
1467TPR 2021

BOEKBESPREKINGEN

J.-W. Verbeke, De aannemer als verkoper in Cahiers Antwerpen Brussel Gent 
(E. Defreyne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1469

D. Wei, J.P. Nehf en C.-L. Marques (eds.), innovation and the Transformation 
of Consumer Law: National and International Perspectives (J. Vereecken)  . .  1470

R. Palmans en W. Verrijdt (eds.), Erfgoed en eigendomsbescherming in CROW 
(B. Verheye)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1472

F. Vandendriessche (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 
2020 (M. Reynebeau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1474

A.-C. Van Gysel, F. Lalière en J. Sauvage, La liquidation et le partage 
(S. Mosselmans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1476

A.-L. Verbeke en B. Verdickt (eds.), Handboek Estate Planning: Erfrecht en 
Giften (Deel II) (M. Guillaume)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1478

S. Deryckere, Justice in time – Pleidooi voor korte procedures. Iedereen wint. 
De advocaat nog het meest (J. Reniers)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1479

P. Gillaerts, De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende 
aansprakelijkheidsrecht (J. Van de Voorde)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1480

M. Van Der Haegen, Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische 
rechtsbestel: Doelmatige en doeltreffende rechtsvorming door de cassatierechter 
(J. Akkermans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1482

N. Bernard, Le droit des biens après la réforme de 2020 (E. Defreyne)  . . . .  1485

V. Nossek, Das Konzept „Grundbuch”. Der Streit um das Grundregister in 
Deutschland, Frankreich und England zwischen 1652 und 1900 (B. Verheye)  1486

V. Sagaert en P. Lecocq, De hervorming van het goederenrecht 
(M. Reynebeau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1488

V. Sagaert, J. Baeck, N. Carette, P. Lecocq, M. Muylle en A. Wylleman 
(eds.), Het nieuwe goederenrecht in Property Law Series (M. Reynebeau) . . .  1490

E.C.A. Vermeulen, Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goe-
derenrecht (B. Verheye)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1492

J. De Bruyne en C. Vanleenhove (eds.), Artificial Intelligence and the law 
(Y.S. Van Der Sype)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1495

D.M. Katz, R. Dolin en M.J. Bommarito (eds.), Legal informatics 
(Y.S. Van Der Sype)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1496

J. Keustermans en P. Blomme, Auteursrecht. Capita selecta 
(Tweede herziene en bijgewerkte editie) (J. Vanherpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1497



1468 TPR 2021

A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement 
(F. De Leo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1499

H. Sims, R. Lai, N. Levy, S. Ramel, H. Doyle, J. Hannant en S. Parsons, 
Insolvency Practitioners – Appointment, Duties, Powers and Liability 
(F. De Leo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500

F. Buyssens en A.-L. Verbeke (eds.), Notariële actualiteit 2019-
20 (S. Mosselmans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1501

S. Seyns en D. Clarysse (eds.), Het (familie)bedrijf & de overdracht 
(S. Van den Branden)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1503

J. Vananroye en D. Van Gerven (eds.), Leerstukken ondernemingsrecht 
(R. Verheyden)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1504

E. Brems, P. Cannoot en L. Stevens (eds.), Recht & Gender in België. 10 jaar 
later (J. Deklerck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1510

G. Verschelden, Handboek Belgisch personen-, familie- en relatievermogens-
recht in Gandaius (M. Guillaume)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1514

M. Löhnig (ed.), Kulturkampf um die Ehe (W. Possemiers)  . . . . . . . . . . . . . .  1517

H. Braeckmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht 
(L. Van Gucht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1522

B. Tilleman en N. Van damme, Proceshandelingen van en tegen vennootschap-
pen in Recht en onderneming (J. Werbrouck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1523

M. Bussani en A.J. Sebok (eds.), Comparative Tort Law: Global perspectives 
(S. Somers)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1524

I. Claeys en T. Tanghe, Algemeen contractenrecht – Handboek voor nu en 
straks (J. Werbrouck)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1527

K. de la durantaye, Erklärung und Wille (B. Verheye) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1529

B. Tilleman en A.-L. Verbeke (eds.), Themis 115 – Bijzondere overeenkomsten 
(A. Coppens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1532

R. Barbaix en N. Carette (eds.), Tendensen vermogensrecht 
2020 (E. Defreyne)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1533



1469TPR 2021

AANNEMINGSRECHT

J.-W. Verbeke, De aannemer als verkoper in Cahiers Antwerpen Brussel Gent 
(Antwerpen: Intersentia 2020), vi +60p., €52.
In dit cahier worden de verschillende vorderingen van de bouwheer onderzocht ten 
opzichte van de aannemer en de verkoper van materialen. Het gaat meer specifiek 
over de mogelijke vorderingen in geval van gebreken in de door de aannemer aan-
gekochte materialen, na aanvaarding van het bouwwerk. Telkens maakt de auteur de 
vergelijking met het Franse recht. Dit cahier is interessant voor de academicus die 
meer inzicht wil krijgen in de ratio legis en wil stilstaan bij de vanzelfsprekendhe-
den in ons aannemings- en kooprecht. Desalniettemin is het tevens interessant voor 
de rechtspracticus die met een dergelijk geval in zijn dagelijkse rechtspraktijk in 
aanraking komt. Dit cahier spitst zich immers toe op één welbepaald praktijkgeval.
Hoofdstuk 1 vangt meteen aan met een concreet praktijkgeval, dat volgens de auteur 
‘de rode draad’ doorheen het cahier zal vormen. Een rode draad vormt het evenwel 
niet, aangezien de casus slechts helemaal op het einde terug wordt aangehaald (zie 
hieronder Hoofdstuk 5). De lezer blijft tijdens het lezen aldus wat op zijn honger zitten.
Hoofdstuk 2 behandelt de kwalificatiestrijd tussen koop en aanneming. De drie ver-
schillende kwalificatiescholen worden kort uitgelegd. De kwalificatieschool die de 
bovenhand gehaald heeft in de rechtspraak wordt uitgebreider besproken. De auteur 
gaat in op de drie verschillende theorieën binnen deze kwalificatieschool. Welke 
theorie het meest in de praktijk wordt gebruikt wordt ook toegelicht.
Hoofdstuk 3 gaat in op de twee belangrijkste vorderingen van de bouwheer tegen 
de aannemer. De eerste vordering is die voor lichte verborgen gebreken. De auteur 
bespreekt de vijf toepassingsvoorwaarden en de termijnen. De tweede vordering is 
die voor stabiliteitsbedreigende gebreken. De auteur gaat kort in op de drie toepas-
singsvoorwaarden en de termijnen. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de vorderingsmogelijkheden van de bouwheer tegen de ver-
koper van de materialen op grond van diens vrijwaringsverplichting voor verbor-
gen gebreken. De auteur bespreekt de vier toepassingsvoorwaarden vrij uitgebreid. 
Vervolgens gaat de auteur in op de vraag of de bouwheer een vordering voor verborgen 
gebreken kan instellen tegen de verkoper van de materialen. De bouwheer is immers 
geen partij bij de overeenkomst tussen de aannemer en verkoper van materialen. 
Hiervoor zet de auteur twee strekkingen naast elkaar. Hierbij wordt de theorie van 
de kwalitatieve rechten aangehaald. Ten slotte wordt de termijn behandeld. De vraag 
wordt gesteld of de gemeenrechtelijke verjaringstermijn ook toepassing moet vinden 
in dit leerstuk, net zoals voor de vordering voor lichte verborgen gebreken tegen de 
aannemer. De auteur gaat kritisch en overtuigend in op de koerswijzing die aan de 
gang is in het Belgisch recht op dit vlak.
Hoofdstuk 5 gaat (eindelijk) in op de concrete casus. De hogervermelde theorie past 
de auteur toe op de concrete casus uit Hoofdstuk 1. Een bespreking van deze casus 
na ieder hoofdstuk was echter beter geweest.
Hoofdstuk 6 geeft op één pagina een duidelijk schematisch overzicht van de ver-
schillen tussen het Belgische en Franse recht wat betreft aanneming (vordering voor 
lichte verborgen gebreken) en koop (vrijwaringsvordering voor verborgen gebreken). 
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Eén pagina is evenwel geen apart hoofdstuk waardig. Dit samenvattend overzicht 
had de auteur beter verwerkt in het Hoofdstuk 7 waarin het besluit beschreven staat. 
Samengevat, een vlot leesbaar cahier, zowel voor de academicus als de rechtspracti-
cus, zowel voor de jurist die reeds actief is in het aannemings- en kooprecht, als de 
jurist die wat meer hierover wil te weten komen.

Emily Defreyne

CONSUMENTENRECHT

D. Wei, J.P. Nehf en C.-L. Marques (eds.), Innovation and the Transformation of 
Consumer Law: National and International Perspectives (Londen: Springer 2020), 
ix + 466p., €149,79 (hardcover); €117,69 (eBook).
Het besproken boek werd geschreven naar aanleiding van de 17e conferentie van de 
International Association of Consumer Law (IACL) te Indianapolis. Deze driedaagse 
conferentie vond plaats in juni 2019 en was georganiseerd rond het centrale thema 
innovatie en transformatie van consumentenrecht. Aan deze conferentie namen een 
aantal keynote speakers deel, voornamelijk vermaarde internationale onderzoekers 
binnen het domein van het consumentenrecht, maar daaronder ook een aantal inte-
ressante sprekers uit de Amerikaanse rechtspraktijk, die op elk van de drie dagen van 
de conferentie hun inzichten met de andere deelnemers en sprekers deelden. Nadien 
konden de deelnemers de vele sprekers aanschouwen in workshops die gecentreerd 
waren rond een aantal deelthema’s.
Net zoals de conferentie bevat het boek een overzicht van al deze deelthema’s die 
verbonden zijn aan het onderwerp van innovatie en transformatie van consumenten-
recht. Het vormt de neerslag van de vele perspectieven van praktijkjuristen, academici, 
vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en overheidsinstellingen over dit 
thema. Deze bijdragen kunnen bovendien rekenen op een zeer internationale invals-
hoek; aan de conferentie namen maar liefst 100 sprekers uit 27 verschillende landen 
deel. Ook het boek Innovation and the Transformation of Consumer Law bevat een 
gelijkaardig veelvoud van internationale perspectieven.
Talrijke vragen over de impact van nieuwe technologieën komen aan bod, zoals 
de nieuwe uitdagingen die innovatieve technologieën vormen voor het beleid van 
consumentenrechtelijke regulering, nieuwe creatieve ontwikkelingen op basis van 
technologie die consumenten kunnen ondersteunen in het beschermen van hun eco-
nomische belangen, innovatieve benaderingswijzen voor het oplossen van traditionele 
bekommernissen voor consumenten, enz. Het boek is onderverdeeld in drie delen die 
deze vragen bundelen: 1) Consumenten in de digitale economie, 2) Innovaties in de 
rechtstoegang en 3) De transformatie van consumentenrechten. Niet alle bijdragen 
kunnen hier worden geschetst. Deze bespreking beperkt zich tot een selectie van 
enkele onderwerpen die aan bod komen in het boek.
In het eerste deel kaart Budnitz het falen van het consumentenrecht in de Verenigde 
Staten aan om zich aan te passen aan de gedigitaliseerde marktplaats. Hij stelt 
daarom een aantal principes en programma’s voor die de ontwikkeling van nieuw 
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consumentenrecht kunnen ondersteunen. Barocelli biedt dan weer een Argentijnse 
blik op het concept van de kwetsbare consument, en hoe die kwetsbaarheid wordt 
versterkt in een wereld waar informatie- en communicatietechnologieën in handen 
zijn van sterkere ondernemingen. Hij neemt daarbij de juridische bescherming van 
consumenten in de deeleconomie onder de loep. In gelijkaardige zin gaat Depincé 
in op het Internet of Things en de nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen om 
data over de consument te vergaren. Het spreekt voor zich dat de consument ook 
bescherming behoeft in dergelijke situaties, maar ook mededingingsrechtelijk gezien 
moet de concurrentie tussen ondernemingen eerlijk blijven. De auteur gaat dieper 
in op de nieuwe relatie tussen de onderneming en de consument. Meer bepaald 
de impact van deze nieuwe praktijken én de nieuwe manieren om bescherming te 
bieden, krijgen aandacht. Hij eindigt met suggesties voor nieuwe ‘modellen’ om 
te contracteren en doet aanbevelingen voor nieuwe consumentenrechten. Andere 
belangwekkende bijdragen in dit deel komen van Jagielska, die dieper ingaat op 
de transformatie van de ‘consument’ van een klant naar een gebruiker, waarop de 
traditionele consumentenregulering niet langer is afgestemd, en Tanaka, die de 
verantwoordelijkheid van digitale platforms om gebruikers te beschermen, grondig 
analyseert. Ook de consument die zich als toerist in het dagelijkse leven begeeft, 
komt steeds meer in aanraking met nieuwe technologieën, zoals de deeleconomie 
(bv. Uber) en geoblocking. Dat perspectief vormt de neerslag van de bijdrage van 
mendieta, terwijl Vereecken en Werbrouck dan weer een analyse maken van het 
Europese recht dat betrekking heeft op goederen met ingebouwde software, alsook 
welke tekortkomingen en verdiensten het huidige juridische raamwerk vertoont. De 
auteur Kailiang biedt dan weer een interessante inkijk in het Chinees recht en zijn 
omgang met ‘smart contracts’.
In deel 2 bijten Wei en Marques, beiden overigens editor van het boek, de spits af met 
een bijdrage over een opkomende conferentie in Den Haag. Deze gouvernementele 
conferentie zal gaan over de internationale bescherming van toeristen als consumen-
ten. Het gaat dus over de opmaak van een nieuw rechtsdocument die deze internati-
onale bescherming vooropstelt. Bescherming omvat dan de toegang voor toeristen 
in het buitenland tot rechtsbescherming. In gelijkaardige zin gaat Chen ook dieper 
in op de consument als toerist in haar eigen bijdrage. Meer bepaald de problemen 
wat betreft rechtsbescherming voor de ‘grensoverschrijdende’ toerist in het buiten-
land worden besproken. Patil biedt ons dan weer inzichten over rechtstoegang en 
rechtsbescherming vanuit een heel andere hoek, met name via een kijk op de Indische 
consumentenbescherming met recente Online Dispute Resolution en bemiddeling als 
handhavingstools. Ook Mucha bespreekt de rol van Alternative Dispute Resolution 
en de mogelijkheden daarvan om rechtstoegang en rechtsbescherming te verhogen. 
Een andere bijdrage van de hand van Konuralp schetst het gebruik van arbitrage 
in consumentengeschillen en doet dit vanuit een Turks perspectief. Wat verder geeft 
Huh een interessant rechtsvergelijkend perspectief op massaclaims wegens ‘missel-
ling’ van financiële producten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Zuid-Korea (i.e. fraude doordat deze financiële producten naar hun aard anders zijn 
dan wat de gegeven naam doet vermoeden). 
In deel 3 springt de bijdrage van Nottingham en Cardozo in het oog, vooral omwille 
van de controversiële en mijns inziens achterhaalde premisse in hun analyse dat de 
consument alle verkregen informatie kan begrijpen en verwerken. De consument 
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is volgens hen in staat om steeds een geïnformeerde keuze te maken, maar daarbij 
overzien zij de gangbare inzichten uit de behavioural economics die dit tegenspre-
ken en waaraan zij onvoldoende aandacht besteden. Niettemin krijgen we wel een 
interessante rechtsvergelijking voorgeschoteld tussen de Verenigde Staten, Canada, 
Duitsland, de Europese Unie en Brazilië. Ook perspectieven uit het Afrikaanse con-
tinent komen nog aan bod in het boek, met name de bijdrage van Coly en Carta over 
consumentenbescherming in Senegal, alsook de bijdrage van Monye en Arumemi 
over de ontwikkeling van KMO’s in Nigeria. Tot slot geeft Hirose een heldere analyse 
van de herroepingsrechten van consumenten in de Verenigde Staten, de Europese 
Unie en Japan. Daarbij hanteert hij een gedragseconomisch perspectief als objectieve 
vergelijkingsmaatstaf.
De verdienste van dit boek is vooral de diversiteit van thema’s die men beschrijft. 
Iedere jurist of academicus die meer wil weten over de impact van nieuwe techno-
logieën op consumentenrechten en -gedrag is ermee gebaat. Niettemin bevat het 
boek ook een aantal minpunten. Zo lijken niet alle bijdragen aan te sluiten met het 
vooropgestelde thema. De allerlaatste bijdrage betreft bijvoorbeeld een niet-juridi-
sche essay over in-vitrofertilisatie. De opname van die bijdragen is dan ook uiterst 
bevreemdend en bezorgt toch een serieuze valse noot aan de kwalitatieve selectie 
door de editors. Men kan zich afvragen of zij hun opdracht met enige ernst hebben 
willen vervullen. Alleen schaamte is hier op zijn plaats.

