-
door de federale administratieve rechtscolleges over de burgerrechtelijke gevolgen 
van hun uitspraken kunnen beslissen, de Belgische grondwetgever (nog) niet de 
weg ingeslagen is van het jurisdictioneel pluralisme (p. 962). Vooreerst is er geen 
afzonderlijke rechtsmacht die exclusief kennis neemt van de bestuurlijke rechtsge-
schillen. Bovendien is de beslechting van de attributieconflicten niet opgedragen 
aan een aan de rechterlijke macht extern orgaan.
2.3. De zesde staatshervorming had ook grote gevolgen voor de werking van de 
gemeenschappen en de gewesten. Zeer uiteenlopende bevoegdheden werden naar 
de deelgebieden overgedragen op het vlak van het tewerkstellings- en gezond-
heidsbeleid (waaronder de erkenningsnormen van ziekenhuizen), de materie van 
de gezinsbijslagen, de hulp aan bejaarden, de justitiehuizen en het dierenwelzijn. 
Naast nieuwe toepassingsgebieden voor  de samenwerkingsakkoorden zullen de 
gemeenschappen en de gewesten in de toekomst ook gezamenlijke decreten en 
ordonnanties kunnen aannemen. Ingevolge het nieuwe art. 135bis Gw. krijgt het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs enkele cultuurbevoegdheden. De gezinsbij-
slagen vormen dan weer de eerste persoonsgebonden aangelegenheid waarvoor 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in toepassing van art. 128, § 2 
Gw. zal optreden ten aanzien van de unicommunautaire instellingen in Brussel. Of 
dit een stap is in de richting van een federaal model met vier deelstaten, laten de 
auteurs wijselijk in het midden (zie evenwel J. VanDe lanotte, De Belgische Unie 
bestaat uit vier deelstaten, 2011).
3. De studie van het administratief recht is uiterst summier en beperkt zich tot 
enkele algemene beschouwingen over de territoriaal gedecentraliseerde besturen 
(provincie en gemeente) en een overzicht van de voornaamste toezichtmechanis-
men. Gezien de bestuurlijke inbedding van het maatschappelijke leven de laatste 
decennia een bijzonder hoge vlucht nam, vooral in de sectoren van het econo-
misch en ruimtelijk bestuursrecht (in het jargon van vandaag “omgevingsrecht” 
genoemd), zou ik dit onderdeel durven omschrijven als “plutôt apéritif que nour-
rissant”. Zo vindt men niets (of heel weinig) terug over het wegenrecht, de VCRO, 
de regelgeving op het vlak van overheidsopdrachten, de kerk- en polderbesturen, 
concessies van openbare diensten, intercommunale verenigingen. Naar PPS wordt 
slechts zijdelings en dan nog in een voetnoot verwezen (p. 1355). 
4. Ook in het laatste deel, dat een handleiding tot het publiek procesrecht wil 
bieden, wordt de administratieve geschillenregeling gereduceerd tot de werking 
van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en komen de andere 
(sectorale) bestuurlijke rechtscolleges niet aan bod (enkele worden wel beknopt ge-
situeerd bij de bespreking van de grondrechten). De uiteenzetting van de werking 
van het Grondwettelijk Hof, zijn bevoegdheid, de rechtspleging en de draagwijdte 
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van zijn beslissingen, is dan weer bijzonder gedetailleerd en wordt vervolledigd 
door quasi exhaustieve verwijzingen naar zijn rechtspraak.