Jasper Vereecken

CULTUREEL ERFGOEDRECHT

R. Palmans en W. Verrijdt (eds.), Erfgoed en eigendomsbescherming in CROW 
(Antwerpen: Intersentia 2020), xx + 508p., €150.
Het gerecenseerde boek, Erfgoed en eigendomsbescherming, vormt de schriftelijke 
neerslag van de editie van oktober 2020 van de jaarlijkse studiedag die CROW (het 
Centrum voor Recht, Onteigeningen en Waarderingen) heeft georganiseerd in de 
Commanderij van Alden-Biesen, met als onderwerp van de studiedag “Erfgoed en 
eigendomsbescherming”. Het boek bevat acht bijdragen die het onderwerp vanuit 
verschillende invalshoeken benaderen. Op deze wijze vormt het boek een holistische 
benadering van een onderwerp dat zeer relevant is in de (rechts)praktijk. De recht-
spraktizijn met vragen dienaangaande vindt zeker en vast een antwoord op de meeste 
van zijn vragen in een van de verschillende bijdragen in dit boek.
Deweirdt biedt met “Tweehonderd jaar erfgoedregelgeving in Vlaanderen” een 
rechtshistorische analyse van de ontwikkeling van de erfgoedbescherming in België. 
De lezer leert daarbij dat het jonge België in 1835, als onderdeel van zijn actie-
ve cultuurpolitiek, als eerste land van Europa een “Koninklijke Commissie voor 
Monumenten” oprichtte met als taak de regering te adviseren over de nieuwbouw 
of renovatie van openbare gebouwen met een gemeenschapsfunctie. Bijzonder ge-
detailleerde aandacht gaat ook uit naar de diverse staatshervormingen, die hebben 
geresulteerd in de versnipperde erfgoedregelgeving zoals we die op heden kennen.
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De tweede bijdrage in het boek, “Erfgoedeigenaar: een vergiftigd geschenk”, is van 
de hand van de Clippele. Zij bespreekt de bijzondere lasten die verbonden zijn met de 
zorgplicht die rust op de eigenaar van erfgoed en de mate waarop hij een beroep kan 
doen op de bevoegde overheid, zodat die lasten niet al te zwaar uitvallen. De analyse 
vertrekt vanuit drie vragen: wat is de rol van de eigenaar bij de beschermingsproce-
dure?, wat zijn de rechtsgevolgen van de bescherming van de eigendom?, en welke 
zijn de controle- en sanctiemogelijkheden? In een volgende beweging geeft de auteur 
op zeer precieze en overzichtelijke wijze het antwoord op deze vragen en dit zowel 
vanuit rechtshistorische als Vlaams-positiefrechtelijke invalshoek.
In de derde bijdrage, “Erfgoed en vergunningen”, analyseren Dejonghe en Aerts, 
zoals de titel ook reeds suggereert, de ruimtelijke dimensie van onroerend erfgoed 
en dan met name de impact van het (ook mogelijke en/of vermeende) erfgoedkarak-
ter van een onroerend goed op de verlening van vergunningen. In eerste instantie 
bespreken de auteurs de toegang tot de rechter voor vergunningsbetwistingen inzake 
onroerend goed waarvan men meent dat de verleende vergunning erfgoed in gevaar 
brengt. Bijzonder interessant en volledig is ten tweede de analyse die wordt gemaakt 
van de verschillende beoordelingskaders die de bevoegde overheden hanteren bij 
vergunningsaanvragen met betrekking tot erfgoed. De bijdrage vormt tegelijk een 
overzicht van de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake 
erfgoed tot en met 19 mei 2020.
Vandenhende focust in de bijdrage “Archeologisch erfgoed: een streep door de 
rekening” op de bijzondere lasten en beperkingen waarmee een mogelijke kwali-
ficatie als archeologisch erfgoed in Vlaanderen gepaard gaat, zoals thans geregeld 
door het Onroerenderfgoeddecreet. Het betreft bijvoorbeeld de verplichting tot het 
(laten) uitvoeren van een archeologisch onderzoek bij bepaalde vergunningsplichtige 
bodemingrepen (het “archeologietraject”). De auteur besteedt daarbij ook aandacht 
aan de kostenverdeling – volgens het principe “de bodemverstoorder betaalt” – en 
aan de diverse financiële tegemoetkomingen van overheidswege.
Demarsin bespreekt in zijn bijzonder vlot geschreven bijdrage “Boter bij de vis of 
het lepeltje suiker? De (rol van de) financiering van de onroerenderfgoedzorg” de 
mogelijke compensatie van de lasten die rusten op de eigenaars van erfgoed. Het 
passief- en actiefbehoudsbeginsel creëren namelijk verplichtingen in hoofde van de 
eigenaar van onroerend erfgoed die ook een financiële last in zijn hoofde en in be-
paalde gevallen tegelijk een vermindering van de waarde van zijn vermogen kunnen 
vormen. De bescherming van het eigendomsrecht en het beginsel van de gelijkheid 
van de burger voor de openbare lasten (GBOL-beginsel) vormen echter een argument 
voor de compensatie van deze lasten. Nochtans bevat het Onroerenderfgoeddecreet 
geen bijzondere regeling dienaangaande, maar rechtspraak en rechtsleer achten het 
mogelijk dat de burger een compensatie wordt toegekend op grond van het GBOL-
beginsel. Daarnaast kent Vlaanderen ook een veelheid aan financiële en fiscale on-
dersteuningsmaatregelen – denk aan de verschillende premies en subsidies voor 
erfgoed of het verlaagde tarief in de verkoopbelasting en schenkbelasting voor be-
woonde monumenten – die de lasten voor de eigenaars van erfgoed enigszins moe-
ten compenseren. Deze bijdrage bevat een helder overzicht van deze verschillende 
ondersteuningsmaatregelen en vormt aldus een logisch vervolg op de bijdrage van 
de Clippele, waarin deze kwestie slechts ten dele aan bod kwam.
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van der Wallen biedt in haar bijdrage “Beschermd monument: wat nu? Een toe-
lichting vanuit de praktijk” een zeer praktische en hanteerbare handleiding voor de 
eigenaars van beschermd erfgoed. Ook erfgoedeigenaars willen hun woning namelijk 
voorzien van hedendaags comfort, maar zij dienen tegelijk de woning zoveel mo-
gelijk in haar oorspronkelijke staat te behouden. In een eerste beweging bespreekt 
de auteur zeer beknopt en inzichtelijk de verschillende beschermingsstatuten en 
hun rechtsgevolgen. Daarna bevat de bijdrage een overzicht van welke procedures 
moeten worden gevolgd voor welke werken aan erfgoed. Ook de mogelijke premies 
worden vermeld. Vervolgens gaat de auteur in op de bijzondere betekenis die de notie 
“duurzaamheid” heeft bij onroerend erfgoed: zij bespreekt de verschillende manieren 
waarop men energiebesparende maatregelen kan toepassen in monumenten en het 
nut van een beheersplan. Ten slotte worden de restauratie van onroerend erfgoed en 
de daarmee gepaard gaande uitdagingen besproken. Zij illustreert dit alles aan de 
hand van diverse case studies.
De volgende bijdrage, “Van eren naar taxeren: de waardebepaling van gebouwd erf-
goed”, is van de hand van Paelinck en van der Post en betreft een heikele kwestie. 
Waarderen van onroerend erfgoed is om diverse redenen namelijk een complexe 
opdracht: er is uiteraard de economische waarde, maar daarnaast heeft onroerend 
erfgoed ook een bijzondere niet-economische waarde. Beide waardes moeten wor-
den meegenomen in de waardering. De auteurs bespreken verschillende factoren 
die hierbij in acht kunnen worden genomen en aldus een leidraad kunnen vormen.
De laatste bijdrage is geschreven door Vansant en heeft als titel “Aandachtspunten 
bij de aankoop van een verwaarloosd of anderszins beschadigd monument”. Het 
komt maar al te vaak voor dat mensen onroerend erfgoed aankopen, maar daarbij 
onderschatten in welke slechte staat zich dit bevindt. Ook kan het onroerend goed 
behept zijn met een stedenbouwkundig misdrijf, wat een plicht tot herstel kan impli-
ceren. De koper van onroerend erfgoed neemt met andere woorden een (financieel) 
risico. Na een bespreking van de diverse aspecten van dit risico analyseert de auteur 
de minnelijke schikking als oplossing: in het kader van dergelijke schikking kunnen 
de eigenaar en de bevoegde overheid komen tot een onderhandelde oplossing die alle 
partijen bindt en ervoor zorgt dat de eigenaar niet aan buitensporige risico’s wordt 
blootgesteld, terwijl het erfgoed maximaal wordt beschermd.

Benjamin Verheye

ENERGIERECHT

F. Vandendriessche (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020 (Antwerpen: 
Intersentia, 2020), xvi + 392p., €90.
In het eerste inleidende hoofdstuk gaat Vandendriessche in op het begrip ‘energie’, 
evenals op de belangrijkste energie-eenheden en energiebronnen. De auteur bekijkt 
vervolgens het energiebeleid op verschillende niveaus: internationaal, Europees en 
federaal/regionaal. De bevoegde regelgevers voor het uitvaardigen van sectorspeci-
fieke regelgeving inzake energie behandelt dezelfde auteur in een tweede hoofdstuk. 
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De Belgische en Vlaamse energiemarkt moeten daarenboven ook rekening houden 
met invloed van andere rechtstakken, bijvoorbeeld mededingingsrecht en fiscaliteit. 
Het wordt de lezer al snel duidelijk dat er op de verschillende niveaus een enorme 
hoeveelheid aan energieregulering bestaat. Zowel de energiebevoegdheden van de 
Europese Unie als de energiebevoegdheden van de federale en gewestelijke overheid 
komen zeer uitgebreid aan bod, met handige verwijzingen naar de desbetreffende 
rechtsgronden. 
In het derde hoofdstuk gaat Vandendriessche zeer kort in op de energiebron steen-
kool. Meer aandacht besteedt de auteur, samen met Van der Straeten, aan aardolie 
en alternatieve brandstoffen. Inzake aardolie worden vooreerst de facetten prospectie, 
exploratie en productie behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de bevoorradings-
zekerheid inzake aardolie, prijsbeheersing en sociale maatregelen. Inzake alternatieve 
brandstoffen en biobrandstoffen komt onder meer de meest recente regelgeving aan 
bod, met nieuwe verplichtingen en doelstellingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een heel korte afdeling inzake toezicht.
Het zeer omvangrijke hoofdstuk over elektriciteit bevat vooreerst een handig gestruc-
tureerd overzicht van de belangrijkste regelgeving op de verschillende niveaus. In de 
daaropvolgende afdelingen hebben de auteurs onder meer aandacht voor de productie, 
opslag, transmissie, distributie en levering van elektriciteit. Telkens worden begrip-
pen duidelijk gekaderd en/of gedefinieerd. Inzake netontwikkeling worden meerdere 
actuele interessante topics besproken: problematiek inzake directe lijnen, privédis-
tributienetten, energiegemeenschappen,… Bijzonder handig zijn de schematische 
overzichten van de relaties in het kader van het transmissie- en distributienetbeheer.
Ook het hoofdstuk over gassen vangt aan met een handig overzicht van de voor-
naamste regelgevende normen. In de daaropvolgende afdelingen wordt onder meer 
ingegaan op de opslag, het vervoer, de distributie en levering van (aard)gas. 
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan het toezicht op de elektriciteits- en gasmarkt. 
Van der Straeten herinnert nog eens aan de invulling van de concepten ‘onafhanke-
lijkheid’, ‘onpartijdigheid’ en ‘transparantie’ op de gas- en elektriciteitsmarkt. Zowel 
voor het federale als het Vlaamse niveau wordt uitgebreid ingegaan op de organisatie 
van de toezichthoudende organen en hun bevoegdheden. 
In het hoofdstuk ‘Warmte’ gaat Degreef in op de belangrijkste warmtebronnen en de 
warmte- en koudenetten. Inzake de levering van warmte en de toezichtproblematiek 
worden interessante parallellen getrokken met de gas- en elektriciteitsmarkt. 
Deruytter neemt de laatste twee hoofdstukken voor zijn rekening. In het negende 
hoofdstuk komen de hernieuwbare energiebronnen aan bod. De doelstellingen inzake 
hernieuwbare energie voor 2020 en 2030 worden in detail besproken. Daarbij worden 
de verplichtingen voor de lidstaten ingevolge Europese regelgeving verduidelijkt. 
Vervolgens analyseert de auteur het regime van de groenestroomcertificaten. Daarbij 
gaat hij bijvoorbeeld in op het call-systeem voor warmte en kleine en middelgrote 
windturbines. Inzake energie-efficiëntie (hoofdstuk X) worden de twee belangrijkste 
Europese richtlijnen en hun implicaties besproken: de EPB-richtlijn en de Energie-
efficiëntierichtlijn. Voor beide richtlijnen worden de meest in het oog springende 
maatregelen van naderbij bekeken. Punten die aan bod komen zijn onder meer de EPC-
verplichtingen, de voorbeeldfunctie van de overheid inzake energie-efficiëntie, de 
energie-audits voor ondernemingen en de verplichtingen inzake energiebesparingen. 
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Het boek “Energierecht in België en Vlaanderen 2020” biedt een gestructureerd 
overzicht van de belangrijkste regelgeving inzake onder meer elektriciteit, gas en 
warmte. De beknopte bibliografie aan het einde van elk hoofdstuk en de schemati-
sche overzichten doorheen het boek zijn een meerwaarde. Sommige delen zijn vrij 
technisch, maar het energierecht is nu eenmaal een technische materie. De auteurs 
slagen erin om de lezer inzicht te bieden in het complexe juridische kader van de 
Belgische energiemarkt. Het boek is zowel voor praktijkjuristen als voor academici 
een zeer handig naslagwerk met actuele informatie over zeer uiteenlopende topics 
inzake energierecht.

Maja Reynebeau

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

A.-C. Van Gysel, F. Lalière en J. Sauvage, La liquidation et le partage (Limal: 
Anthemis 2021), 622p., €93.
Het voorliggende boek kadert binnen een ruim opgezette collectie van de ULB die 
ertoe strekt zo alomvattend mogelijk het personenrecht, het relatierecht, het familie-
recht, het relatievermogensrecht en het familiaal vermogensrecht te dekken. Professor 
Van Gysel (ULB) is sinds jaar en dag de voortrekker en bezieler van de omstandige 
collectie. In de loop der jaren wordt hij meer en meer bijgestaan door academici én 
advocaten (kantoorgenoten), die in zijn sporen treden. 
Afzonderlijke boeken werden reeds gewijd aan enerzijds Le couple (2018) en ander-
zijds La famille (2018). De juridische omkadering van een koppel wordt vergeleken 
met een Russische pop of matroesjka: een holle houten pop tot overkapping van 
een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppen. Het juridische gehalte van 
de tweerelatie gaande van een huwelijk onder een (huwelijksvermogensrechtelijk) 
gemeenschapsstelsel over een huwelijk met (een zuivere dan wel gecorrigeerde) 
scheiding van goederen en een wettelijke samenwoning naar een louter feitelijke 
partnerrelatie wordt alsmaar meer beperkt tot de kern. Zeker op vermogensrechtelijk 
vlak verkeren feitelijke partners in het ijle. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
veelvuldige rechtspraak omtrent de beoogde recuperatie van vermogensverschui-
vingen na de beëindiging van de relatie (Cass. 4 juni 2020, C.19.0371.N, waarbij het 
Hof van Cassatie terugkomt op Cass. 12 oktober 2018, C.18.0084.N; zie ook Cass. 
25 januari 2021, C.20.0029.N). 
Meer recent verschenen twee boeken over respectievelijk Les libéralités (2020) en 
Les successions (2020). Centraal, vooral bij het volume over Les successions, staan 
de recente wetten van 31 juli 2017 ‘tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 
erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake’ (BS 
3 september 2017) en 22 juli 2018 ‘tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse 
andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de 
Wet van 31 juli 2017’ (BS 27 juli 2018), die hand in hand in werking zijn getreden op 
1 september 2018. Er gelden weliswaar overgangsregels.
De praktische insteek van de collectie noopte Van Gysel tevens een extra volume te 
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coördineren omtrent het familieprocesrecht: Le contentieux familial (2017). Gelet op 
het geëigende karakter van de bijzondere rechtspleging van (gerechtelijke) vereffe-
ning-verdeling en de notariële context, paste dienaangaande een afzonderlijk volume. 
Dit boek ligt thans voor. Het is enigszins chronologisch opgebouwd en bevat zes de-
len. Een eerste (zeer omstandig) deel bestrijkt het ontstaan van een zakenrechtelijke 
onverdeeldheid dan wel een te vereffenen en verdelen boedel. De vraag rijst naar de 
deelgenoten en hun rechten, zo ook naar de schuldeisers en hun rechten. De link tussen 
een erfgerechtigde en een erfgenaam wordt gelegd. De overgang van eigendom in 
het kader van een nalatenschapsafwikkeling komt uitvoerig aan bod. In een tweede 
deel gaat het in essentie over een aantal satelliet-procedures tot bewaring van de te 
vereffenen en verdelen boedel. Het gaat dan over de verzegeling, de inventarisatie en 
het voorlopige beheer van de goederen in afwachting van de vereffening-verdeling. 
Het derde deel behelst de verdeling als juridische rechtshandeling tot beëindiging 
van de gebeurlijk oncomfortabel aanvoelende situatie van onverdeeldheid. De weg 
om eruit te treden is primordiaal minnelijk en, bij gebrek aan minnelijke regeling, 
noodzakelijk gerechtelijk. In die teneur komen de auteurs in een vierde deel tot een 
praktische bespreking van de gerechtelijke vereffening-verdeling in de zin van de 
artikelen 1207 en volgende Ger.W. Vanzelfsprekend besteden zij bijzondere aandacht 
aan de figuur en de taak van de notaris-vereffenaar als gerechtelijke opdrachthouder. In 
een vijfde en voorlaatste deel focussen de auteurs dan meer concreet op de eigenheden 
van enkele vereffening-verdelingen, inzonderheid de vereffening-verdeling van huwe-
lijksvermogen en de vereffening-verdeling van nalatenschapsvermogen. Bijkomend 
bespreken zij de (materieelrechtelijk gezien) van een uitonverdeeldheidtreding te 
onderscheiden omzetting van (erfrechtelijk) vruchtgebruik (artt. 745quater e.v. oud 
BW). Tot slot beschrijven de auteurs in een zesde en laatste deel de werkzaamheden 
tot vereffening-verdeling met handelingsonbekwame deelgenoten, minderjarigen 
enerzijds en beschermde meerderjarige personen anderzijds.
Eens te meer verdienen de auteurs alle lof voor hun puike werkzaamheden. Ook dit 
boek is met enorme kennis van zaken geschreven en doorspekt met tal van leerrijke 
(soms historische) achtergrondinformatie en kritische bedenkingen. De bronverwijzin-
gen zijn weliswaar beperkt en nagenoeg uitsluitend Franstalig. Voorts gaat het enkel 
over intern Belgisch recht en worden bijvoorbeeld vraagstukken van internationaal 
privaatrecht volledig buiten beschouwing gelaten. 
Zoals de auteurs zelf (terecht) vooropstellen, is hun werk uiterst analytisch en pe-
dagogisch opgebouwd. Heel wat cijfervoorbeelden en schema’s zijn verwerkt. Hun 
doelpubliek bestaat niet alleen uit de studenten in de rechten en het notariaat, maar 
evenzeer uit de vele magistraten, notarissen en advocaten die de rechtstak van het 
familiaal vermogensrecht op een praktische wijze (verder) willen doorgronden. De 
auteurs bieden hen allen een zeer welgekomen complete gids.

Sven Mosselmans
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FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

A.-L. Verbeke en B. Verdickt (eds.), Handboek Estate Planning: Erfrecht en Giften 
(Deel II) (Antwerpen: Intersentia 2021), xxii +1280p., €195.
Het Handboek Estate Planning is de opvolger van het gelijknamige handboek waarvan 
de eerste editie is verschenen in 2004 in zeven volumes. Bij publicatie van de derde 
editie is ervoor gekozen om de zeven volumes te reduceren tot drie omvangrijke 
boeken. Het eerste boek behandelt het relatievermogensrecht. In het tweede boek 
komen het erfrecht en de giften aan bod. Ten slotte ontfermt het derde boek zich over 
de rechtspersonen, de trust en de levensverzekeringen.
Het Handboek Estate Planning is in zijn derde editie helemaal geactualiseerd zonder te 
raken aan het initiële concept. De modus operandi – kenmerkend voor het Handboek 
Estate Planning – is behouden. Het boek is geschreven vanuit één centrale vraag: 
“welke onderwerpen kunnen een professional in het gebied van de estate planning 
bezighouden?”. Deze vraag indachtig hebben verschillende auteurs hun juridische 
én praktijkgerichte analyse gebundeld in honderden ‘topics’. Dit geeft het boek een 
overzichtelijke structuur zodat de lezer eenvoudig door het boek kan navigeren. 
Inhoudelijk is het erf- en giftenrecht de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd door 
verschillende wetgevende initiatieven en rechtspraak (vb. arrest Hof van Cassatie van 
7 december 2020) waardoor het handboek toe was aan een update. Naast een analyse 
van het huidig recht, is er bij verschillende ‘topics’ voor gekozen om de analyse van 
het ‘oude recht’ (gedeeltelijk) te behouden. Een punt van kritiek die hierbij zou kun-
nen worden geuit, is dat er in bepaalde ‘topics’ misschien (te) gretig is gerecupereerd 
uit de originele versie van de tekst. Een vergelijking tussen het ‘oude recht’ en het 
‘nieuwe recht’ is echter geen overbodige luxe gezien de praktijk nog tientallen jaren 
zal worden geconfronteerd met het ‘oude recht’ ingevolge de overgangsbepalingen 
en de verklaringen van behoud. 
Gezien het adviseren van cliënten in het domein van estate planning niet ééndimensi-
onaal kan worden benaderd, hebben de auteurs gepoogd om het voorliggend probleem 
vanuit verschillende perspectieven te benaderen. In verschillende ‘topics’ kan de lezer 
verwijzingen terugvinden naar het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit, boek 3 “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek, enz.
Het eerste deel verzamelt ‘topics’ die kunnen worden thuisgebracht onder het erf-
recht. De onderwerpen die aan bod komen zijn het wettelijk erfrecht (hoofdstuk 1), 
de omzetting (hoofdstuk 2) en de inbreng (hoofdstuk 3). 
In het tweede deel worden de giften in al hun facetten bestudeerd. Deel II is het 
uitgebreidste (onder)deel en vormt als het ware de kern van het boek. Hierbij wordt 
systematisch een onderscheid gemaakt tussen schenkingen enerzijds en testamenten 
en legaten anderzijds. Zoals het een handboek betaamt, worden eerst de grond- (hoofd-
stuk 1) en vormvereisten (hoofdstuk 2) uiteengezet, gevolgd door een ander essenti-
eel kenmerk, namelijk het al dan niet definitief karakter en de (on)herroepelijkheid 
(hoofdstuk 3). In de hoofdstukken ‘termijn en voorwaarde’ (hoofdstuk 4) en ‘last 
en modaliteit’ (hoofdstuk 5) onderzoeken de auteurs welke ‘toeters en bellen’ aan 
een gift kunnen worden gekoppeld. In de daaropvolgende hoofdstukken worden het 
zakelijk recht ‘vruchtgebruik’ (hoofdstuk 6), de testamentuitvoerder (hoofdstuk 7) 
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en de ascendentenverdeling (hoofdstuk 8) behandelt. Als sluitstuk van deel II zijn 
tientallen ‘topics’ gewijd aan de fiscale aspecten (hoofdstuk 9). Hierbij komen zowel 
de schenking- en erfbelasting in het Vlaams, het Waals als het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest aan bod.
De reserve vormt het onderwerp van het derde deel. Eerst wordt het principe van de 
reserve (hoofdstuk 1) in herinnering gebracht waarna de verschillende dimensies 
van de inkorting (hoofdstuk 2) worden ontleed.
Het vierde deel bespreekt tot slot kernachtig de soorten erfovereenkomsten. 
Elk ‘topic’ is gestoffeerd met de nodige voetnoten en op het einde van het boek kan 
per deel een bibliografie worden teruggevonden. Op enkele ‘topics’ na is het boek 
niet voorzien van modelclausules. Het schrijven van clausules is overgelaten aan de 
creativiteit van de lezer.
Samenvattend kan worden gesteld dat het boek bestaat uit verschillende bijdragen 
(‘topics’) die op een overzichtelijke wijze zijn gestructureerd waardoor het een nuttig 
instrument vormt voor elke professional die direct of indirect betrokken is bij estate 
planning. 