5. Tijdens het grootste deel van de vorige eeuw had de doorsnee rechtspracticus 
het staats- en bestuursrecht niet nodig en zoals de befaamde Franse civilist jean 
CarBonnier de Code civil bestempelde als “véritable Constitution de la France” 
(gecit. door R. BaDinter, “Le plus grand bien...”, Parijs, Fayard, 2004, 13), volstond 
de kennis van het privaatrecht sensu lato om een allround kantoor van notaris of 
advocaat uit te bouwen. Vandaag geldt meer dan ooit het primaat van het publiek-
recht. De impact van de Vlaamse Wooncode in huurgeschillen, de stedenbouw-
kundige ballast bij de verkoop van een onroerend goed, de socio-economische 
vergunning om een handelszaak uit te baten, de gemeentelijke administratieve 
sancties, de handhaving van milieudelicten, het Grondwettelijk Hof dat ons ver-
plicht alle bestaande rechtsregels aan een gewetensonderzoek te onderwerpen; 
bijna ieder dossier op de werktafel van de praktijkjurist heeft publiekrechtelijke 
aanknopingspunten. Dit uitzonderlijke handboek zal hem wegwijs maken in deze 
weerbarstige materie en inzicht geven in de meer dan ooit nauwe verwevenheid 
van het privaat- en publiekrecht (denk maar aan de Drittwirkung of horizontale 
werking van bepaalde grondrechten waardoor het publiekrecht kan interfereren in 
contractuele verhoudingen).
De kleine foutjes, waarop ik hierboven attendeerde, doen geen afbreuk aan de 
diepgang en de volledigheid waarvan de auteurs ook bij de redactie van deze acht-
ste bijwerking blijk hebben gegeven. Ongetwijfeld vergde het van hen een aanhou-
dende inzet en secuur monnikenwerk. En net zoals de échte Bijbel is elk boekdeel 
van Belgisch Publiekrecht van een handig leeslint voorzien.

alain CoPPens

VARIA

CBr - Centrum Voor BeroePsVerVolmakinG reCHten (ed.), CBR Jaarboek 2012-
2013 (Antwerpen: Intersentia 2013), ix + 456 blz., € 95,00 

Het CBR jaarboek 2012-13 is het zeventiende verslagboek in deze reeks, en bevat 
de teksten van de voordrachten die tijdens het werkingsjaar 2011-12 werden ge-
houden. In acht bijdragen worden de recentste wetgevingsinitiatieven en ontwik-
kelingen in de rechtspraak in verschillende rechtstakken besproken. In de eerste 
vier bijdragen wordt telkens een bepaald onderwerp besproken. De laatste vier 
bijdragen zijn zogenaamde actualia die voor een bepaalde rechtstak de recentste 
wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak bespreken.
In de eerste bijdrage (r. Verstraeten en a. Bailleux) wordt de verruimde min-
nelijke schikking in strafzaken besproken. Het eerste hoofdstuk bespreekt kort de 
wetsgeschiedenis. Vervolgens wordt de actuele regeling in een tweede hoofdstuk 
nader toegelicht. Daaruit leren we dat het criterium voor de minnelijke schikking 
niet langer de straf is zoals de wetgever ze in abstracto bepaald heeft, maar wel de 
straf die het parket in concreto zou vorderen indien de zaak voor een rechter zou 
komen. De minnelijke schikking is echter uitgesloten voor feiten die een ‘zware 
aantasting’ van de fysieke integriteit inhouden. Vernieuwend, en tegelijk contro-
versieel, is dat de minnelijke schikking mogelijk is zolang er geen vonnis of arrest 
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in kracht van gewijsde bestaat. Het feit dat reeds een strafvordering is ingesteld, 
of dat de rechter reeds uitspraak heeft gedaan, vormt dus geen beletsel. Op pro-
cedureel vlak moet op grond van artikel 216bis Sv. blijkbaar wel een onderscheid 
worden gemaakt al naargelang de strafvordering al dan niet is ingesteld. Indien de 
strafvordering reeds werd ingesteld, duiken er enkele knelpunten op met betrek-
king tot de mededeling van het dossier en het recht op inzage in het strafdossier. In 
het licht van het recht van verdediging – zwijgrecht en verbod van zelfincriminatie 
– werd het noodzakelijk geacht om een vertrouwelijkheidsclausule op te nemen. 
De vragen die deze clausule oproept, worden uitgebreid behandeld. Wat betreft de 
gevolgen, stuit het voorstel tot minnelijke schikking en de beslissing tot verlenging 
van de betalingstermijn de verjaring van de strafvordering, en leidt een geslaagde 
minnelijke schikking tot het verval van de strafvordering. Ten slotte wordt in een 
derde en laatste hoofdstuk de rol van de actoren bij de minnelijke schikking – ma-
gistratuur, de advocaat en het slachtoffer – besproken. De auteurs maken doorheen 
de hoofdstukken interessante vergelijkingen met de vergelijkbare Franse regeling 
(comparution sur reconnaissance préable de culpabilité) en de Engelse regeling 
(plea bargaining).