Mathieu Guillaume

GERECHTELIJK RECHT

S. Deryckere, Justice in time – Pleidooi voor korte procedures. Iedereen wint. De 
advocaat nog het meest (Antwerpen: Maklu 2020), 153p., €24.
Een efficiënt gerechtelijk systeem is een conditio sine qua non voor de legitimiteit 
van justitie. Die efficiëntie ontbreekt echter vandaag, maar kan volgens de auteur met 
enkele kleine en kosteloze wetgevende ingrepen worden hersteld. In het boek Justice 
in time pleit de auteur met 50 gerichte en onmiddellijk implementeerbare voorstellen 
voor kortere procedures. Hij wil daarmee recht doen aan en voortbouwen op eerdere 
suggesties van de magistratuur, advocatuur en de academische wereld. 
De voorstellen variëren van de straf- tot de burgerlijke procedure en hebben vaak tot 
doel inconsistenties tussen beide procedures weg te werken. De logge procedure van 
de vereffening-verdeling wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. De auteur mengt 
zich ook in het debat over de zin of onzin van (verplichte) bemiddeling en breekt 
een lans voor arbitrage. Een niet-limitatieve en willekeurige opsomming van enkele 
voorstellen: invoering van hoger beroep in strafzaken via verzoekschrift in plaats van 
het huidig grievenformulier, afschaffen van het ambtshalve onderzoek door het Hof 
van Cassatie in strafzaken, prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie mogelijk 
maken, kiezen voor de instellingsverjaring van de strafvordering, niet alleen in bur-
gerlijke zaken het gebruik van conclusietermijnen verplicht maken, de vordering tot 
materiële onbevoegdheid afhankelijk maken van de vervulling van de voorwaarde 
van belangenschade, de vermindering van het ereloon van de deskundige als sanctie 
op het niet-naleven van de termijn voor neerlegging van zijn eindverslag introduce-
ren, de rechtsfiguur van de schadeafwikkelaar wettelijk verankeren, het Gerechtelijk 
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Wetboek aanpassen in die zin dat ook een derde het positief gezag van gewijsde van 
een rechterlijke uitspraak tegen een partij in het geding kan tegenwerpen, tussentijdse 
vonnissen enkel appellabel maken als er een eindvonnis is, geen tussentijds hoger 
beroep toelaten tegen het tussenvonnis waarbij de overdracht van de aandelen wordt 
bevolen, geen tussentijds beroep toelaten ingeval van een vereffening-verdeling, 
ambtshalve controle door de rechter op de naleving door de notaris van de termijnen 
bij de vereffening-verdeling invoeren, de termijn voor gerechtelijke bemiddeling tot 
drie maanden beperken, enzovoort. 
Het boek is (en pretendeert) geen academisch werk (te zijn), maar een echt pleidooi 
van een advocaat die zijn cliënt (lees: het algemeen belang, advocaten en burgers 
inbegrepen) verdedigt, met citaten van Cicero of Goethe om de toehoorder (lees: in 
de eerste plaats de wetgever) ook stilistisch te overtuigen. Het pleidooi is onderbouwd 
met verwijzingen naar juridische basiswerken, rechtsvergelijkende inzichten of em-
pirische onderzoeken. Het weerspiegelt de persoon die de auteur is: een advocaat 
ondernemingsrecht in de brede zin van het woord die opkomt voor zijn beleidsidealen 
en voorstander is van modernisering. De auteur legt, daadkrachtig maar daarom 
niet minder inzichtelijk of overtuigend, de vinger op de wonde en deinst er niet voor 
terug om verworvenheden, zoals het hoger beroep, het huidig functioneren van het 
strafonderzoek of de lijdelijkheid van de rechter, in vraag te stellen. Efficiëntie en 
rechtvaardigheid zijn sleutelwoorden en gaan in vele voorstellen hand in hand. Het 
kleine boekje is om al deze redenen een welkome verademing in wat toch wel moeilijk 
hapbare juridisch-technische materie kan worden genoemd. Aan de wetgever om nu 
te oordelen of elke quick win effectief navolging verdient. Het debat is alleszins, na 
wat de auteur recent in de juristenkrant de potpourri-vermoeidheid heeft genoemd, 
opnieuw op gang getrokken.

Jacob Reniers

GERECHTELIJK RECHT

P. Gillaerts, De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aanspra-
kelijkheidsrecht (Antwerpen: Intersentia, 2020), xlii + 800p., €170.
In de rechtsleer en de rechtspraak besteedt men gewoonlijk vooral aandacht aan 
veroordelende rechtsvorderingen: iemand wordt veroordeeld om te betalen of te pres-
teren, of om iets niet te doen. Daarnaast komen constitutieve rechtsvorderingen (bv. 
een echtscheiding) ook met enige regelmaat aan bod. Declaratoire rechtsvorderingen 
– vaststellingsvorderingen – komen betrekkelijk zelden aan bod. Als dat gebeurt, 
is het gewoonlijk in het kader van de preventieve rechtsvorderingen, aangezien de 
enige wettelijke verwijzing naar een gemeenrechtelijke declaratoire rechtsvordering 
in artikel 18, tweede lid Ger.W. staat. Het besproken boek vult deze lacune op be-
wonderenswaardige wijze in. 
Het boek bestaat uit twee grote onderdelen, die voor verschillende groepen interes-
sant zijn. In het eerste onderdeel onderzoekt de auteur wat hij het “niet-vergoeden-
de aansprakelijkheidsrecht” noemt. Traditioneel wordt het aansprakelijkheidsrecht 
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beschouwd als vergoedend: men spoort een aansprakelijke op die de schade moet 
vergoeden, gewoonlijk door betaling van een geldsom of eventueel door vergoeding 
in natura. Het aansprakelijkheidsrecht blijkt echter nog diverse andere functies te 
hebben, zoals preventie, repressie en de handhaving van normen en van subjectieve 
rechten. Deze analyse is zeer interessant, maar de meeste praktizijnen zullen hier 
weinig vinden dat dadelijk nuttig is.
In het tweede onderdeel gaat de auteur (meer praktijkgericht) in op de declaratoire 
rechtsvordering, zijnde een rechtsvordering die bedoeld is om enkel een verklaring 
voor recht te doen afgeven door de rechter, dus zonder veroordeling of wijziging van 
iemands rechtstoestand. Hier worden eerst enkele belangrijke noties onderzocht, 
zoals het subjectief recht, de vonnistypes en het belang. Daarna komen de vereisten 
voor de declaratoire vordering aan bod, waarbij aandacht gegeven wordt aan zowel 
de traditionele preventieve declaratoire vordering (om komende rechtsschendingen te 
verhinderen; dit is de vordering die gewoonlijk bestudeerd wordt wanneer de declara-
toire vordering het onderwerp is) en de curatieve declaratoire vordering, die bestemd 
is om een voltooide rechtsschending te helen. De vereisten worden hoofdzakelijk 
onderzocht vanuit het belang, in de vorm van het vaststellingsbelang. Declaratoire 
vorderingen moeten natuurlijk ook voldoen aan andere vereisten, zoals de hoedanig-
heid, maar die vertonen weinig eigenheden bij declaratoire vorderingen.
Het besproken boek is een zeer grondig onderzoek van de gemeenrechtelijke de-
claratoire vordering. Het gebruikt uitgebreid de geïntegreerde rechtsvergelijking 
met Nederland, Duitsland en in iets mindere mate Frankrijk, wat nuttig is – het 
Nederlandse en Duitse recht hebben een uitgebreide praktische en theoretische er-
varing met declaratoire vorderingen.
Er zijn ook nog enkele minpunten op te merken. In de eerste plaats betreft het boek 
enkel de gemeenrechtelijke declaratoire vordering. Bijzondere declaratoire vorderin-
gen blijven buiten beschouwing, behalve wanneer ze nuttige informatie bieden voor 
de gemeenrechtelijke declaratoire vorderingen (bv. inzake burenhinder, hoewel hier 
opgemerkt moet worden dat de goedkeuring van het nieuwe goederenrecht – met een 
hernummering van sommige bepalingen – niet verwerkt is). Daarnaast is de grondslag 
van curatieve declaratoire vorderingen nogal beperkt uitgewerkt (p. 464). Aangezien 
er enkel een wettelijke grondslag is voor preventieve declaratoire vorderingen, was 
een iets meer omstandig onderzoek wenselijk geweest.
Het boek eindigt met een zeer uitgebreid trefwoordenregister, wat het gebruiksgemak 
zeer verhoogt. Het enige minpunt is dat sommige trefwoorden zeer vaak voorkomen, 
maar er geen aanwijzing is voor de randnummers die het meest pertinent zijn.
Afsluitend kan ik het boek zeker aanraden aan eenieder die geïnteresseerd is in het 
aansprakelijkheidsrecht en in het procesrecht. De stijl is vlot leesbaar en de auteur 
gebruikt geregeld voorbeelden getrokken uit de praktijk.

Johan Van de Voorde
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GERECHTELIJK RECHT

M. Van Der Haegen, Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechts-
bestel (doelmatige en doeltreffende rechtsvorming door de cassatierechter) (Gent: 
Intersentia 2020), xxiii + 558p., €110.
Het gerecenseerde boek betreft een doctoraat dat de wijze waarop het Hof van Cassatie 
aan rechtsvorming doet, vergelijkt met die van de Nederlandse Hoge Raad en het 
Franse Cour de cassation. Daarbij gaat het op basis van de ervaring in het buiten-
land na waar de rechtsvorming doelmatiger en doeltreffender kan worden door het 
voorbeeld van onze noorder- en zuiderburen te volgen. 
Omdat het doctoraat start met een rechtshistorische inleiding, verduidelijkt het impli-
ciet de afweging die gemaakt wordt wanneer men de hoogste rechtscolleges toelaat 
meer en rechtstreeksere invloed uit te oefenen. Tijdens de Franse Revolutie werd de 
rol van de rechter – in het bijzonder zijn mogelijkheden om aan rechtsvorming te 
doen – vanuit ideologische beweegredenen doelbewust gereduceerd ten gunste van 
het gezag van de wetgever. De hoogste rechtscolleges, zoals de parlements en het 
Conseil des parties, werden daartoe afgeschaft. Een nieuw Tribunal de cassation 
erfde van de laatste de bevoegdheid om zich uit te spreken over het cassatiemiddel. Dat 
cassatiemiddel zou voortaan niet langer gebruikt worden om de rechter te verplichten 
de koninklijke ordonnanties te volgen, maar om diezelfde rechter te verplichten de 
wetgeving van de Assemblée nationale te respecteren. Het achterliggende motief 
achter deze hervormingen was de bescherming van de rechtsonderhorigen tegen de re-
glementair optredende i.p.v. geschilbeslechtende rechters. De revolutionairen hoopten 
op die wijze te voorkomen dat de rechtsonderhorigen nog langer onderworpen zouden 
zijn aan door rechters geschapen rechtsregels, zoals arrêts de règlement, waarover 
die rechtsonderhorigen via het democratische proces weinig invloed hadden. In de 
geest van die hervormingen vinden we in artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek nog 
steeds een bepaling die de rechters verbiedt uitspraak te doen “bij wege van algemene 
en als regel geldende beschikking”.
Om te verhinderen dat het Tribunal de cassation opnieuw een actieve rechtsvormen-
de rol op zich zou nemen, werd zijn macht initieel drastisch ingeperkt en uitvoerig 
gecontroleerd. Hiertoe werden een reeks waarborgen opgelegd, waarvan we er hier 
slechts vier kort aanhalen. Ten eerste werden de rechters door het parlement be-
noemd, verplicht aan het parlement te rapporteren en na korte tijd door het parlement 
herbenoemd. Op die wijzen werden ze een vertegenwoordiger van de wetgever die 
aan de wetgever onderworpen waren. Ten tweede werd het Hof verplicht een référé 
législatif aan het parlement te richten zodat die de interpretatie van de eigen wetten 
zelf vorm kon geven. Op die manier werd aan het Hof de bevoegdheid ontzegd om 
zelf aan rechtsvorming te doen. Ten derde kon het Hof zich niet uitspreken over de 
feiten of het geschil, en hadden zijn arresten geen bindende kracht buiten het geschil. 
Op die wijze bleef de macht van de rechterlijke macht verdeeld over de gerechten en 
beroepshoven i.p.v. geconcentreerd bij een centrale instelling. Ten vierde kon het Hof 
zich (althans op bindende wijze voor de partijen) slechts uitspreken over de cassatie-
middelen, zoals die aan het Hof voorgelegd werden. Op die wijze bleef de tussenkomst 
van het Hof beperkt tot een vorm van rechtsbescherming ten gunste van de partijen. 
Bepaalde van deze waarborgen, zoals de référé législatif, bleken praktisch onwerkbaar 
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en werden vrijwel meteen weer afgeschaft. Daardoor kreeg het Hof van Cassatie – 
behoudens zeldzame gevallen waarin een interpretatieve wet werd gestemd – de 
mogelijkheid om de interpretatie van de wet zelf te bepalen, d.i. rechtsvormend op 
te treden. De rechtsvormende taak van de rechter werd ook omarmd door nieuwe 
wetgevende initiatieven tijdens het Consulaat. Zo steunde de Code Napoléon (nadien 
Code Civil) bewust op de rechters om het recht verder vorm te geven steunend op 
het Romeins recht en het gewoonterecht. Een duidelijke wettelijke grondslag voor 
die omslag is artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek, huidig artikel 5 Gerechtelijk 
Wetboek. Die rechtsvorming gebeurt tot op vandaag evenwel in het verborgene. Het 
Hof argumenteert alsof zijn rechtspraak rechtstreeks, noodzakelijk en dwingend uit 
de wet voortvloeit. Het dicht op die wijzen zijn eigen keuzes toe aan de wet en neemt 
daardoor niet zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuzes. Omdat het Hof die 
interpretatie op algemene wijze formuleert, schept het in zijn arresten algemeen 
geformuleerde rechtsregels. Het treedt aldus reglementair op. Nadien dwingt het die 
eigen interpretatie van de wet, in het belang van de rechtseenheid en rechtszekerheid, 
door middel van zijn cassatiebevoegdheid af. Zo worden de interpretaties van het 
Hof, eerder nog dan de wet, bindend voor de rechters. 
Het merendeel van de resterende waarborgen – zoals dat de interpretatie van het Hof 
van Cassatie slechts in de tweede uitspraak in hetzelfde geval bindend werd – werd 
geleidelijk teruggerold door opeenvolgende wetgevers die vonden dat de voordelen 
van het efficiënt en doelmatig optreden van het Hof opwegen tegen de door de Franse 
revolutionairen gevreesde machtsconcentratie bij een gecentraliseerd Hof. De au-
teur stelt voor – ten behoeve van de doeltreffende rechtsvorming, rechtseenheid en 
rechtszekerheid – de werkwijze en bevoegdheid van het Hof verder aan te passen. 
De wetgever en de hoogste rechtscolleges kunnen zijns inziens wat de rechtsvor-
ming betreft een complementaire rol opnemen die én de doelmatige en efficiënte 
rechtsvorming én democratische invloed waarborgt. De wetgever kan de principes 
uiteenzetten volgens welk recht gesproken moet worden. De hoogste rechtscolleges 
kunnen door verdere verduidelijkingen aan te brengen, waarborgen dat de lacunes 
in die wetten op uniforme wijze worden ingevuld door verschillende rechters in het 
land. Het Hof kan naar het voorbeeld van de Hoge Raad die bevoegdheidsverdeling 
tussen de wetgever en het Hof van Cassatie explicieter erkennen. In Nederland zal de 
Hoge Raad, wanneer die meent dat de te remediëren lacune in de wet een afweging 
inhoudt die aan de wetgever toekomt, de wetgever een beperkte termijn geven om 
de oplossing zelf uit te werken. 
Indien de wens bestaat dat het Hof van Cassatie snel duidelijkheid verstrekt over het 
recht (rechtszekerheid) en de eenheid in de rechtspraak waarborgt (rechtseenheid) 
door middel van rechtsvorming, dan lijkt het aangewezen dat het Hof zijn oplossingen 
zo snel en duidelijk mogelijk bekend kan maken. 
Ten eerste kan het Hof al duidelijkheid scheppen over welke oplossing of principes het 
zal hanteren in de nog niet gerezen of nog niet beslechte geschillen. Dat vereist o.a. dat 
de reële beweegredenen voor een beslissing kenbaar worden zodat ze geëxtrapoleerd 
kunnen worden naar nieuwe geschillen. Hiervoor kan het Hof binnen zijn rechtspraak 
meer aandacht geven aan een uiteenzetting van juridische en extrajuridische over-
wegingen. De middelen die thans aangewend worden om die verduidelijking aan te 
bieden, zoals de conclusie van de advocaat-generaal, jaarverslagen en rechtsleer, laten 
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volgens de auteur te veel onduidelijkheid ontstaan. Indien men het Hof de mogelijkheid 
geeft om, zoals in Nederland en Frankrijk, zaken verkort af te doen, zou de werklast 
voor de raadsheren in andere dossiers wat teruggebracht kunnen worden. Daarnaast 
kan het Hof ook de consequenties van zijn beweegredenen buiten het voorliggend 
geval verder verduidelijken. Dat kan het Hof bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van obiter dicta. De vermelding van reële beweegredenen en verduidelijking van de 
gevolgen buiten het geval versterken en versnellen beide de invloed van het Hof over 
rechtspraak en rechtsleer. Op die wijze kan het Hof door reglementair op te treden 
preventief rechtsonzekerheid wegnemen, net zoals een wetgevend optreden dat ook 
kan. In Nederland wordt die regelgevende rol ook erkend. De gewezen voorzitter 
van de Hoge Raad, Willibrord Davids, geeft daar aan dat de Hoge Raad, wanneer 
daar een nood toe bestaat, inderdaad arrêts de règlement velt. Indien die daarbij de 
wetgeving loyaal eerbiedigt, hoeft dat geen afbreuk te doen aan de democratische 
beïnvloedingsmogelijkheden van de rechtsonderhorigen over het recht.
Ten tweede zou het volgens de auteur interessant zijn dat het Hof ook sneller kan 
optreden wanneer een geschil gerezen is. Het boek bespreekt ook op dit punt ver-
schillende technieken, waarvan we er hier slechts twee belichten. Een eerste techniek 
daartoe zou erin bestaan dat de feitenrechters – ook buiten het mededingingsrecht – de 
mogelijkheid gegeven wordt prejudiciële vragen aan het Hof te stellen. Dit recht kan 
zoals in Nederland en Frankrijk beperkt worden. Een tweede techniek is het frequenter 
instellen van cassatie in het belang van de wet. Deze cassatietechniek leidt ertoe dat 
de verduidelijking van het recht – dat is de rechtsvorming – niet langer afhankelijk 
is van de wil van de partijen om een cassatieberoep in te stellen. Naar het voorbeeld 
van Nederland kan een commissie ingericht worden die verzoeken tot het uitoefe-
nen van cassatie in het belang van de wet, bekijkt en hierover een advies verstrekt 
aan het Openbaar Ministerie. Indien het Hof via prejudiciële vragen of cassatie in 
het belang van de wet tussenkomt, zal het niet kunnen steunen op zijn traditionele 
informatiekanalen. Het Hof zou bij het beantwoorden van de prejudiciële vragen niet 
noodzakelijk de oplossingen van verschillende rechters in hetzelfde geschil kunnen 
vergelijken. Het kan dan evenmin steunen op de commentaren in de rechtsleer naar 
aanleiding van die vonnissen en arresten. Bij het cassatieberoep in het belang van 
de wet zullen de partijen in het onderliggende geschil in de regel ook niet langer het 
dossier spijzen met inzichten vanuit hun tegenstrijdige belangen. Om het Hof toch 
voldoende te informeren bij dergelijk vroegtijdig optreden – evenals in andere zaken 
– wordt dan door de auteur gekeken naar een versterkte rol voor de interne weten-
schappelijke ondersteuning van het Hof, de advocaat-generaal en externe experten 
(amici curiae). Een overspoeling van het Hof door experten kan verhinderd worden 
door dergelijke tussenkomst op uitnodiging te laten plaatsvinden of door ze aan een 
procedure tot verzoek tot vrijwillige tussenkomst aan de voorzitter te onderwerpen. 
Eventuele premature uitspraken kan het Hof nadien steeds rechtzetten door om te gaan.
Het werk bevat naast de rechtsgeschiedenis en de rechtsvergelijking ook een empiri-
sch luik. Hierin worden de resultaten weergegeven van een enquête waar 8% van de 
Belgische rechters op reageerden. De resultaten claimen, zoals de auteur ook aangeeft, 
geen representativiteit, maar zijn eerder als indicatief te interpreteren. Onder degenen 
die de enquête invulden, vond een meerderheid dat het de rol van het Hof is om de 
rechtsontwikkeling aan te sturen en dat het Hof meestal de meerderheidsinterpretatie 
volgt, dat het standvastig is, een groot respect toont voor de bestaande rechtstraditie, 
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het vaak navolging vindt en veel impact heeft op de praktijk. De formulering van het 
Hof is volgens de meerderheid duidelijk en begrijpelijk voor juristen, en voldoende 
kwalitatief geargumenteerd, gestructureerd en logisch. De arresten zouden begrijpe-
lijker zijn met dissenting opinions, expliciete juridische overwegingen, de weergave 
van de feitelijke omstandigheden van het geschil en verwijzingen naar de rechtspraak 
van supranationale rechtscolleges. De meerderheid van de antwoordende rechters 
meent dat ze de rechtspraak van het Hof regelmatig raadplegen, volgen, leerstukken 
letterlijk overnemen en parafraseren; en ze staan negatief tegenover een procedure 
voor prejudiciële vraagstelling aan het Hof.
Het werk bevat gedetailleerde vergelijkingen met aandacht voor functionele equiva-
lenten, duidelijke voorbeelden, casestudy’s en nuances waar deze korte bespreking 
geen recht aan kan doen. De verduidelijkingen en citaten in de voetnoten zijn tevens 
stuk voor stuk het lezen waard.

Jitte Akkermans

GOEDERENRECHT

N. Bernard, Le droit des biens après la réforme de 2020 (Limal: Anthemis 2020), 
884p., €115.
Dit lijvige handboek is een standaardwerk in het goederenrecht. Niettegenstaande dit 
werk geschreven is in het Frans, is dit werk ook interessant voor de Vlaamse jurist. 
Het goederenrecht is immers geen regionale materie. 
Het werk volgt nauwgezet de indeling van het nieuwe boek 3 “Goederen” in het BW. 
Volgens de auteur is de nieuwe indeling van de wet immers duidelijk gestructureerd. 
Met een totaal van 884 pagina’s verwondert het niet dat Bernard meer doet dan louter 
de nieuwigheden opsommen van het nieuwe goederenrecht. 
Eerst en vooral spreekt Bernard zich openlijk uit over de nieuwe wet. Nu eens is hij 
negatief en sceptisch, dan weer positief en optimistisch. Zo uit hij hevige kritiek op 
de wetgever die de ‘fiducie’ op de valreep uit de wet heeft gehaald. Bernard argumen-
teert dat de fiducie noodzakelijk is als juridische basis voor alternatieve woonvormen 
zoals de Community Land Trust, één van zijn stokpaardjes. Hij is daarnaast kritisch 
omtrent de keuze van de wetgever om het gesloten stelsel van zakelijke rechten (nu-
merus clausus) te behouden, nu het nieuwe goederenrecht voorziet in een veel grotere 
contractvrijheid voor de partijen (volgens art. 3.1 BW is het nieuwe goederenrecht 
immers principieel van aanvullend recht, behalve wat betreft definities en indien de 
wet anders bepaalt). Hij stelt zich de vraag of deze numerus clausus geen rem betekent 
op een bloei van nieuwe zakelijke rechten om tegemoet te komen aan nieuwe noden 
van de praktijk, zoals “le bail réel solidaire” in het Franse recht. Een verwijzing 
naar het Franse recht is trouwens geen geïsoleerd geval in dit handboek. Meermaals 
doorheen het handboek verwijst de auteur naar het Franse recht, zoals onder andere 
bij de bespreking van de fiducie, het juridisch statuut van dieren en het opstalrecht.
Daarnaast gaat het werk over de grenzen van het goederenrecht heen. Bernard legt 
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immers verbanden met andere rechtsdomeinen zoals het erfrecht, verbintenissenrecht 
(het toekomstig Boek 5 “Verbintenissen” in het BW), pandrecht, consumentenrecht 
(WER), strafrecht en het Europees recht (EVRM en Europese case law). Bij de be-
spreking van het juridisch statuut van dieren verwijst hij zelfs naar de Code wallon 
du Bien-être animal.
Bernard ontrafelt ten slotte haarfijn alle wetsbepalingen, stap voor stap. Hij legt op 
pedagogische wijze minutieus iedere rechtsfiguur uit en plaatst hem in zijn context. 
Hij maakt hypothesen waar mogelijk en probeert deze ook in de mate van het mo-
gelijke op te lossen. Doorheen zijn werk verwijst hij geregeld naar andere delen van 
het boek. Zo legt hij interessante verbanden die de lezer - die niet per se specialist 
is in het goederenrecht - niet zomaar legt. Zo vormt het bovendien ook één groot 
samenhangend geheel.
De lezer voelt aan dat het expertisedomein van Bernard alles te maken heeft met 
wonen, meer bepaald hoe we betaalbaar kunnen wonen. Bernard snijdt hiermee een 
maatschappelijk relevant thema aan. In België zijn er immers alsmaar minder ge-
zinnen die zich de aankoop van een gezinswoning kunnen veroorloven. Dankzij de 
concrete voorbeelden die hij aanhaalt om dit probleem op te lossen, ontmoeten theorie 
en praktijk elkaar. Hij gaat immers uitgebreid in op, hoe enerzijds het erfpachtrecht 
als juridische tool gebruikt werd aan de Université catholique in Louvain-la-Neuve. 
Anderzijds wordt ingegaan op het gebruik van het opstalrecht voor de Community 
Land Trust in de gemeente Etterbeek. Bernard beperkt zich in dit deel niet tot het 
louter juridisch perspectief. Ook het financieel-maatschappelijk perspectief hiervan 
komt kort aan bod. 
Op het einde van het handboek volgen vijf willekeurige bijlages (o.a. een aankoopak-
te). Het is niet geheel duidelijk waarom de auteur deze heeft willen toevoegen. Deze 
vormen alvast geen extra meerwaarde bij dit anders wel kwalitatieve werk. 
Ter conclusie: zijn duidelijke structuur, vlotte pen, pedagogische manier van uitleggen, 
scherpe kritiek, creativiteit, allesomvattendheid en zijn subtiele humor maken dit werk 
een aanrader voor de bibliotheek van iedere jurist met interesse in het (goederen)recht.

Emily Defreyne

GOEDERENRECHT

V. Nossek, Das Konzept „Grundbuch”. Der Streit um das Grundregister in 
Deutschland, Frankreich und England zwischen 1652 und 1900 (Tübingen: Mohr 
Siebeck 2019), xxii +450p., €109.
Onroerende publiciteit (land registration) is enigszins ondergewaardeerd in onze 
rechtswetenschap. Ondanks de fundamentele rol die onroerende publiciteit speelt 
in ons vermogensrecht, wordt het onderwerp vaak slechts zijdelings aangeraakt. 
Nossek’s Das Konzept “Grundbuch” vormt in dit opzicht de uitzondering op de 
regel – gelet op mijn eigen affiniteit met onroerende publiciteit een zeer aangename 
uitzondering – en het verdient alleen daarom al aanbeveling. Het boek heeft echter 
ook tal van andere inhoudelijke en vormelijke kwaliteiten. 
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Een van de eerste vaststellingen die iedereen met enige interesse in onroerende-pu-
bliciteitssystemen in (rechtsvergelijkend) perspectief doet, is de verscheidenheid die 
er bestaat tussen de verschillende systemen wereldwijd(1). Toch is er ook eenheid in 
die verscheidenheid: klassiek deelt men onroerende-publiciteitssystemen namelijk 
op in verschillende families. Veelal is sprake van drie groepen: de Latijnse groep, de 
Germaanse groep en de Torrensstelsels(2). De vraag die in dat verband onmiddellijk 
rijst, is hoe dit onderscheid is kunnen ontstaan. Het gerecenseerde boek biedt een 
aanzienlijke bijdrage bij het formuleren van een antwoord op deze vraag. Nossek 
toont aan de hand van een uitvoerige rechtshistorische analyse van de Duitse, Franse 
en Engelse onroerende publiciteit tussen 1652 en 1900 op overtuigende wijze aan dat 
de verscheidenheid in onroerende-publiciteitssystemen alles te maken heeft met hun 
historische oorsprong en evolutie. 
De auteur bespreekt allereerst kort de alleroudste voorbeelden van de onroerende 
publiciteit, o.a. in het oude Egypte en het klassieke Griekenland. Vervolgens staat hij 
kort ook stil bij de middeleeuwse Duitse Stadtbüchern, wat gelet op zijn achtergrond 
een logische focus vormt. Hij besluit deze inleiding met 1) de (terechte) vaststelling 
dat de hedendaagse derdenbeschermingsfunctie van onroerende publiciteit een ma-
terieelrechtelijke regeling vereist en 2) de vaststelling, wat kort door de bocht, dat 
deze materieelrechtelijke regeling zich grotendeels pas vanaf de 17de eeuw weer 
manifesteert, wat het hoofdargument vormt voor de temporele afbakening van zijn 
studie (1652-1900). In werkelijkheid – zoals Nossek zelf overigens ook lijkt te er-
kennen – had de onroerende publiciteit ook in het oude recht welbepaalde materi-
eelrechtelijke gevolgen(3), doch deze vallen buiten het bestek van het gerecenseerde 
boek. Het tweede deel van de inleiding biedt een introductie in de belangrijkste posi-
tiefrechtelijke begrippen van de onroerende publiciteit in de besproken rechtsstelsels 
(transcription, Eintragung, Verkehrsschutz, kadaster, etc.) en slaat zo de brug naar 
het hoofdonderwerp van het boek.
Na deze inleiding neemt Nossek de lezer mee in een diepgravende rechtshistorische 
en rechtsvergelijkende studie van de onroerende-publiciteitssystemen in Frankrijk, 
Duitsland en Engeland tussen 1652 en 1900. Deze studie vormt het corpus van het 
gerecenseerde boek. Het is enigszins jammer dat de bespreking eerst uiteenvalt in 
drie grote hoofdstukken – een per besproken rechtsstelsel – en niet meer geïntegreerd 
is. Dit komt de rechtsvergelijking, die wordt uitgesteld tot een later deel, niet onmid-
dellijk ten goede. Wel bevordert het de helderheid van de historische analyse van 
elk onroerend publiciteitsstelsel afzonderlijk; het boek is dan ook zeer dienstig als 
(rechtshistorisch) naslagwerk voor de Duitse, Franse en Engelse onroerende publi-
citeit. De auteur laat zich tevens opmerken door een zeer diepgravende en volledige 
analyse van primaire bronnen in alle drie deze rechtsstelsels. Hij betrekt daarbij de 
toonaangevende doctrine van elke tijdsperiode en heeft ook uitvoerig aandacht voor 

(1)  Zie ook: B. Verheye, Onroerende registerpubliciteit in kritisch rechtsvergelijkend 
perspectief, doctoraatsthesis KU Leuven, 2021, nr. 2 en nr. 33 e.v. (hierna: B. Verheye, 
Onroerende registerpubliciteit, 2021).
(2)  B. Verheye, Onroerende registerpubliciteit, 2021, nr. 33; I. Williamson et al., Land 
Administration for Sustainable Development, Redlands (CA), ESRI Press Academic, 2009, 
9, 65-67 (met een heldere tabel), 121 e.v.).
(3)  zie ook: B. Verheye, Onroerende registerpubliciteit, 2021, nr. 96 e.v.
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de daarmee verbonden totstandkomingsgeschiedenis van de verschillende wetgevende 
normen. Het boek biedt dan ook een mooie illustratie van de wetgevende praktijk in 
de besproken rechtsstelsels door de eeuwen heen en de verschillende maatschappelijke 
krachten die daarbij een rol hebben gespeeld.
In zijn vergelijkend deel, dat eigenlijk kan worden opgevat als de conclusie van het 
boek dat ook het antwoord op de hoofdonderzoeksvragen inhoudt, stelt Nossek vast 
dat de rode draad door de onroerende publiciteit van de afgelopen eeuwen steeds 
derdenbescherming is geweest met het oog op het bevorderen van de onroeren-
de-kredietmarkt en zo de economie in het algemeen. De concrete wijze waarop de 
wetgevende machten in verschillende tijden dit hebben aangepakt verschilt echter. 
Dit verschil in concrete aanpak, waarvoor Nossek verschillende redenen aanhaalt – 
concrete juristen, bereidwillige of weigerachtige machtshebbers, codificatiegolven, 
economische omstandigheden, etc. –, verklaart tevens de uiteindelijke gedaante die 
de onroerende publiciteit aanneemt. Dit vergelijkend deel is zeer helder opgebouwd 
en herhaalt dezelfde onderdelen per onderscheiden tijdsperiode (1652-1699, 1703-1771, 
1783-1798, 1804-1826, 1828-1857, 1862/63, 1864-1870, 1872-1875 en 1880-1900). Dit 
draagt sterk bij aan de leesbaarheid en de verstaanbaarheid van de inzichten. De 
auteur sluit af met een heldere en korte conclusie.
Het gerecenseerde boek is een zeer inzichtelijk werk dat voor iedereen met een bij-
zondere interesse in onroerende publiciteit, zowel vanuit positiefrechtelijk als vanuit 
rechtshistorisch oogpunt, onmisbaar is. Daarnaast verdient het ook aanbeveling voor 
eenieder met een ruimere rechtshistorische interesse, aangezien het bijzonder interes-
sante inzichten biedt in de geschiedenis van de wetgevingspraktijk, in het bijzonder 
in het privaatrecht. Bovendien is het boek ook geschreven in een toegankelijk en vlot 
Duits, dus ook taalkundig zijn er geen hindernissen voor wie enigszins vertrouwd is 
met het Duitse juridische jargon. 

Benjamin Verheye

GOEDERENRECHT

V. Sagaert en P. Lecocq, De hervorming van het goederenrecht (Brugge: die Keure 
2019), 491p., €76.
In 2019 verscheen een boekenreeks gewijd aan de hervorming van het Burgerlijk 
Wetboek. De reeks bestaat uit vier boeken die elk een afzonderlijk onderdeel van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek behandelen: het bewijsrecht, het goederenrecht, het 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het verbintenissenrecht. In het gere-
censeerde boek komt het wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht aan bod. 
Na meer dan tweehonderd jaar was het goederenrecht, een belangrijk onderdeel van 
onze basiswetgeving, meer dan verouderd. De nood aan een “nieuw goederenrecht” 
was hoog. De herziening werd gekoppeld aan een viertal krachtlijnen: (structure-
le en inhoudelijke) (1) integratie, (2) instrumentalisering, (3) modernisering en (4) 
flexibilisering.
Het hele hervormingsproces van het goederenrecht heeft uiteindelijk meer dan vier 
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jaar in beslag genomen, waarbij onder meer ook een publieke consultatie werd ge-
organiseerd om het draagvlak van de hervorming te vergroten. Het sluitstuk van dit 
legislatieve proces is de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van 
het Burgerlijk Wetboek, die op 17 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad verscheen 
en op 1 september 2021 in werking is getreden. De Wet van 4 februari 2020 bestaat 
uit 188 artikelen die ingevoegd worden in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
In het gerecenseerde boek is de tekst opgenomen van het wetsontwerp, met bijhorende 
Memorie van Toelichting, zoals dit op 31 oktober 2018 in de Kamer werd ingediend. 
Kort daarop verloor de regering evenwel haar meerderheid, waardoor het wetsontwerp 
niet meer behandeld kon worden tijdens de legislatuur 2014-2019. Na de val van de 
regering werd het oorspronkelijke wetsontwerp heringediend als wetsvoorstel. Tijdens 
het daaropvolgende parlementaire proces werden twee hoorzittingen georganiseerd. 
Naar aanleiding daarvan werden nog verschillende amendementen doorgevoerd, 
waarvan de schrapping van het hoofdstuk over de ‘fiducie’ (oorspronkelijk artikel 
3.38 tot en met 3.51 van het wetsontwerp) het meest opvallende is. Voornamelijk 
vraagstukken van fiscale aard, die niet behandeld konden worden in lopende zaken, 
zorgden ervoor dat het wetsvoorstel op dit vlak sneuvelde(1). Ook artikel 3.67 van 
het wetsontwerp werd geschrapt. In dit artikel over onteigening en eigendomsbeper-
kingen werd verwezen naar de Grondwet en het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
EVRM. De Raad van State achtte het niet raadzaam om in het Burgerlijk Wetboek 
te verwijzen naar hogere normen(2). 
Ingevolge de schrappingen van de fiducie en van het artikel inzake onteigening en 
eigendomsbeperkingen telt de Wet van 4 februari 2020 vijftien artikelen minder 
vergeleken met de tekst van het wetsontwerp. Dit betekent ook dat alle bepalingen 
die volgen op artikel 3.37 in de wet van 4 februari 2020 een ander artikelnummer 
hebben dan het artikelnummer in de tekst van het wetsontwerp. Bijgevolg is ook de 
concordantietabel, die aan het einde van het gerecenseerde boek werd opgenomen, ge-
dateerd. Een correcte concordantietabel is onder andere terug te vinden in V. Sagaert, 
J. Baeck, N. Carette, P. Lecocq, M. Muylle en A. Wylleman (eds.), Het nieuwe 
goederenrecht in Property Law Series (Antwerpen, Intersentia 2021, 534 p.).
Behalve de hernummering bevat de uiteindelijke wettekst ook enkele inhoudelijke 
wijzigingen. Zo werd in artikel 3.45 BW over publieke en private goederen (oor-
spronkelijk artikel 3.59 van het wetsontwerp) onder meer de definitie van het begrip 
‘openbaar domein’ weggelaten. Ook het zelfstandig eigendomsrecht voor kabels en 
leidingen in hoofde van degene die ze heeft aangelegd (oorspronkelijk artikel 3.78, 
derde lid van het wetsontwerp) heeft de uiteindelijke wettekst niet gehaald. 
Het uitgeven van dit boek (en in het algemeen van deze boekenreeks) is hoogstwaar-
schijnlijk met de beste bedoelingen gebeurd. Men wou vermoedelijk de juridische 
wereld zo snel mogelijk informeren over de nakende ontwikkelingen binnen het 
goederenrecht. Het uitgeven van boeken(reeksen) op basis van wetsontwerpen en 

(1)  Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0173/004, 10-11; Zie ook D. Gruyaert, “Eigendom” in 
V. Sagaert, J. Baeck, N. Carette, P. Lecocq, M. Muylle en A. Wylleman (eds.), Het 
nieuwe goederenrecht in Property Law Series, XI, Antwerpen, Intersentia, 2021, (249) 252, 
nr. 5. (hierna: ‘D. Gruyaert: “Eigendom”, 2021’).
(2)  Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 55-0173/004, 27-28; Zie ook D. Gruyaert, “Eigendom”, 
2021, 261, nr. 21.
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wetsvoorstellen heeft echter als groot nadeel dat ze een beperkte houdbaarheidsdatum 
hebben. Dit nadeel komt hier bijvoorbeeld tot uiting in de gedateerde concordantie-
tabel, geschrapte wetsartikelen, gewijzigde inhoud van wetsartikelen … 
Voor rechtspractici, voor wie de actualiteit van rechtsbronnen doorgaans essentieel is, 
zijn er helaas weinig redenen om dit boek (nu nog) aan te schaffen. Wie een grondige 
analyse van de hoofdthema’s van het nieuwe goederenrecht wenst te lezen of een 
geactualiseerde concordantietabel wenst te raadplegen, koopt beter het hoger reeds 
vermelde boek over het nieuwe goederenrecht in de Property Law Series waar Sagaert 
en Lecocq ook aan meeschreven. Het wetsvoorstel dat in juli 2019 werd ingediend, 
inclusief toelichting en amendementen, kan eenvoudig geraadpleegd worden bij de 
parlementaire stukken op de website van De Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Maja Reynebeau