Ook de tweede bijdrage (j. rozie) is in het strafrecht te situeren. Daarin worden 
de voor de rechtspraktijk belangrijkste juridische vraagstukken met betrekking tot 
het huidige regime van de verzachtende omstandigheden besproken. In de eerste 
hoofdstukken worden het materiele toepassingsgebied, met inbegrip van bijzon-
dere strafwetten, en de rechtsgevolgen besproken. Het vierde en vijfde hoofdstuk 
zijn het boeiendst. Daarin gaat de auteur dieper in op de straftoemetingsperikelen, 
enerzijds, en de macht van de strafrechter in relatie tot verzachtende omstandighe-
den, anderzijds. De strafrechter heeft bij het aannemen van verzachtende omstan-
digheden een, in de woorden van het Hof van Cassatie, ‘absolute appreciatiemacht’. 
Met andere woorden, van zodra de wetgever verzachtende omstandigheden toelaat, 
heeft de strafrechter, buiten iedere controle van het Hof van Cassatie om, carte 
blanche. Hij dient onder meer niet de redenen op te geven waarom hij medebeklaag-
den al of niet tot eenzelfde straf veroordeelt, noch te motiveren waarom bepaalde 
omstandigheden volgens hem niet als verzachtend kunnen worden aangenomen, … 
De auteur benadrukt nochtans terecht dat het een recht is van iedere veroordeelde 
om op gedetailleerde en geïndividualiseerde wijze de redenen van de uitgesproken 
straf én strafmaat te kennen. Het is dus belangrijk dat de strafrechter hieromtrent 
klare wijn schenkt. Omdat de soevereine appreciatiebevoegdheid van de rechter zo 
ver reikt, is een belangrijke rol weggelegd voor de advocaat. Nochtans wordt het 
hem niet makkelijk gemaakt indien hij voor de opdracht staat tegelijk over zowel de 
schuldvraag als de straftoemeting te pleiten, hetgeen onverzoenbaar is. Het is ech-
ter mogelijk om via andere rechtsfiguren, waar de soevereiniteit van de strafrechter 
beperkter is, eenzelfde of zelfs een beter resultaat voor de verdachte te bereiken, 
zoals: de overschrijding van de redelijke termijn, een verlaagde geldboete voor 
mensen die zich in een precaire financiële situatie bevinden, of door te wijzen op de 
resultaten van een geslaagde bemiddelingsprocedure. De auteur sluit af met twee 
concrete aanbevelingen. Aangezien misdaden in het merendeel van de gevallen 
toch gecorrectionaliseerd worden onder het mom van soms inhoudsloze verzach-
tende omstandigheden, wordt het tijd om de drieledige structuur van de misdrijven 
te herzien. Ten tweede pleit zij ervoor om niet meer ieder misdrijf te voorzien van 
een specifieke minimumstraf. Verzachtende omstandigheden dienen er dan, naar 
Nederlands en Frans voorbeeld, niet meer toe om de wettelijke minimumstraf te 
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verlagen, doch enkel de maximumstraf, met als ondergrens drie algemene minima 
voor respectievelijk overtredingen, wanbedrijven en misdaden.