GOEDERENRECHT

V. Sagaert, J. Baeck, N. Carette, P. Lecocq, M. Muylle en A. Wylleman (eds.), 
Het nieuwe goederenrecht in Property Law Series, (Antwerpen: Intersentia 2021), 
xxii + 534p., €125.
Op 1 september 2021 is Boek 3 “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 
werking getreden. Het goederenrecht is een uiterst belangrijke pijler van ons privaat-
recht. Een uitgebreide analyse van de hervormde bepalingen is dus zeker welgekomen. 
Het gerecenseerde verzamelwerk is een interuniversitair initiatief en maakt deel 
uit van de Property Law Series. In zestien bijdragen van gerenommeerde auteurs 
gaat het werk zeer grondig in op de verschillende hoofdthema’s van de hervormde 
goederenrechtelijke regelgeving. 
De eerste inhoudelijke bijdrage is van Sagaert en Lecocq en vat nog eens de tot-
standkoming en de krachtlijnen van het nieuwe goederenrecht samen. Belangrijker 
voor de praktijk zijn echter de bepalingen inzake inwerkingtreding en overgangsrecht 
die aan het einde van dit hoofdstuk worden besproken. 
De algemene regels inzake het voorwerp van zakelijke rechten worden gestructureerd 
uiteengezet in de bijdrage van Baeck. Onder meer het specialiteits- en eenheidsbe-
ginsel en de accessoriteitsregel komen aan bod. Interessant is de rechtsvergelijkende 
analyse die de auteur op meerdere punten maakt.
In de daaropvolgende bijdrage behandelt Apers het onderscheid tussen de roerende 
en onroerende goederen. Om de knelpunten van het onderscheid tussen beide soorten 
goederen in het Oud Burgerlijk Wetboek te kaderen, neemt de auteur een sprong terug 
in de tijd, meer bepaald naar de Code Napoléon en de rechtspraak en rechtsleer uit 
die periode. Het vernieuwde onderscheid tussen de roerende en onroerende goederen 
wordt afgetoetst aan de krachtlijnen van het nieuwe goederenrecht. De auteur stelt de 
impressionante vereenvoudiging van de nieuwe bepalingen centraal. 
In zijn analyse van het goederenrechtelijk statuut van dieren vergelijkt Van de 
Voorde niet enkel het oude en het nieuwe recht, maar maakt hij ook een interessante 
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vergelijking met verschillende andere landen waaronder Duitsland en Zwitserland. 
De auteur komt tot de conclusie dat de Belgische wetgever met het hervormde goede-
renrecht niet ver genoeg is gegaan om tegemoet te komen aan het belang van het dier. 
Lemmerling bespreekt in zijn bijdrage op omvattende wijze het domeingoederen-
recht. Aan de hand van een helder overzicht van rechtspraak en rechtsleer wordt het 
openbaar domein onder het Oud BW vergeleken met het leerstuk van het openbaar 
domein in het nieuwe goederenrecht. De auteur is (terecht) kritisch voor de (niet) 
doorgevoerde wijzigingen aan het oude domeingoederenrecht. 
In het nieuwe goederenrecht voorziet de wetgever voor het eerst in een regeling voor 
kwalitatieve verbintenissen. Demeyere gaat dieper in op enkele toepassingen van 
kwalitatieve verbintenissen en ook op de aansprakelijkheid na overdracht van zakelijke 
rechten. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden en schematische overzichten 
wordt de nieuwe regelgeving inzake kwalitatieve verbintenissen verduidelijkt.
Van de Voorde onderzoekt vervolgens de problematiek van het bezit en de verkrij-
gende verjaring. Er wordt ingegaan op de verschillende functies van het bezit, waarbij 
aan de verkrijgende functie bijzondere aandacht wordt besteed. 
De modernisering van de onroerende publiciteit komt aan bod in de bijdrage van 
Verheye. Onder meer de inhoud van de hypothecaire registers en de gevolgen van 
de onroerende publiciteit worden uitgebreid uiteengezet. Doorheen de bijdrage wordt 
voor de lezer duidelijk wat nu precies de vernieuwingen van de hervorming zijn en 
welke elementen inzake onroerende publiciteit ongewijzigd blijven. Tot slot doet de 
auteur nog enkele suggesties voor verdere modernisering.
De hervorming van het eigendomsrecht wordt behandeld door Gruyaert. Deze auteur 
bespreekt de verschillende wetsartikelen van de nieuwe titel over eigendom aan de 
hand van enkele thema’s, waaronder de verwerking als oorspronkelijke vorm van 
roerende eigendom en de omvang van grondeigendom. De analyse maakt duidelijk 
dat het eigendomsrecht door de hervorming en modernisering een minder prominente 
rol krijgt toebedeeld dan voorheen. 
Jansen gaat in op de verschillende soorten mede-eigendom en het bijhorende regime 
in het hervormde goederenrecht. De regelgeving inzake burenhinder wordt bespro-
ken door Van Baeveghem. In de daaropvolgende bijdrage stelt Jansen de gemene 
afsluiting, ook wel mandeligheid genoemd, centraal.
De vernieuwde regelgeving inzake erfdienstbaarheden wordt vervolgens besproken 
door Swinnen. De bijdrage geeft een omvattend overzicht van het wettelijk kader in-
zake erfdienstbaarheden, waarin zowel de nieuwigheden als de ongewijzigde aspecten 
worden samengebracht. De auteur volgt de klassieke “levensloop” van erfdienstbaar-
heden en behandelt achtereenvolgens het ontstaan, de uitoefening en het tenietgaan 
van erfdienstbaarheden. Verder komen ook nog enkele wettelijke erfdienstbaarheden 
aan bod, waaronder de afstanden en de ingeslotenheid. De auteur concludeert terecht 
dat er een belangrijke taak is weggelegd voor rechtspraak en rechtsleer om de nieuwe 
bepalingen concreet invulling te geven.
De bepalingen inzake vruchtgebruik vinden we terug in Titel 6 van Boek 3 van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek. Wylleman geeft toelichting bij de nieuwe regeling en 
volgt in haar bijdrage de structuur van de wetgever. Naast de meer algemene be-
palingen (definitie, voorwerp, duurtijd, …) wordt ook het vruchtgebruik op enkele 
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specifieke goederen, waaronder bijvoorbeeld het vruchtgebruik op schuldvorderingen, 
toegelicht.
De nieuwe erfpachtregelgeving wordt onder de loep genomen door Muylle. In zijn 
bijdrage staat hij uitgebreid stil bij de minimum- en maximumduur van het erf-
pachtrecht, met inbegrip van de hernieuwing en de verlenging. Voor wat betreft het 
tenietgaan van het erfpachtrecht bevat de bijdrage interessante overwegingen inzake 
de gevolgen naar belanghebbende derden toe. 
In de laatste bijdrage geeft Carette toelichting bij de nieuwe bepalingen inzake 
opstal. De auteur heeft aandacht voor zowel het zelfstandig als het accessoir opstal-
recht. Ook deze auteur volgt grotendeels de opbouw van de titel over opstal in Boek 
3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Er wordt onder meer stilgestaan bij de wettelijke 
mogelijkheden tot het vestigen van een eeuwigdurend opstalrecht en de bevoegd-
heden van de opstalhouder ten aanzien van het volume dat in opstal werd gegeven. 
Doorheen zijn tekst wijst de auteur op enkele aandachtspunten bij het opstellen van 
een opstalovereenkomst. 
De teksten in het gerecenseerde verzamelwerk zijn goed gestructureerd en onder-
bouwd met de nodige verwijzingen naar literatuur en rechtspraak. Een grote meer-
waarde bij dit referentiewerk is de concordantietabel die aan het einde werd toege-
voegd. Doorheen de verschillende bijdragen wordt bovendien frequent teruggekoppeld 
naar de tekst van het initiële wetsontwerp (na de val van de regering heringediend 
als wetsvoorstel), evenals naar de doorgevoerde amendementen. Ten gepaste tijde 
een punt van kritiek op het werk van de wetgever geeft de lezer bovendien extra stof 
tot nadenken. 
Samengevat: “Het nieuwe goederenrecht” is een must-have naslagwerk op de boe-
kenplank van iedere jurist.

Maja Reynebeau

GOEDERENRECHT

E.C.A. Vermeulen, Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederen-
recht (Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020), 110p., €21,50.
Het gerecenseerde boek Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goede-
renrecht is de commerciële versie van de masterscriptie van de auteur Vermeulen. 
Het is verschenen in de Nederlandse reeks Ars Aequi Libri. Het boek behandelt een 
van de trending topics in het vastgoedrecht, met name circulair bouwen.
In de eerste plaats biedt het boek een aardige inleiding op de circulaire economie en 
haar bekende operationalisering: product-as-a-service. In essentie komt dit op het 
volgende neer: in plaats van een bepaald product van de producent te kopen, gaat de 
consument dit product afnemen in de vorm van een dienst van diezelfde producent, 
die op die manier eigenaar blijft en zo ook de (ecologische) eindverantwoordelijkheid 
voor dit product blijft dragen. Op deze manier krijgt de producent een incentive 
om een duurzamer product te ontwikkelen én is hij beter in staat om dit product te 
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onderhouden. Ook in de bouwsector onderzoekt men volop hoe men vastgoed op 
circulaire wijze vorm kan geven, doch men stuit daarbij op verschillende juridische 
uitdagingen. Het gerecenseerde boek heeft precies dit circulaire bouwen als onderwerp 
en komt tot een heldere omschrijving van circulair bouwen. Het is zeer verdienstelijk 
dat zij daarbij ook bepaalde bouwtechnische en architecturale concepten vermeldt. 
Zo komt Vermeulen tot de volgende inzichtelijke werkdefinitie: “Circulair bouwen 
is het proces van ontwerp tot sloop van bouwwerken, waarbij de hoogwaardige 
herbruikbaarheid van de gebruikte producten, onderdelen en grondstoffen centraal 
staat. Bij bouwwerken gaat het om onderdelen of componenten van een bouwwerk, 
waarbij het zowel gaat om constructieve als niet-constructieve onderdelen, welke 
met het oog op herbruikbaarheid van elkaar (moeten) kunnen worden gescheiden.” 
Ten tweede gaat de auteur dieper in op de diverse juridische uitdagingen waarvoor 
circulair bouwen ons stelt. Zij behandelt met name de goederenrechtelijke en de 
daarmee verbonden insolventierechtelijke vraagstukken. Het kernbegrip in haar 
betoog is “bestanddeelvorming”, i.e. de goederenrechtelijke figuur – een uiting van 
het eenheidsbeginsel – die inhoudt dat een samenstellend bestanddeel van een goed 
wordt geacht hetzelfde goederenrechtelijke statuut te hebben als dat goed zelf. In het 
nieuwe Belgische goederenrecht vinden we dat principe bijvoorbeeld in artikel 3.8, 
§2 BW: “Een inherent bestanddeel van een goed is een noodzakelijk element van dit 
goed dat er niet kan worden van afgescheiden zonder afbreuk te doen aan de fysieke 
of functionele substantie van dit goed. Niettegenstaande enig andersluidend beding 
en behoudens indien de wet anders bepaalt, kan een zakelijk recht niet afzonderlijk 
op een inherent bestanddeel van een goed worden gevestigd, strekt een zakelijk 
recht op een goed zich van rechtswege uit tot zijn inherente bestanddelen en strekt 
elke daad van beschikking met betrekking tot een goed zich van rechtswege uit tot 
zijn inherente bestanddelen.” Het is deze bestanddeelvorming en haar diverse uitin-
gen – bijvoorbeeld de onroerende natrekking – die de circulaire bouwsector voor 
uitdagingen stelt, want bij circulair bouwen is het precies de bedoeling dat men het 
oorspronkelijke goederenrechtelijke statuut van het gebruikte product behoudt, want 
het eigendomsrecht met betrekking tot dit product dient bij de producent te blijven 
liggen en de consument krijgt enkel een gebruiksrecht. Vandaar precies: product-as-
a-service. Het hoeft geen betoog dat dit juridisch makkelijker kan worden georgani-
seerd voor het meubilair in een woning dan voor de gevel van diezelfde woning en 
dit is precies de goederenrechtelijke uitdaging waarvoor circulair bouwen ons stelt.
De auteur bekijkt de zaken wel vanuit een quasi-exclusief Nederlandse bril en de 
Belgische lezer moet daarvoor gewaarschuwd worden. Door de gelijkaardige termino-
logie en de vertrouwdheid van de begrippen kan de indruk ontstaan dat het Belgische 
recht en het Nederlandse recht op dit vlak identiek zijn, maar dat is hoegenaamd niet 
het geval. Waar men in het Belgische recht de onroerende natrekking als een onroe-
rende toepassing van de bestanddeelvorming beschouwt, worden beide figuren in het 
Nederlandse recht – m.i. onterecht – onafhankelijker van elkaar gedacht. Dit blijkt 
ook in het gerecenseerde boek, waar de auteur bestanddeelvorming en onroerende 
natrekking bespreekt als twee afzonderlijke figuren die ervoor kunnen zorgen dat het 
afzonderlijke goederenrechtelijke statuut van een voorwerp dat deel uitmaakt van een 
gebouw verloren gaat. Een en ander betekent echter niet dat dit boek niet interessant 
is voor de Belgische jurist. Functioneel gesproken is de kernvraag namelijk dezelfde: 
hoe kan men ervoor zorgen dat onderdelen van een gebouw toch een afzonderlijk 
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goederenrechtelijk statuut behouden?
Vermeulen reikt in haar boek diverse mogelijke oplossingen aan voor deze vraag. 
Een eerste oplossing is de zogenaamde “eenvoudige gemeenschap”, in het Belgische 
recht bekend als de mede-eigendom. Deze oplossing is echter niet geschikt, want de 
consument-gebruiker van het onderdeel krijgt nog steeds een goederenrechtelijke 
aanspraak op dat onderdeel, terwijl dat niet de bedoeling is. 
Een tweede oplossing is de vestiging van een erfpachtrecht of opstalrecht – de auteur 
bespreekt beide afzonderlijk – met betrekking tot enkel het onderdeel in kwestie. Ook 
in het Belgische recht zou dit de perfecte oplossing zijn. Het probleem is echter, zowel 
naar Nederlands als naar Belgisch recht – wat opnieuw de relevantie van het gerecen-
seerde boek voor de Belgische jurist illustreert – dat het niet zeker is of een beperkt 
zakelijk recht wel kan worden gevestigd met betrekking tot enkel een onderdeel. In 
beide rechtsstelsels schuift men de zelfstandigheid van het voorwerp naar voren als 
criterium, maar het is niet eenduidig wat dit precies betekent. 
Een derde oplossing die de auteur voorstelt, is de kwalitatieve verplichting, in het 
Belgische recht beter bekend als de kwalitatieve verbintenis. De kwalitatieve verbin-
tenis van de eigenaar van het circulair vastgoed in kwestie zou er dan in bestaan dat 
hij of zij moet toestaan dat een derde, met name de producent van een welbepaald 
onderdeel van het gebouw, dit onderdeel wegneemt en bijvoorbeeld vervangt, wanneer 
die producent dat aangewezen acht. Deze oplossing leidt echter tot moeilijkheden 
in het insolventierecht.
In het volgende hoofdstuk van haar boek staat de auteur stil bij de insolventierech-
telijke implicaties van de door haar besproken oplossingen. Zij combineert deze 
bespreking met de financieringsproblematiek en dit is een logische benadering, want 
de insolventierechtelijke implicaties zijn uiteraard bepalend voor de financiering. Een 
en ander wordt besproken zowel vanuit de ooghoek van de producent als vanuit de 
ooghoek van de consument, wat de bespreking een zeer volledig karakter geeft, ook 
al is zij hier en daar wat beknopt.
Dit alles brengt de auteur ten slotte tot de conclusie dat wettelijk ingrijpen noodza-
kelijk is om circulair bouwen echt mogelijk te maken. Zo stelt zij een wijziging voor 
aan de klassieke bestanddeelvormings- en natrekkingsregels en suggereert zij om 
een verruimd opstalrecht mogelijk te maken.
Het gerecenseerde boek biedt een zeer duidelijk overzicht van de diverse goede-
renrechtelijke en daarmee faillissementsrechtelijke uitdagingen waarvoor circulair 
bouwen ons stelt. Ondanks de Nederlandse invalshoek is het boek ook interessant 
voor Belgische juristen, want vanuit een functionele optiek zijn de uitdagingen naar 
Belgisch recht eigenlijk zeer gelijkaardig aan deze naar Nederlands recht. Ik zou het 
boek dan ook warm aanbevelen aan iedere jurist met interesse in circulair bouwen. 
Bovendien zou eigenlijk iedere vastgoedjurist in circulair bouwen geïnteresseerd 
moeten zijn, want de kans is reëel dat circulair vastgoed het vastgoed van de 21ste 
eeuw wordt.

Benjamin Verheye
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INFORMATICA EN RECHT

J. De Bruyne en C. Vanleenhove (eds.), Artificial Intelligence and the Law 
(Antwerpen: Intersentia 2021), xxxii + 520p., €140.
Artificiële intelligentie (artificial intelligence, AI) krijgt een steeds belangrijkere rol in 
ons dagelijks leven. In ‘Artificial Intelligence and the Law’ onderzoeken verschillende 
auteurs uit diverse juridische disciplines hoe AI-systemen een impact kunnen heb-
ben op het Belgische recht. Terwijl specifieke onderwerpen van Belgisch privaat- en 
publiek recht (waaronder het consumentenrecht, het verbintenissenrecht, het aanspra-
kelijkheidsrecht en het gegevensbeschermingsrecht) met de nodige diepgang worden 
behandeld, biedt het boek ook een ruimer overzicht van een aantal AI-evoluties en 
tendensen in een meer internationaal en Europees kader.
In het eerste hoofdstuk (“Basic concepts of AI for Legal Scholars” door Devillé, 
Sergeyssels en Middag) wordt een algemeen beeld geschetst van het concept AI. In 
het tweede hoofdstuk (“Different Models of Innovation and Their Relation to Law” 
door Delmotte) wordt onderzocht welke rechtsregels het meest bevorderlijk zijn 
voor het ontstaan van innovatie in een markteconomie. Het derde hoofdstuk (“Setting 
the Scene: On AI Ethics and Regulation” door Fierens, Rosello en Wauters) biedt 
een overzicht van de belangrijkste aspecten van het AI-debat dat wereldwijd over 
de ethiek en regulering van AI wordt gevoerd. In het vierde hoofdstuk (“Quantative 
Legal Prediction: the Future of Dispute Resolution?” door Van Der Haegen) wordt 
de opkomst van AI-technieken in de context van de geschillenbeslechting besproken. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de uitdagingen voor de ontwikkeling van 
AI-toepassingen voor kwantitatieve juridische voorspellingen. In hoofdstuk 5 (“AI 
Arbitors… ‘Does Not Compute’” door Ongenae) komt internationale arbitrage aan 
bod. Meer in het bijzonder wordt onderzocht of een AI-systeem kan worden aange-
duid als arbiter. 
Hoofdstuk 6 (“AI through a Human Rights Lens. The Role of Human Rights in 
Fulfilling AI’s Potential” door Daelman) handelt over de relatie tussen AI en mensen-
rechten. In dit hoofdstuk wordt het discriminatieverbod in de AI-context benadrukt. 
Hoofdstuk 7 (“Killer Robots: Lethal Autonomous Weapons and International Law” 
door Van Severen en Vander Maelen) licht een aantal belangrijke internationaal-
rechtelijke vragen uit over het gebruik van robots as lethal autonomous weapons. 
In hoofdstuk 8 (“AI and Data Protection: the Case of Smart Home Assistants” door 
Vander Maelen, Lievens, Vermeulen en Milkaite) komt het gegevensbescher-
mingsperspectief van AI aan bod. De auteurs starten hun analyse vanuit het toe-
passingsgeval van smart home assistants. Hoofdstuk 9 (“AI and IP: a Tale of Two 
Acronyms” door Vanherpe) handelt over het raakvlak tussen AI en het intellectuele 
eigendomsrecht. Hierbij wordt eerst ingegaan op de bescherming van AI technologie-
en zelf. Vervolgens wordt onderzocht welke bescherming er bestaat voor output die 
wordt gegenereerd door of via een AI-systeem. In hoofdstuk 10 (“Tax and Robots” 
door Scornos) wordt gekeken naar de fiscale gevolgen van AI en robotten en wordt 
de vraag gesteld of de nood bestaat om het gebruik van robotten te belasten. 
In hoofdstuk 11 (“Robotisation and Labour Law. The Dark Factory: the Dark Side 
of Work?” door Taes) worden de arbeidsrechtelijke uitdagingen van het gebruik van 
robotten besproken. Hoofdstuk 12 (“The Hypothesis of Technological Unemployment 
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Caused by AI-Driven Automation and its Impact on Social Security Law” door 
Werbrouck) vertrekt vanuit de hypothese van technologische werkloosheid ten 
gevolge van door AI-aangedreven automatisering en bespreekt de gevolgen daarvan 
voor de sociale zekerheid. In hoofdstuk 13 (“AI in Belgian Contract Law: Disruptive 
Challenge or Business as Usual?” door Appelmans, Herbosch en Verheye) wordt 
het gebruik van AI-systemen in het Belgisch contractenrecht besproken. Hoofdstuk 
14 (“Tort Law and Damage Caused by AI Systems” door De Bruyne, Van Gool en 
Gils) handelt over de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
door AI-systemen. Hoofdstuk 15 (“Insurance Underwriting on the Basis of Telematics: 
Segmentation and Profiling” door Amankwah) onderzoekt de invloed van telematics 
op het afsluiten van polissen in de motorrijtuigenverzekering. 
In hoofdstuk 16 (“AI and Creditworthiness Assessments: the Tale of Credit Scoring 
and Consumer Protection. A Story with a Happy Ending?” door Goetghebuer) 
wordt ingegaan op de automatisering van kredietwaardigheidsbeoordelingen en meer 
in het bijzonder, kredietscoresystemen. Hoofdstuk 17 (“AI and the Consumer” door 
Bennis) bespreekt de relatie tussen het consumentenrecht en AI. Het laatste hoofd-
stuk, hoofdstuk 18 (“Robots and AI in the Healthcare Sector: Potential Existing Legal 
Safeguards Against a(n) (Un)justified Fear for ‘Dehumanisation’ of the Physician-
Patient Relationship” door Buelens) handelt over het gebruik van AI in de gezond-
heidssector, en in het bijzonder over de – onterechte – vrees voor ‘dehumanisation’ 
van de arts-patiënten-relatie.
De sterkte van dit boek zit in de diversiteit tussen en de kwaliteit van de afzonderlijke 
hoofdstukken. Een aanrader voor eenieder die meer wil weten over AI en het recht.

Yung Shin Van Der Sype

INFORMATICA EN RECHT

D.M. Katz, R. Dolin en M.J. Bommarito (eds.), Legal informatics (Cambridge: 
Cambridge University Press 2021), xiv + 510p., £140.
De titel van het boek ‘Legal Informatics’ geeft duidelijk weer waar het boek over 
gaat, namelijk juridische informatica en juridische technologieën. Met bijdrages van 
meer dan dertig auteurs wordt in dit werk getracht een duidelijk beeld te scheppen 
over wat juridische informatica inhoudt, wat we ermee kunnen doen en met welke 
uitdagingen we in deze context worden geconfronteerd.
Het werk is gericht op een zeer divers publiek. Zowel juristen – al dan niet met 
technische voorkennis, als techneuten – al dan niet met een juridische achtergrond, 
kunnen ermee aan de slag. De editors geven in het voorwoord zelf aan dat het werk 
ook als handboek kan gebruikt worden voor Amerikaanse studenten. Dit geeft al aan 
dat een aantal onderwerpen, zoals e-discovery, wellicht minder interessant zullen 
zijn voor de Belgische lezer, maar niettemin zijn de bijdrages globaal genomen voor 
een breder publiek relevant en interessant.
Het boek is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel bestaat uit een inleiding tot de 
juridische informatica (Part I. Introduction to Legal Informatics). Hier komen onder 
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andere de oorsprong en geschiedenis van de juridische informatica aan bod in de 
bijdrage van Bommarito, “The Origins and History of Legal Informatics”.
In het tweede deel worden de bouwstenen en kernbegrippen van het thema toegelicht 
(Part II. Legal Informatics: Building Blocks and Core Concepts). De kracht van dit 
deel bestaat in de vlot leesbare bijdrages over voor juristen moeilijk te vatten thema’s, 
zoals de bijdrage van editor Katz “AI + Law: An Overview” en de “Introduction 
to Blockchain and Cryptography” van Rosario. Voor juristen die betrokken zijn in 
IT-gerichte projecten is de bijdrage van Hagan, “Introduction to Design Thinking 
for Law” zeker een aanrader. In deze verhelderende bijdrage focust de auteur vanuit 
een juridisch perspectief op de human-centred design approach.
In het derde deel worden een aantal hedendaagse toepassingsgevallen besproken (Part 
III. Use Cases in Legal Informatics). De bijdrages in dit deel zijn opgesplitst in vier 
categorieën, namelijk 1) contracten en patenten, 2) procesvoering en e-discovery, 3) 
juridisch onderzoek, overheidsgegevens en toegang tot juridische informatie, en 4) 
geschillenbeslechting en toegang tot het recht. Opvallend is de bijdrage van Agin, 
“Examining Public Court Data to Understand and Predict Bankruptcy Case Results” 
waarin de auteur beschrijft hoe met machine learning succes of mislukking kan 
worden voorspeld op basis van publiek beschikbare gerechtelijke informatie.
In het vierde deel wordt de meer praktische kant van het verhaal belicht (Part IV. Legal 
Informatics in the Industrial Context). Enerzijds worden in dit deel de uitdagingen voor 
innovatie in het recht besproken. Anderzijds komen de praktijkervaringen van een 
advocatenkantoor en het legal operations team van technologiegigant Google aan bod.

Yung Shin Van Der Sype

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

J. Keustermans en P. Blomme, Auteursrecht. Capita Selecta (Tweede herziene en 
bijgewerkte editie) (Antwerpen: Intersentia 2021), xvi + 505p., €110.
Met de tweede editie van het boek Auteursrecht. Capita Selecta leveren de auteurs 
opnieuw een goed onderbouwd, overzichtelijk basiswerk over auteursrecht af. De 
focus ligt op het Belgische recht, zoals beïnvloed door Europese en internationale 
regelgeving.
De eerste editie, uitgegeven door Larcier in 2015, is inmiddels ingehaald door aanzien-
lijke evoluties op wetgevend vlak, onder impuls van de voortschrijdende harmonisatie 
aangevoerd en aangevuurd door de wetgevende instanties van de Europese Unie (EU). 
Men kan hierbij onder meer denken aan de – beroemde dan wel beruchte, afhankelijk 
van uw perspectief – Richtlijn Digitale Eengemaakte Markt (Digital Single Market 
of DSM) en het amendement van de Satelliet- en Kabelrichtlijn, beide daterend uit 
2019. Anderzijds heeft het Hof van Justitie van de EU zich tijdens de voorbije jaren 
talloze malen uitgesproken over de materie van het auteursrecht. In combinatie met 
recente uitspraken van de Belgische hoven en rechtbanken is er meer dan voldoen-
de voer voor discussie. De uitgebreide update die de auteurs hebben doorgevoerd, 
die leidde tot een aandikking van de inhoudelijke analyse met een kleine honderd 
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pagina’s, is dan ook welkom.
Interessant is onder meer dat de auteurs zich bij de redactie van deze tweede editie 
hebben laten bijstaan door legal tech. Meer in het bijzonder heeft een tekstuele analyse 
plaatsgevonden met behulp van Legidex, een juridisch kennissysteem ontwikkeld met 
informatietechnologie en artificiële intelligentie. Vervolgens hebben de auteurs op 
basis van de tips verstrekt door dit systeem recente wetswijzigingen nagekeken en 
verwijzingen naar recente rechtspraak ingevoegd. Voor beoefenaars van een rechts-
gebied dat het traditioneel moeilijk heeft met de overgang naar het digitale is deze 
prestatie minstens lovenswaardig te noemen. 
Het boek bestaat in totaal uit negen hoofdstukken en beslaat de voornaamste topics 
in het auteursrecht op gestructureerde en logische wijze. Na een korte historische 
uitstap (hoofdstuk 1) komen de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming 
aan bod (hoofdstuk 2), met name de vereisten van concrete vorm en originaliteit. 
Vervolgens gaan de auteurs in op de titularis(sen) van het auteursrecht (hoofdstuk 
3), zonder evenwel de beschermende bepalingen van het auteurscontractenrecht in 
detail te behandelen. Bijzondere aandacht kent het boek wel toe aan een aantal ver-
schillende categorieën van beschermde werken (hoofdstuk 4), met name werken van 
letterkunde of beeldende kunst, audiovisuele werken en databanken. Een opvallend 
uitgebreide analyse is bovendien gewijd aan de bescherming van software. Het boek 
dat de auteurs eerder publiceerden over dit onderwerp (Softwarebescherming onder 
het auteursrecht 25 jaar Europese Richtlijn in Cahiers Antwerpen Brussel Gent, 
Brussel: Larcier 2016, 105 p.) is hier ongetwijfeld niet vreemd aan. Vervolgens komt 
de reikwijdte van auteursrechten aan bod, met afzonderlijke afdelingen voor de ver-
mogensrechten en de morele rechten (hoofdstuk 5), gevolgd door een gedetailleerde 
analyse van de uitzonderingen op de vermogensrechten (hoofdstuk 6). Hierna volgen 
de beschermingsduur (hoofdstuk 7) en de schadevergoeding bij inbreuken (hoofd-
stuk 8). Het boek sluit af met een omstandig overzicht van procedurele aspecten, dat 
de mogelijke gerechtelijke procedures over auteursrechtelijke geschillen beschrijft 
(hoofdstuk 9). De meest diepgaande analyse in dit kader is weggelegd voor de sta-
kingsvordering zoals in kort geding, die in procedures over intellectuele rechten het 
voordeel van een relatief snelle procedure combineert met een rechterlijke beslissing 
ten gronde. Deze uitgebreide behandeling hoeft opnieuw niet te verbazen, gelet op de 
eerdere publicatie over dit onderwerp van de hand van Blomme, één van de auteurs 
(Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele eigendom – Een stand 
van zaken in Cahiers Antwerpen Brussel Gent, Brussel: Larcier 2019, 126 p.).
Naast de bovengenoemde negen hoofdstukken hebben de auteurs geen afzonder-
lijke bibliografie, maar wel een aantal bijlagen toegevoegd aan het boek. Zo bevat 
bijlage 1 een concordantietabel die voor de relevante bepalingen uit het Wetboek 
Economisch Recht (WER) de corresponderende artikels van de vroegere Auteurs-, 
Software- en Databankenwet aangeeft. Bijlagen 2 en 3 geven de lezer een overzicht 
van, respectievelijk, de relevante secties van het WER (uit Boeken I, XI en XVII) en 
het Gerechtelijk Wetboek. Wat betreft de uittreksels uit het WER in het bijzonder is de 
lezer gewaarschuwd dat de omzetting van de DSM-Richtlijn in 2021 nog zal leiden tot 
wijzigingen en aanvullingen van het Belgische regime inzake auteursrecht die niet in 
bijlage 3 opgenomen zijn. Bijlage 4 reproduceert de Richtlijn Informatiemaatschappij, 
één van de voornaamste EU-richtlijnen over auteursrecht, die dit jaar reeds haar 
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twintigste verjaardag mag vieren.
Zoals de auteurs zelf aangeven in de inleiding, pretendeert dit boek niet een exhaus-
tieve analyse te bieden van het auteursrecht. Wie het boek toch met dit oogmerk aan-
koopt, zal bedrogen uitkomen. Wel is het doel om te fungeren als efficiënt instrument 
voor praktizijnen die zich geconfronteerd zien met een vraag over auteursrecht, als 
vertrekpunt voor eventuele meer diepgaande opzoekingen met behulp van de toe-
gevoegde voetnoten. Dit doel bereikt het boek met vlag en wimpel. De jarenlange 
praktijkervaring van de auteurs blijkt niet enkel uit de doelmatige benadering van de 
deelonderwerpen en de keuze van relevante rechtspraak, maar ook uit de beknopte 
schrijfstijl die onnodige zijsprongen vermijdt. De logische structuur wijst auteurs-
rechtnovicen meteen in de juiste richting. Ook experten ter zake kunnen evenwel 
gebaat zijn bij de updates die de auteurs aanbrachten op basis van recente rechtspraak, 
onder meer over digitale uitputting en de draagwijdte van het concept ‘mededeling 
aan het publiek’, maar ook wat betreft de gevolgen van de aankomende omzetting 
van de DSM-Richtlijn in de Belgische rechtsorde.
De eerste editie van Auteursrecht. Capita Selecta staat al in de boekenkast van het 
gros van de auteursrechtminnende Belgische juristen, inclusief ondergetekende. 
Inmiddels dateert deze eerste editie van zes jaar geleden, een eeuwigheid in het snel 
evoluerende auteursrechtlandschap. Het loont dan ook zonder twijfel de moeite om 
deze tweede editie toe te voegen aan uw collectie.

Jozefien Van Herpe

INSOLVENTIERECHT

A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Deventer: 
Kluwer 2020), xxv + 992p., €98.
Het gerecenseerde boek, verschenen in de mooie serie Onderneming & Recht, betreft 
de commerciële editie van het proefschrift van Anne Mennens. In haar proefschrift, 
verdedigd aan de Nederlandse Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt ze het 
“dwangakkoord buiten surseance en faillissement”, wat eigenlijk neerkomt op een 
uitgebreide beschrijving en evaluatie van de (tijdens haar onderzoek nog in de maak 
zijnde) Nederlandse Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die op 1 januari 
2021 in werking is getreden. Het was dan ook lange tijd de vraag wat er eerst zou 
verschijnen: de WHOA of haar proefschrift.
Het proefschrift van Mennens is niet het eerste in zijn soort. Ook het eerder verde-
digde proefschrift van Tollenaar (dat ik in 2017 (afl. 4, p. 1517) voor het TPR heb 
gerecenseerd) gaat in se over de WHOA (die weliswaar toen nog in zijn kinder-
schoenen stond). Waar het eerdere proefschrift van Tollenaar (dat aanzienlijk korter 
was en voornamelijk bestond uit principes) een grote impact heeft gehad op het 
wetgevingsproces, is het uitgebreide proefschrift van Mennens het standaardwerk 
voor elke herstructureringsdeskundige, observator of rechter die te maken krijgt met 
de WHOA. In die zin vullen beide proefschriften elkaar mooi aan.
Het proefschrift van Mennens is lang, maar verveelt niet. Elke pagina is een waar 



1500 TPR 2021

genot om te lezen. Haar proefschrift verdient dan ook alle lof. Op een zeer gestructu-
reerde wijze doorloopt ze het WHOA-traject van het begin tot het einde, telkens met 
aandacht voor vragen die in de praktijk kunnen rijzen. De Belgische lezer zal in dit 
proefschrift bijzonder veel inspiratie vinden voor de implementatie van de Europese 
Herstructureringsrichtlijn naar Belgisch recht (de WHOA is niet de Nederlandse 
implementatie van die richtlijn, maar is wel zo goed als conform aan die richtlijn). 
Als ik dan toch een puntje van kritiek moet geven, is het dat Mennens wel zeer – en 
misschien iets te – vriendelijk is voor de WHOA. Tegelijk gebiedt de eerlijkheid mij 
te zeggen dat de WHOA nu eenmaal een knap staaltje wetgevend werk is, waar menig 
Belgisch insolventiejurist jaloers op kan zijn.
De wedloop tussen Mennens en de Nederlandse wetgever heeft ervoor gezorgd dat 
sommige last minute amendementen op de WHOA (die overigens door Tollenaar als 
een “tikkeltje onbesuisd” zijn bestempeld) niet meer zijn opgenomen in haar proef-
schrift. Ik denk daarbij aan het recht op contanten – waarvan ikzelf een tegenstander 
ben – dat werd afgezwakt en aan de introductie van de 20%-regel (een regel waarvan 
we in de Belgische reorganisatieprocedure door collectief akkoord een variant kennen, 
maar die m.i. kant noch wal raakt).
Sta me toe met een korte en krachtige aanbeveling te eindigen: het proefschrift van 
Mennens is onmisbaar voor eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking 
komt met de WHOA.

Frederik De Leo

INSOLVENTIERECHT

H. Sims, R. Lai, N. Levy, S. Ramel, H. Doyle, J. Hannant en S. Parsons, Insolvency 
Practitioners – Appointment, Duties, Powers and Liability (Cheltenham: Elgar 2020), 
xlii +318p., £145 (hardcover); £116 (eBook).
Het gerecenseerde boek “Insolvency Practitioners – Appointment, Duties, Powers and 
Liability” maakt deel uit van de praktijkgerichte serie Elgar Corporate and Insolvency 
Law and Practice. Zoals de titel van het boek al doet vermoeden, bevat het boek een 
zeer overzichtelijke bespreking van drie samenhangende thema’s: de vereiste kwalifi-
caties en waarborgen om als insolventiefunctionaris te worden benoemd en de aanvang 
en het einde van zo een mandaat (Deel 1), de algemene plichten en bevoegdheden 
van insolventiefunctionarissen, met inbegrip van de aansprakelijkheidsnorm (Deel 
2), en de aansprakelijkheid van insolventiefunctionarissen en de mogelijkheden om 
die aansprakelijkheid te voorkomen en te beperken (Deel 3).
Het begrip “insolventiefunctionarissen” wordt in dit boek ruim opgevat, met dien 
verstande dat het wel steeds gaat om insolventiefunctionarissen die bestaan in het 
Verenigd Koninkrijk. Niet enkel de (provisional) liquidators (een begrip dat zowel 
slaat op curatoren als vereffenaars), administrators, supervisors, nominees, monitors 
en de steeds zeldzamere administrative receivers passeren de revue, maar ook de 
trustees in bankruptcy (vgl. met bewindvoerders in de collectieve schuldenregeling) 
en receivers (die toch wel sterk verschillen van de andere insolventiefunctionarissen). 
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Doorheen het boek gaat ook aandacht uit naar de remuneratie van insolventiefunc-
tionarissen, met inbegrip van financiering door derden.
Uit voorgaande bespreking volgt al dat het boek zeer compleet is (weliswaar zonder 
te vervallen in details of in een opsomming van rechtspraak) en, zoals de auteurs zelf 
aangeven, een lacune opvult in de Engelse doctrine. Die lacune bestaat (of bestond) 
overigens niet enkel in het Verenigd Koninkrijk: ook in de Belgische doctrine gaat 
er nog te weinig aandacht uit naar structurele en grondige analyses van de benoe-
ming, ontslag, remuneratie en aansprakelijkheid van insolventiefunctionarissen. 
Een kritische geest zou zich ook kunnen afvragen of al die verschillende insolven-
tiefunctionarissen die we vandaag kennen in België en in het Verenigd Koninkrijk 
wel nodig zijn… In een reorganisatieprocedure zouden we bijvoorbeeld al een heel 
eind kunnen komen met één flexibele herstructureringsdeskundige, om eens de term 
van de Europese Herstructureringsrichtlijn te gebruiken.
Het boek is niet enkel relevant voor de Engelse advocaten en insolventiefunctiona-
rissen (die overigens vaak geen advocaat, maar accountant zijn), maar ook voor de 
academicus, advocaat, wetgever en rechter die op zoek is naar inspiratie om tot een 
beter ontwikkeld insolvency governance kader te komen. Zo wordt er in de Belgische 
doctrine wel eens kritisch geschreven over de “immuniteit” van de curator die zelf 
collectieve schade oftewel schade aan de boedel heeft veroorzaakt. De primaire 
schadelijder is dan de boedel, met tot gevolg dat tijdens het faillissement (minstens 
tot de afrekeningsvergadering) enkel de curator als vertegenwoordiger van die boedel 
een schadevergoeding kan vorderen. Een curator zal zichzelf uiteraard niet aanspre-
ken tot betaling van vergoeding voor die collectieve schade (een enkele schizofrene 
curator niet meegerekend). Welnu, het Engelse recht heeft daar met s. 212 van de 
Insolvency Act 1986 een oplossing voor, en laat die oplossing nu net zeer sterk lijken 
op de zijdelingse vordering die de Belgische rechtbanken tijdens het faillissement 
hebben uitgeschakeld … U ziet, het boek vormt een bron van inspiratie om kritisch 
na te denken over de huidige stand van zaken in het Belgische recht, met tal van 
mogelijkheden voor de creatieve rechter of wetgever. Ik kan het boek dan ook warm 
aanbevelen.