In het domein van het burgerlijk en internationaal procesrecht worden in de vol-
gende bijdrage (I. CouWenBerG) de Europese exequaturprocedures besproken. Er 
wordt gestart met een bespreking van de Brussel I Verordening, die recent (2012) 
gewijzigd werd en op 10 januari 2015 in werking is getreden. Hierdoor zijn beslis-
singen inzake burgerlijke en handelszaken uit een EU lidstaat zonder exequatur 
uitvoerbaar in een andere lidstaat. De persoon tegen wie om tenuitvoerlegging 
wordt verzocht, kan de rechter in de lidstaat van tenuitvoerlegging echter wel 
verzoeken om deze executie te weigeren op grond van één van de klassieke weige-
ringsgronden (openbare orde, rechten van verdediging, onverenigbaarheid met een 
andere beslissing of miskenning van de bevoegdheidsregels). Op uitspraken die 
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe verordening zijn aangevat blijft echter de 
oude Brussel I Verordening van toepassing, waarvoor wel een exequaturprocedure 
nodig is. Enigszins verwarrend is dat de auteur de bespreking van de oude (hoofd-
stuk II) en nieuwe (hoofdstuk VII) Brussel I Verordening zo ver uit elkaar plaatst. 
Daartussen worden achtereenvolgens de Brussel IIbis Verordening (huwelijk en 
ouderlijk gezag), EET-Verordening (onbetwiste schuldvorderingen in burgerlijke 
en handelszaken), EEB-Verordening (eenvormige procedures) en de alimentatie-
verordening (onderhoudsgelden die hun oorsprong vinden in familiebetrekkingen, 
bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap) besproken. Het was logischer 
geweest om de bespreking van de laatste twee verordeningen om te draaien. De 
auteur geeft een heel praktijkgerichte analyse van deze verordeningen, en sluit 
ieder hoofdstuk af met een handige checklist waaruit snel kan worden opgemaakt 
voor welke beslissingen er al dan niet nog een exequaturprocedure moet worden 
gevolgd, en welke acties daarvoor moeten worden ondernomen in de lidstaat van 
herkomst, respectievelijk lidstaat van tenuitvoerlegging. In het laatste hoofdstuk 
wordt kort nog even gesproken over het Europees Justitieel Netwerk (EJN) dat 
rechtszoekenden bijstaat bij de tenuitvoerlegging van beslissingen.
Voortgaand in het burgerlijk en internationaal procesrecht, wordt vervolgens de 
EEB-Verordening besproken (l. VanFraeCHem). Deze verordening voert een ‘een-
vormige’ ‘formulieren’-procedure in, vergelijkbaar met de EET-procedure en de 
GV-procedure. De EEB-Verordening gaat echter veel verder dan de andere proce-
durele verordeningen omdat zij niet alleen de fase na het verkrijgen van een titel 
(erkenning/uitvoerbaarverklaring, betekening/kennisgeving en/of tenuitvoerleg-
ging), maar ook de fase die hieraan voorafgaat (vanaf de aanvang van de procedure 
door indiening van een verzoek), regelt. De verordening heeft als doel het vereen-
voudigen, versnellen en goedkoper maken van de procedure tot inning van niet 
betwiste vorderingen, enerzijds, en het afschaffen van exequatur, anderzijds. Het 
materieel toepassingsgebied is vergelijkbaar met dat van de Brussel I Verordening 
(burgerlijke en handelszaken). De eigenlijke procedure wordt door de auteur van 
het begin (invullen van een formulier) tot het einde (de tenuitvoerlegging) op een 
praktische en begrijpelijke manier besproken.
Zoals gezegd zijn de laatste vier bijdragen zgn. ‘actualia’, waarin op grondige en 
kritische wijze recente wetswijzigingen en nieuwe tendensen in de rechtspraak 
worden besproken. Dit boek bevat de belangrijkste ontwikkelingen inzake: de col-
lectieve schuldenregeling, periode 2012-13 (B. De Groote en s. Van Brée), het fail-
lissementsrecht, periode 2011-april 2013 (m. Vanmeenen), het buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht, periode 2011-2012 (i. Boone) en het handelshuurrecht, 
periode 2012 (k. VanHoVe).
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Het boek bestaat stuk voor stuk uit zeer degelijke, praktische en (soms) kritische 
analyses van de genoemde onderwerpen, geschreven door specialisten in hun vak-
gebied. Het is dan ook een onmisbaar (werk)instrument voor de rechtspraktizijn 
die ermee in zijn dagelijkse praktijk in aanmerking komt, of die gewoon op de 
hoogte wil zijn van wat er leeft in het almaar veranderende, boeiende juridische 
landschap.

Wannes Buelens
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