Frederik De Leo

NOTARIEEL RECHT

F. Buyssens en A.-L. Verbeke (eds.), Notariële actualiteit 2019-2020 (Antwerpen: 
Intersentia 2020), xx + 528p., €90.
Dit boek is het tweeëntwintigste in de reeks Leuvense Notariële Geschriften en bevat 
de bijdragen in het raam van de door het Leuvense Instituut voor Notarieel Recht 
aangeboden post-universitaire cyclus 2019-2020. Verscheidene ervaren specialisten in 
het notariële recht dragen bij tot een punctuele beklemtoning van een aantal recente 
topics die het notariaat bestrijken.
Het boek is opgebouwd aan de hand van de vier hoekstenen van de notariële prak-
tijk en meer precies (1) familie, (2) vastgoed, (3) fiscaliteit en (4) rechtspersoon. De 
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auteurs houden vinger aan de pols: recente wetgeving, wetsontwerpen, rechtsleer en 
rechtspraak worden geduid en geanalyseerd. 
Binnen het thema familie bespreekt Verstraete in een eerste luik enkele bijzondere 
vraagstukken inzake inbreng. Hij focust daarbij op (1) de inbreng van schulden, (2) 
de schenking van gemeenschapsgoederen en de implicaties van het verdelingsbe-
ding op de inbreng en inkorting en (3) vruchten en interesten op de in te brengen 
goederen. Voor het tweede luik van zijn bespreking put Verstraete inspiratie uit 
de vurige discussies die zich dienaangaande in het raam van het Comité voor Studie 
en Wetgeving (CSW) hebben afgespeeld. Met verve verdedigt de auteur de klassieke 
leer om zodoende ‘de kritiek op de kritiek op deze klassieke leer’ te weerleggen. 
Intussen (na het verschijnen van voorliggend naslagwerk) heeft het Hof van Cassatie 
de discussie beslecht (veeleer) in de richting van de eerder moderne visie, tot spijt van 
Verstraete die in een annotatie in het Tijdschrift voor Notarissen op overtuigende 
wijze blijft vasthouden aan zijn zienswijze (Cass. 7 december 2020, T.Not. 2021, 55, 
met conclusie van advocaat-generaal H. Vanderlinden en annotatie van J. Verstraete 
en Ph. De Page). In het derde en laatste luik van zijn bespreking verwerkt Verstraete 
onder meer het cassatiearrest van 4 juni 2020, de bijhorende conclusie van eerste 
advocaat-generaal R. Mortier en de overzichtelijke annotatie van S. Declercq over 
anatocisme in het Tijdschrift voor Notarissen (Cass. 4 juni 2020 T.Not. 2021, 648, 
noot S. Declercq). 
Nog binnen het thema familie vervolgt nijboer met een bijdrage over de omvang en 
aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in het nieuwe 
erfrecht (ingevolge de Erfwetten van 31 juli 2017 en 22 juli 2018). De bijdrage is 
bijzonder praktijkgericht geschreven en doorspekt met dienstige voorbeelden. 
Binnen het thema vastgoed levert Degeest de meest omstandige bijdrage van het hele 
werk met ruim 120 bladzijden omtrent de kwalificatie van zakelijke gebruiksrechten, 
met name opstal, erfpacht en vruchtgebruik. De bijdrage ligt in lijn met het proef-
schrift dat Degeest voorbereidt aan de KU Leuven over kwalificatie, herkwalificatie 
en conversie van zakelijke rechten.
Een tweede bijdrage binnen het thema vastgoed is van de hand van Toury. Na een 
korte inleiding over meer dan 200 jaar onteigeningswetgeving, te beginnen bij de 
Déclaration des droits de l’homme van 26 augustus 1789, biedt hij een voor het notari-
aat toegankelijk overzicht van het Vlaamse onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 
Binnen het thema fiscaliteit bespreekt Joosen het zogenoemde UBO-register. De 
Antiwitwaswet van 18 december 2017, die voortvloeit uit de vierde Europese antiwit-
wasrichtlijn van 20 mei 2015, voert de verplichting in om de uiteindelijke begunstigden 
en meer precies de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van in België opgerichte 
vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts en fiducieën bij te houden in een 
centraal register (het UBO-register). Het register ontleent zijn naam aan de personen 
die erin moeten voorkomen. Het register verzamelt informatie van elke natuurlijke 
persoon die zeggenschap of controle uitoefent dan wel de uiteindelijke eigenaar is 
van een juridische constructie. Joosen blikt voor het notariaat achter de bedoelde 
vennootschapsrechtelijke schermen.
Geelhand de Merxem bespreekt, in een tweede bijdrage binnen het thema fiscaliteit 
van ruim 100 bladzijden, een hele reeks recente Vlaamse standpunten en beslissingen 
inzake erfbelasting. Hij illustreert dat er in iets meer dan twee jaar tijd heel wat kan 
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veranderen op het stuk van Vlaamse erfbelasting, zo ook dat het erop aankomt ‘bij 
te zijn’. Zowel het opmaken van successieplanningen als het indienen van aangif-
ten van nalatenschap vereisen de nodige gespecialiseerde kennis. Het is voorwaar 
specialistenwerk. De notariskantoren dienen zich derhalve zo te organiseren dat de 
kennis inzake erfbelasting continu wordt bijgeschaafd. 
Binnen het vierde en laatste thema rechtspersoon handelen eensdeels Tilleman en 
Dewaele over de organieke vertegenwoordiging van de naamloze vennootschap (nv), 
de besloten vennootschap (bv) en de coöperatieve vennootschap (cv) en anderdeels 
Maresceau over de oprichting van een besloten vennootschap onder het nieuwe 
vennootschapsrecht, met (uiteraard) bijzondere aandacht voor een resem praktische 
aspecten, relevant voor het notariaat. 
Het boek moge, vooral omwille van de praktijkgerichte aanpak die de bedoelde 
reeks kenmerkt, eens te meer een zeer waardevol instrument zijn niet alleen voor 
het notariaat doch ook voor elkeen die met de bedoelde thema’s in aanraking komt 
en op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Sven Mosselmans

ONDERNEMINGSRECHT

S. Seyns en D. Clarysse (eds.), Het (familie)bedrijf & de overdracht (Antwerpen: 
Intersentia 2020), iv + 147p., €62.
In dit werk laten Seyns en Clarysse (editoren) de lezer kennis maken met de diverse 
aspecten die verbonden zijn aan een overdracht van een (familie)bedrijf, opgebouwd 
uit een eerste luik dat het juridisch kader toelicht en een tweede luik waarin aandacht 
wordt besteed aan de omkadering van de overname. 
In het eerste luik wordt zowel de juridische omkadering van de overdracht van een 
(familie)bedrijf in een familiale sfeer alsook in een niet-familiale sfeer toegelicht. 
Er wordt in dit deel onder meer stilgestaan bij de verschillende mogelijkheden tot 
overdracht van een (familie)bedrijf, wat de impact voor het personeel is en welke 
stappen/fasen een overnameproces bevat die tevens ook worden toegelicht. Ook 
wordt nog stilgestaan bij eventuele verbintenissen/engagementen van de overdrager 
na het overnameproces.
In het tweede luik worden de diverse aspecten rond de overdracht van een (familie)
bedrijf toegelicht. Vooreerst wordt er stilgestaan bij de emotionele aspecten bij een 
bedrijfsoverdracht, hetgeen immers des te meer aanwezig is in een familiebedrijf. 
Er worden ook praktische tips gegeven zodat de lezer een houvast heeft in het geval 
dat hij zich in een dergelijke situatie bevindt. Nadat de emotionele aspecten werden 
besproken, wordt er stilgestaan bij de familiale governance en de rol van het fami-
liecharter in een familiebedrijf. Nadat hierover een inleidende uitleg wordt gegeven, 
wordt voornamelijk de mogelijke inhoud van en afspraken in een familiecharter 
besproken. Vervolgens komen de opportuniteiten van private equity bij de overdracht 
van een familiebedrijf aan bod, waarna de waardering van ondernemingen wordt 
toegelicht. Hierbij wordt hoofdzakelijk duiding gegeven bij de verschillende (op 
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heden) courante waarderingsmethodes. Als laatste topic wordt stilgestaan bij hoe 
het vermogen van de overlater kan worden beheerd na de verkoop van het bedrijf.
Het werk is opgebouwd aan de hand van vraagstellingen, waardoor dit boek de 
(juridische) theorie en aandachtspunten in het kader van een overdracht van een 
(familie)bedrijf op een pragmatische wijze toelicht en bovendien heel toegankelijk 
maakt voor mensen die niet vertrouwd zijn met een overname van een (familie)
bedrijf. Er is bijgevolg voor het lezen van dit boek geen voorkennis vereist. Dit boek 
is niet enkel interessant voor personen die op heden worden geconfronteerd met een 
overdracht van een (familie)bedrijf maar tevens voor de personen die zich hierop (in 
de al dan niet verre toekomst) wensen voor te bereiden. Het feit dat dit werk zich 
niet alleen toespitst op de theorie maar ook op de aspecten die rond een overdracht 
van een (familie)bedrijf hangen, maakt dit werk tevens interessant voor de mensen 
die al bekend zijn met overnames en deze (mede) begeleiden waardoor dit werk ook 
niet in hun collectie kan ontbreken.

Shana Van den branden

ONDERNEMINGSRECHT

J. Vananroye en D. Van gerven (eds.), Leerstukken ondernemingsrecht (Antwerpen: 
Intersentia 2020), xii + 242p., €85.
De inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende de 
hervorming van het ondernemingsrecht vormt de rode draad doorheen dit boek. Het 
vernieuwde ondernemingsbegrip komt – soms tot verveling toe – in zowat elk van 
de hieronder besproken bijdragen aan bod. 
De eerste bijdrage (Vananroye – De onderneming in formele en functionele zin) vat 
aan met een stappenplan dat in feite de kroniek van een aangekondigde dood schetst: 
die van de koopman. Vervolgens gaat het over de krachtlijnen van het – op het moment 
van schrijven niet meer zo nieuwe – formele ondernemingsbegrip met inbegrip van 
de kleine schoonheidsfoutjes die eigen zijn aan een hervorming.
Een bijzonder punt van discussie in het kader van het formele ondernemingsbegrip 
(p. 12 e.v.) is het statuut van bestuurders en de mogelijke kwijtschelding waarvan 
ze als onderneming kunnen genieten. De auteur pleit ervoor om te voorzien in een 
afzonderlijke kwijtscheldingsregel voor bestuurders of aandeelhouders die zich per-
soonlijk zeker hebben gesteld voor de schulden van de vennootschap (p. 18). Bij de 
vennootschappen verdient de procesrechtelijke positie van de werkende vennoten van 
een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (maatschap, VOF of CommV) 
bijzondere aandacht. De discussie (die er eigenlijk geen is) of een vonnis lastens de 
vennootschap onder Boek XX WER gezag van gewijsde heeft t.a.v. de onbeperkt 
aansprakelijke vennoten komt ruimschoots aan bod (p. 23-25).
Vanaf p. 25 e.v. krijgt de lezer een anatomische ontleding van het functionele onder-
nemingsbegrip. Wat die lezer vooral moet en zal onthouden, is dat het ondernemings-
begrip kijkt naar de activiteit en niet naar de concrete entiteit. De vergelijking door 
de auteur met de interpretatie bij marktpraktijken biedt een houvast voor de jurist die 
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door de bomen het bos niet meer ziet. Het subjectieve intentionele element (nastreven 
van een economisch doel) wordt bondig samengevat. Ook het consumentenbegrip 
wordt niet onaangeroerd gelaten (treffend omschreven als een “zwaluwstaartver-
binding tussen ‘onderneming’ en ‘consument’). Passeren vervolgens de revue: de 
vennootschappen van publiek recht, vzw’s en stichtingen (p. 36-38).
Wat betreft de andere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, leren we dat de 
Duitse definitie van Unternehmer (§14 BGB), die de wetgever kennelijk heeft geïn-
spireerd bij het formele ondernemingsbegrip, beter zou worden uitgebreid naar het 
functionele ondernemingsbegrip.
In zijn conclusie uit de auteur de bedenking dat de afbakeningsvragen in het onder-
nemingsrecht gelijkaardig blijven aan het oude handelsrecht, met name “wat is een 
beroepsactiviteit?”. Het afbakeningsissue dat zich voordoet in het mededingingsrecht 
is volgens de auteur van een totaal andere aard dan de huis-, tuin- en keukenvragen 
rond de bevoegde rechtbank of de toepassing van het insolventierecht (p. 42). Die 
stelling moet genuanceerd worden want de onderwerping van bestuurders aan de per-
sonele toepassing van het insolventierecht, en bijgevolg aan het kwijtscheldingsregime 
(art. XX.176 WER) lijkt ons toch een vraagstuk dat vroeg of laat op het bord van het 
Hof van Cassatie zal terechtkomen, precies wegens de grote inzet van het vraagstuk.
De bijdrage sluit af met een op het eerste gezicht vreemde paradox (p. 43): enerzijds 
wordt het scheermes van Ockham bovengehaald – enkele suggesties voor vereenvou-
diging van het functionele ondernemingsbegrip. Anderzijds zou de wetgeving onder 
valse eenvoud lijden – de auteur waarschuwt als het ware voor “opportunistische 
interpretaties”: eengemaakte begrippen die naargelang de regels waarvoor ze worden 
gebruikt anders worden toegepast, geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden; 
uniforme interpretatie zou hier volgens de auteur opnieuw een uitweg moeten bieden.
Het mag dus duidelijk zijn dat het laatste woord nog niet gezegd en geschreven is 
over het “nieuwe” ondernemingsbegrip en zijn implicaties. De besproken bijdrage 
heeft alvast het voordeel dat ze zich door haar helderheid en diepgang onderscheidt 
van de meeste andere literatuur over dat onderwerp.
De volgende bijdrage is van de hand van D. Van Gerven (Wat wijzigt er voor stich-
ting, vzw, ivzw, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders?). 
Een auteur die de koe bij de horens vat, kan op onze sympathie rekenen. Die sympathie 
verdient de auteur in eerste instantie omdat hij meteen schetst waarom de driedelige 
opsomming van wie of wat een onderneming is in artikel I.1, 1° WER van belang is 
voor zijn bijdrage. Vervolgens wijst de auteur echter zelf naar de eerdere bespreking 
van het vernieuwde ondernemingsbegrip door Vananroye. In het inleidende gedeelte 
hebben we bijgevolg geregeld een “déjà vu”-gevoel.
Op tijd en stond krijgt de lezer te maken met een vleugje pragmatisme. Zo wijst de 
auteur erop dat de regel van de hoofdelijkheid voor handelaars c.q. ondernemingen 
in het vennootschaps-en verenigingsrecht niet meer zoveel uitmaakt, nu de wetgever 
die al geruime tijd in een wettelijk jasje heeft gestoken. De stukken over de inschrij-
vingsplicht van ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (p. 54-
56) en het optreden in rechte namens een feitelijke vereniging en een maatschap (p. 
57-58) konden ons niet bekoren, maar dat is eerder te wijten aan het onderwerp dan 
aan de auteur. 



1506 TPR 2021

Hetzelfde geldt voor de stukken over de algemene informatieverplichtingen (p.58-
60) en de boekhouding (p. 60-63) omdat deze zich hoofdzakelijk beperken tot een 
opsomming van het wettelijk kader. Een meer praktijkgerichte benadering was hier 
wellicht interessanter. In mindere mate gaat die bedenking ook op voor de bespreking 
van het ondernemingsrechtelijk bewijs (p. 63-65) en het UBO-register (p. 65-67). 
De bespreking van de bijzondere, insolventierechtelijke aansprakelijkheden ex artt. 
XX. 225-227 WER liet ons wat op onze honger zitten. De toepassing ratione societatis 
van die regels inzake bestuursaansprakelijkheid op vzw’s, ivzw’s en vennootschap-
pen met onbeperkt aansprakelijke vennoten is immers, althans in rechtsvergelijkend 
opzicht, vernieuwend. De schuldeisers van een dergelijke onderneming kunnen zich 
dan immers, door het optreden van de curator namens de boedel, verhalen op drie 
vermogens (dat van de vennootschap, de vennoten en de bestuurders). Graag hadden 
we gelezen hoe die regels zich dan concreet verhouden tot artikel XX. 99 in fine WER, 
vooral als de vennoten en bestuurders dezelfde identiteit hebben.
Tot slot nog een afsluitende bedenking: het gebalde antwoord op de vraag die de 
auteur stelt in de titel van zijn bijdrage, komt er niet. In bepaalde gevallen was dat 
nochtans heel simpel, met name voor de feitelijke vereniging. Een mogelijk antwoord 
had daar kunnen zijn: de legistieke erkenning van haar bestaan (art. 1:6, § 1 WVV), 
de onderwerping aan het WER wanneer ze een economisch doel nastreven (zonder 
winst uit te keren en het optreden in rechte via artikel 703 Ger.W.).
Ook in de derde bijdrage (Devroe, Michaux en Beemens – Het ondernemingsbegrip 
in het mededingingsrecht, het marktpraktijktenrecht en het consumentenrecht) treffen 
we een introductie aan van de pluraliteit van ondernemingsbegrippen, die de auteurs 
beschrijven als “wanorde”. Op succesvolle wijze scheppen ze duidelijkheid in die 
wanorde (al ontgaat de meerwaarde van een opsomming van de relevante boeken van 
het WER in voetnoten ons). Het siert de auteurs dat ze op p. 76 expliciet aangeven 
wat ze niet zullen bespreken, zodat de lezer niet wordt verleid met iets wat er toch 
nooit komt: het toepassingsgebied ratione materiae en loci.
Bij de bespreking van de drie definities van een onderneming, staat de meest interes-
sante beschouwing in voetnoot 16: de auteurs geven aan dat enkel bij een bevestigend 
antwoord op de vraag of meerdere rechtspersonen samen één onderneming kunnen 
vormen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, de Belgische definitie in lijn ligt met 
het EU-rechtelijke entiteitsbegrip.
De relevantie van de prioritaire positie van het EU-recht op het nationale recht ter zake, 
wordt pas duidelijk met de bespreking van het arrest Karel De Grote Hogeschool (p. 
80). Dat arrest fungeert als katalysator voor een boeiende bespreking. Aan de hand 
van een chronologische reis door de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt de 
lezer getrakteerd op de gevolgen van een EU-rechtelijke kwalificatie van een orga-
nisatie als een entiteit (p. 82-84).
Op toerental komt de bijdrage o.i. pas echt met de aansprakelijkheid van de moeder-
vennootschap voor overtredingen in hoofde van een dochtervennootschap (p. 84-89) 
(voor anglofielen: parent company liability), niet in het minst omdat dat vooralsnog 
een zeldzaamheid is in de Belgische rechtspraak. De auteurs spreiden een grote zin 
voor realiteit tentoon door erop te wijzen dat het vermoeden dat 100% dochteron-
dernemingen de instructies opvolgen van hun moederonderneming en daarmee één 
eenheid uitmaken in de praktijk nauwelijks weerlegbaar is.
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De bijdrage gaat verder op de ingeslagen weg door de weergave van de conflicterende 
tendensen in de rechtspraak over de invulling van de tweede component van een 
onderneming: de “economische activiteit” (p. 89-96). De auteurs trappen gelukkig 
niet in de val om een kunstmatige poging te ondernemen (excusez le mot) om die 
tendensen met elkaar te proberen verzoenen; ze wijzen daarentegen op de onduide-
lijkheden die daarvan het gevolg zijn.
In het onderdeel “actuele uitdagingen voor elk ondernemingsbegrip” (p. 99-103) leg-
gen de auteurs wel mooi de inconsistenties bloot van de interpretatie door de Europese 
Commissie van het ondernemingsbegrip in achtereenvolgens het staatssteunrecht en 
het aanbestedingsrecht, maar missen we telkens een alinea waarin die uitdaging als 
dusdanig kort en bondig wordt verwoord.
Tot slot gaan de auteurs aan de hand van een driedubbele Q&A (p. 103-107) in op het 
ondernemingsbegrip in de platformeconomie: ze leggen uit waarom platformwer-
kers soms als een werknemer en bijgevolg soms als een onderneming kwalificeren. 
Over de vraag of aanbieders op platformen in het laatstgenoemde geval zelfstandige 
ondernemingen zijn of agenten kwam de eigen visie van de auteurs minder uit de 
verf. Op de vraag hoe actief een zelfstandige aanbieder op een platform moet zijn 
om een onderneming te worden, reiken de auteurs wel weer concrete handvaten aan.
Autoliefhebbers die per toeval ook juristen zijn (of andersom) zouden deze bijdrage 
beschrijven als een diesel: ze komt traag op gang, maar nadien rijdt ze vlot en be-
trouwbaar tot de eindbestemming.
Vervolgens komt de bijdrage Ondernemingsbewijsrecht van Vandenbussche en Van 
de Looverbosch aan bod. Verschillen tussen het oude (voor handelsverbintenissen: 
oud art. 25 W.Kh.) en het op moment van schrijven toepasselijke bewijsrecht (oud 
art. 1348bis BW) en het huidige bewijsrecht voor verbintenissen van ondernemingen 
worden in deze bijdrage vakkundig geanalyseerd (art. 8:11 Nieuw Burgerlijk Wetboek). 
Doorheen die analyse verwijzen de auteurs geregeld naar andere bijdragen voor een 
bespreking “in extenso” van het betrokken item.
Dat de vrijheid van bewijs in het ondernemingsrecht niet absoluut is, was al langer 
bekend. De auteurs verdienen lof omdat ze op een bevattelijke manier naar voren 
brengen welke (nieuwe) nuances Boek 8 van het nieuwe BW daaraan toevoegt. Dat 
geldt nog meer voor het onderdeel over de boekhouding: de praktizijn vindt er snel 
in terug wanneer een boekhouding bewijs oplevert tegen een onderneming, de mo-
gelijkheden en valkuilen van de openlegging, van het verzoek tot openlegging van 
de boekhouding en de vrijwaring van de vertrouwelijkheid door de rechter van de 
voorgelegde boekhouding.
De dichotomie tussen enerzijds de bewijswaarde van de factuur ten aanzien van de 
verzender en anderzijds ten aanzien van de ontvanger (met subonderscheid onder-
neming versus geen onderneming) is een keuze die zowel vanuit academisch als 
praktisch oogpunt valt toe te juichen. Zoals de auteurs terecht opmerken, bestaat in 
ondernemingszaken de meeste discussie over de stilzwijgende factuur, waarvan de 
auteurs de contouren en de ontsnappingsroutes in de rechtspraak en rechtsleer mooi 
schetsen. De lezer die een eigen insteek van de auteurs verwacht op punten die de 
wetgever niet heeft opgelost, zal echter geen verlossing vinden.
Vreemd genoeg volgt er wel een uitgebreide analyse over een cassatiearrest van 
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5 oktober 2018 m.b.t. het protesteren van andere aanspraken dan een factuur (bv. 
een brief). Een extra randnummer om de doorlopende tekst te breken en de lezer 
een adempauze te gunnen, leek ons echter geen overbodige luxe. Het besluit staat 
symbool voor de volledige bijdrage: de chef-koks hebben een smaakvol gerecht op 
het bord van de lezer getoverd met ingrediënten die doorgaans niet erg veel appetijt 
opwekken, maar het had iets meer gekruid mogen zijn.
In een volgende bijdrage bespreken Allemeersch en De Dier de 
Ondernemingsrechtbank: bevoegdheid en werking.
Na een noodzakelijke korte introductie over de benaming van de ondernemingsrecht-
bank, nemen de auteurs in eerste instantie op overtuigende wijze de twijfel weg over 
het gegeven dat de advocaat de lege lata kan optreden als rechter in ondernemings-
zaken (p. 148), om vervolgens een kritische kanttekening te plaatsen bij het gewenst 
karakter van die evolutie (p. 149-150).
Zoals een goede verslaggever, laten de auteurs te gepaste tijde hun enthousiasme 
blijken, in het bijzonder op p. 153 over de onderwerping van vzw’s en stichtingen 
aan de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (en later op p. 161 over de be-
voegdheid over geschillen tussen voormalige vennoten). Even leken de auteurs zich 
te bezondigen aan het principe “overdaad schaadt”, met name via de weergave van 
de geschiedenis van artikel 574 Ger.W., maar op het einde van p. 158 wordt duidelijk 
waarom die historie nog relevant is. Verder hebben de auteurs oog voor de rechterlijke 
bevoegdheid van de vennootschappen in oprichting (p. 159-160) en geschillen met 
ex- of kandidaat-vennoten (p. 161-162).
In een periode waarin forum shopping hoge toppen scheert onder impuls van de soepe-
le rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is een bespreking van de territoriale 
bevoegdheid uiteraard onontbeerlijk (p. 163 e.v.). Het is dan fijn om vast te stellen dat 
de toepasselijke bepalingen (artt. XX. 12-14 WER) ter zake helder worden geschetst.
Het is geen sinecure om de lezer op een aangename en vlotte manier wegwijs te 
maken in de niet zo spectaculaire materie die de bevoegdheid van een rechtbank is. 
Desondanks hebben de auteurs zich voortreffelijk gekweten van deze taak. Als de 
bijdrage dan al een mankement vertoont, is dat één van vormelijke aard. Het laatste 
onderdeel, getiteld “Verband met eerdere bevoegdheidshervormingen” (p. 167-169) 
zou nog meer tot zijn recht gekomen zijn als dat in het begin van de bijdrage aan 
bod kwam.
In een vijfde bijdrage gaat Sobrie in op Het optreden in rechte van organisaties 
zonder rechtspersoonlijkheid.
Na een spitsvondige vergelijking tussen organisaties zonder rechtspersoonlijkheid en 
de kat van Schrödinger, wordt de lezer ondergedompeld in het identificatieprobleem. 
Aan de hand van concrete formuleringen legt de auteur uit welke (vaak oplosbare) 
problemen traditioneel opduiken bij de identificatie van procespartijen in de gedin-
ginleidende akte, gevolgd door de daarmee samenhangende problematiek van de 
bevoegde vertegenwoordiger. 
Vervolgens zal de lezer leren hoe artikel 703, § 2 Ger.W. zowel het identificatiepro-
bleem als het vertegenwoordigingsprobleem oplost, met hier en daar een gepaste 
kritische bedenking, bv. het pleidooi dat de rechter de nodige soepelheid aan de 
dag legt bij de controle van de identiteit van de lasthebber bij groeperingen die 
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niet onderworpen zijn aan de inschrijvingsplicht in de KBO. De bijdrage legt niet 
alleen uit hoe artikel 703, § 2 Ger.W. het afbrokkelende schisma tussen organisaties 
mét en zonder rechtspersoonlijkheid definitief naar de achtergrond heeft verdreven, 
maar ook waarom dat een goede zaak is. Deze bijdrage verdient daarom het etiket: 
“schitterend in eenvoud”.
Als de daaropvolgende bijdrage van Wyckaert en Alper 
(Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders. Oude 
wijn in nieuwe zakken of ‘something old, something new’?) een televisieserie was, 
zouden de eerste 10 pagina’s (p. 189-199) onder de noemer “wat voorafging” vallen. 
De nieuwe aflevering start op p. 199 met de bespreking van de bestuurdersaan-
sprakelijkheid bij faillissement in het WER. Terecht gaat de eerste aandacht van de 
auteurs naar de territoriale aanknopingsfactoren, om vervolgens overzichtelijk het 
materiële en personele toepassingsgebied van de betrokken aansprakelijkheidsregels 
aan te snijden (artt. XX.225, XX.226 en XX.227 WER). Verderop blijkt die keuze 
ietwat ongelukkig te zijn, omdat de auteurs vervolgens van elk van de voornoemde 
aansprakelijkheidsgronden de toepassingsvoorwaarden nog eens afzonderlijk bespre-
ken, hetgeen de coherentie niet altijd ten goede komt. Concrete voorbeelden daarvan 
zijn de uitzondering voor kleine ondernemingen op p. 207 die eigenlijk aansluit bij 
de positieve omschrijving van het toepassingsgebied ratione societatis op p. 202 en 
203 en de verwijzing op p. 210, randnummer 23 naar de onder randnummer 14 ver-
melde personen.
Deel twee van de bijdrage handelt over de impact van de hervorming van het vennoot-
schaps- en verenigingsrecht. De auteurs passen daarbij een gelijkaardig stramien toe 
als in het eerste deel: de loutere bespreking van de bestuursaansprakelijkheidsregels 
in het WVV (hoewel de lezer nog opmerkelijk vaak wordt doorverwezen naar andere 
bronnen). Dat doet meteen de vraag rijzen naar de meerwaarde van dit onderdeel. Op 
p. 222 geven de auteurs nota bene zelf aan dat, op de disculpatieregels na, te betwij-
felen valt of de uiteengezette beginselen een groot verschil maken in de toepassing 
van de faillissementsaansprakelijkheid. 
Afsluiten doen de auteurs met een bespreking van de kwantitatieve beperking van de 
aansprakelijkheid van de bestuurders, beter bekend als de “cap”. Dat is een “innova-
tie” van het WVV die intussen disproportioneel veel aandacht heeft gekregen in de 
literatuur. Het valt dan ook te betreuren dat deze bijdrage zich louter beperkt tot de 
theoretische contouren en zich niet waagt aan de bespreking van concrete handelin-
gen die foutief zijn, maar toch onder de aansprakelijkheidsbeperking zouden vallen.
Los van het gegeven dat de auteurs de in hun titel opgeworpen vraagstelling zelf niet 
beantwoorden, hadden we gehoopt “something new” te lezen in deze bijdrage. Die 
hoop bleek helaas niet gegrond.
De afsluitende bijdrage (Stuyck – Het nieuwe ondernemingsrecht. Kritische evaluatie 
en vooruitblik) gaat de semantische tour op door de hervorming van het onderne-
mingsrecht op te splitsen in de hervorming van het ‘ondernemingsrecht’ en vervolgens 
de ‘hervorming’ van het ondernemingsrecht. In dit deel lezen we vooral wat we al 
wisten: de voornaamste merite van deze bijdrage is dan ook dat ze de belangrijkste 
elementen van het vernieuwde ondernemingsbegrip netjes op een rij zet. Het best 
komt de bijdrage tot zijn recht op p. 238 en p. 239 waarin vooral de Memorie van 
Toelichting bij de Wet tot hervorming van het ondernemingsrecht het moet ontgelden. 
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Wat het evaluatieve aspect betreft, voldoet de bijdrage naar onze mening nipt aan de 
verwachtingen. De lezer zal finaal niettemin ietwat verweesd achter blijven: onder 
het mom van een door de auteur beloofde vooruitblik, moet hij tevreden zijn met de 
boutade dat “de tijd zal zeggen of het goede wetten zijn”.

Roel Verheyden

PERSONENRECHT

E. Brems, P. Cannoot en L. Stevens (eds.), Recht & Gender in België. 10 jaar later 
(Brugge: die Keure 2021), 576p., €95.
Het boek “Recht & Gender in België. 10 jaar later” vormt het vervolg op “Recht en 
Gender in België” daterend uit 2011. Waar in 2011 de auteurs het boek zagen als “een 
eerste aanzet […] om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een gen-
derbenadering van het recht in te vullen” en wilden “illustreren wat een genderbena-
dering van het recht zoal kan inhouden”, lijkt die ambitie in 2021 nog niet veranderd 
te zijn. De opzet van het boek blijft bijgevolg dezelfde: het aanbieden van een breed 
spectrum aan rechtsdomeinen en diverse invullingen van het “genderperspectief”. 
Om het overzicht te bewaren en voor enige consistentie te zorgen wordt het boek 
opgedeeld per overkoepelend thema. Deze thema’s zijn de volgende: (1) genderrol-
patronen en het recht; (2) seksisme, #metoo en het recht; (3) gender, seksualiteit en 
het strafrecht; (4) recht en gender in de multiculturele samenleving; (5) gender en 
het publiekrecht; en (6) actuele vraagstukken inzake recht en gender. In wat volgt, 
worden alle thema’s (en de bijhorende bijdragen) in meer of minder detail besproken. 
Het boek start met een inleidend deel waarin, in vogelvlucht, een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen (gaande van het aannemen van belangrijke regelgevende 
teksten zoals het Verdrag van Istanbul tot het aanraken van de beweging ‘Black Lives 
Matter’) wordt weergegeven. Het inleidend deel zet zich verder in een eerste bijdrage 
van Holtmaat waarin een encyclopedisch overzicht van begrippen en termen met 
een bijzondere betekenis in de context van het vakgebied ‘gender’ gegeven wordt. 
Zoals Holtmaat zelf stelt, wordt dat overzicht vooral vanuit arbeidsrechtelijke en 
sociaalzekerheidsrechtelijke hoek gestuurd. Niettemin biedt het een goede omkade-
rende steun voor het verder lezen van de volgende bijdragen. Vervolgens komt de 
bijdrage ‘De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal 
van voortdurende vooruitgang’ van Heirbaut aan bod. Daarin schetst hij, net zoals 
10 jaar geleden, de discriminatie van de vrouw in het Belgische recht sinds de negen-
tiende eeuw, de langzame opheffing van de wettelijke discriminatie en het geleidelijke 
besef dat “gelijke rechten verkrijgen één ding [is, maar] een gelijke toepassing en 
uitvoering ervan bekomen nog een ander” om af te sluiten met het identificeren van 
het overstijgen van de genderbinariteit als nieuwe uitdaging. Een kort interview met 
Stevens, over de werking en de aandachtspunten van en voor het Instituut voor de 
Gelijkheid van vrouwen en mannen, sluit het inleidend gedeelte af.
Daarna snijdt het boek het eerste thema “genderrolpatronen en het recht” aan. 
Goossens neemt hier als eerste het woord. Daarin toetst Goossens de discussie 
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over de genderdimensie van de zuivere scheiding van goederen op een intelligente en 
doordachte manier aan een aantal fundamentele concepten uit die bredere genderlite-
ratuur en feministische rechtstheorie. Wat enigszins te betreuren valt is, dat ze ervoor 
gekozen heeft om de focus op de vermogensrechtelijke verhouding tussen mannen en 
vrouwen in partnerrelaties te leggen, alhoewel ze zelf zegt dat een partnerrelatie tussen 
man en vrouw niet noodzakelijk meer de huidige norm is. Misschien een idee om die 
focus toch inclusiever te maken of te verschuiven in een volgende bijdrage. Na het 
familiaal vermogensrecht betreden we de arbeidssfeer waarin Foubert en vancleef 
een blik werpen op rechtszaken inzake sekse- en genderdiscriminatie. Ze beperken 
zich tot zaken die in de voorbije tien à twintig jaar voor het Hof van Justitie van de EU 
en de Belgische rechtbanken en hoven werden gebracht. Waar eerst traditioneel wordt 
ingegaan op de claims van directe en indirecte discriminatie gebracht door vrouwen, 
wordt dan, vanuit een verrassende en verademende invalshoek, nagegaan in welke 
mate het beginsel van gelijke behandeling ook mannelijke werknemers beschermt. 
Volgend op een interview met Versluys, die zichzelf bestempelt als de advocaat 
van de “zwakke partij”, wordt het thema ‘seksisme en recht’ geïntroduceerd. Dit 
thema telt vijf bijdragen. Eerst en vooral stellen Timmer en Van der meulen zich 
de vraag in hoeverre feministische dilemma’s omtrent machtsuitoefening, en de 
compromissen die dat vergt, zichtbaar zijn in het beleid van de Raad van Europa. 
Meer specifiek kijken ze in hoeverre de Seksisme-Aanbeveling (maart 2019) van de 
Gender Equality Commission, het eerste internationale mensenrechtendocument 
met een specifieke focus op seksisme, illustratief is voor het dilemma rondom fe-
ministische machtsuitoefening. De bijdrage toont, niet meteen verrassend, dat de 
Seksisme-Aanbeveling, als een product van structural bias-feminisme, het levende 
bewijs is dat institutionalisering van feminisme beperkingen met zich meebrengt. 
De auteurs eindigen niettemin met de optimistische noot dat de Aanbeveling ook van 
vooruitstrevendheid en idealisme getuigt. Vooral de annex die een ambitieuze visie 
op de aanpak van seksisme bevat, is veelbelovend. De bijdrage van Van Dijcke spitst 
zich toe op de vraag of seksisme en racisme terecht verschillend bestraft worden. 
Op basis van een korte schets van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van 
de huidige strafrechtelijke bepalingen inzake racisme en seksisme en het kritisch 
analyseren van de redenen ter verantwoording van de verschillende bestraffing van 
seksisme en racisme aangegeven door de wetgever (in de parlementaire voorbereiding 
en rechtspraak i.v.m. de relevante wetten) komt ze tot de vaststelling dat de verschil-
lende bestraffingen voor racisme en seksisme niet terecht zijn. Ze stelt dat er slechts 
twee mogelijke wegen vooruit zijn, nl. levelling up (striktere bestraffing van racisme 
wordt uitgebreid naar seksisme) of levelling down (bestraffing van racisme wordt ver-
soepeld tot op het niveau van de huidige soepelere bestraffing van seksisme). Lievens 
bestudeert dan weer op een doordachte en intelligente manier hoe en in welke mate 
het recht grip kan krijgen op genderstereotypering en -discriminatie in technologie. 
Eerst illustreert ze dat aan de meerderheid van virtuele persoonlijke assistenten een 
vrouwelijk stemgeluid, een vrouwelijke naam en een “eager-to-please” mentaliteit 
gegeven wordt. Vervolgens gaat ze over tot het analyseren van de reeds bestaande 
mogelijkheden om genderstereotypering en -discriminatie in technologie aan te 
pakken. De bijdrage eindigt met een aantal aanbevelingen om zowel een structureel 
als een institutioneel plan van aanpak te hebben. Die gaan van het benadrukken van 
het belang van divers samengestelde designteams tot het voorstellen van het niet meer 
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vermenselijken of antropomorfiseren van de technologie. De bijdrage van Van de 
graaf is de afsluiter van het thema ‘Seksisme, #metoo en het recht’. Op basis van een 
analyse van facebook-reacties op de eerste berichten inzake het #metoo-schandaal van 
Bart De Pauw van de vier voornaamste Vlaamse kranten (Het Laatste Nieuws, Het 
Nieuwsblad, De Standaard en De Morgen) toont Van de Graaf hoe de populariteit 
van De Pauw extreme uitdrukkingen van victim blaming in de richting van de meld-
sters en een schreeuw om procedurele rechtvaardigheid voor De Pauw teweegbracht.
Na deze uitgebreide blik op het thema ‘seksisme en recht’ wordt een thema gewijd aan 
‘gender, seksualiteit en strafrecht’. Rozie neemt eerst het bijzonder strafrecht onder 
de loep. Daarin onderzoekt ze of de huidige Belgische bijzondere strafwetgeving wel 
voldoende rekening houdt met de specificiteit van elk gender (M, V, non-binair); en 
of, in geval van differentiatie, het door de wetgever vooropgestelde genderverschil 
kan worden gerechtvaardigd. Rozie besluit dat, hoewel de Belgische strafwetgever al 
vele ongerechtvaardigde genderverschillen heeft weggewerkt, deze nog niet allemaal 
zijn verdwenen. Ze werpt echter op dat wetgevend optreden alleen misschien niet 
voldoende zal zijn, en houdt een pleidooi om ook aandacht te besteden aan een per-
formant optreden op het terrein zelf. In een tweede bijdrage gaat De Bondt in op de 
vraag of en in welke mate gender een plek verdient in de omschrijving van strafbaar-
stellingen rond fysiek geweld. Ze gaat na of voor sterilisatie, abortus en besnijdenis 
een beperkende strafbaarstelling mét een onderscheiden strafmaat opportuun is op 
basis van medische inzichten. De bondt besluit dat daar bij sterilisatie onvoldoende 
bewijs voor is. Bij abortus stelt ze voor om een terminologische aanpassing door 
te voeren: in plaats van het plegen van de feiten op een “vrouw” zou er in de wet 
moeten staan “het plegen van feiten op een zwangere persoon”. Met betrekking tot 
vrouwelijke genitale verminking blijft De Bondt op de vlakte en wordt er louter 
verwezen naar de complexiteit van dit vraagstuk. Tot slot gaat Borghs dieper in op 
een mogelijk efficiëntere aanpak door de strafwetgeving over haatmisdrijven in het 
(nieuw) Strafwetboek van geweld tegenover holebi’s en transgender personen. Borghs 
concludeert dat het nieuwe Strafwetboek de pijnpunten in de huidige regelgeving 
slechts gedeeltelijk wegwerkt. Hij merkt echter op, net zoals Rozie, dat de oplossin-
gen voor die pijnpunten mogelijk niet te vinden zijn in het (straf)recht zelf. Hij sluit 
af met het breken van een lans voor een betere toepassing van de reeds bestaande 
bepalingen in de praktijk. 
Het vierde thema van het boek gaat over ‘recht en gender in een multiculturele 
samenleving’ en telt slechts twee bijdragen. Brems bijt de kop af met een bijdrage 
over het hoofddoekendebat. Deze keer analyseert Brems relevante rechtspraak van 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over gender & godsdienst in het 
licht van wat zij definieert als een “goede intersectionele praktijk”. Na deze eerder 
klassieke benadering, bekijkt Benfquih het hoofddoekendebat vanuit een postkolo-
niaal feministisch perspectief met de bedoeling om beter te begrijpen welke beelden 
en veronderstellingen ten grondslag liggen aan de redenering dat sociale druk een 
algemeen verbod op religieuze kentekens noodzaakt. Ze besluit dat het belangrijk is 
om de stem en het perspectief van het gerechtelijk subject, namelijk de moslimvrou-
wen, centraal te zetten. Waar de rechters nu grijpen naar een objectieve benadering 
van religieuze symbolen, zouden ze eigenlijk zo veel mogelijk een insiderperspectief 
voorop moeten stellen. Dit vereist de ontwikkeling van een actief dekoloniaal per-
spectief en een intersectioneel denken. En zo’n denken zou, volgens Benfquih, al 
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tijdens de rechtenopleiding moeten meegegeven worden. 
Het thema ‘recht en gender in een multiculturele samenleving’ wordt vervolgd met een 
uitstapje naar het thema ‘gender en het publiekrecht’ wat drie bijdragen en één inter-
view telt. Eerst benadert Popelier electorale genderquota vanuit een grondwettelijk 
perspectief. Ze start met het geven van een overzicht van het politicologisch onderzoek 
over electorale genderquota om dan de verschillende grondwettelijke modellen op 
te lijsten. Bij het oplijsten van die grondwettelijke modellen gaat ze telkens na wat 
de implicaties zijn voor de grondwettigheid van de electorale genderquota. Zo komt 
ze tot de conclusie dat het grondwettelijk kader de strategie van wie genderquota 
bepleit, bepaalt. In ‘Meer genderperspectief in het fiscaal recht: een uitdaging en een 
opdracht’ analyseert De raedt de meest opvallende aanbevelingen van de resolutie 
van het Europees Parlement van 15 januari 2019 over “gender equality and taxation 
policies within the EU”. Desmet werpt dan weer een blik op het migratierecht en 
beschrijft vanuit een vogelperspectief de manieren waarop gender en migratierecht 
met elkaar verweven zijn. Het interview met Tulkens, rechter bij het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens, sluit dit thema af. 
Onder het laatste thema verzamelen zich een aantal bijdragen inzake actuele vraag-
stukken met betrekking tot recht en gender. D’Espallier schetst in ‘Citius, altius, 
fortius: het doorkruisen van geslachtscategorieën in sport’ de reeds bestaande en 
mogelijke opties voor inclusie in topsport. Ze focust hier specifiek op de groepen 
die de opdeling van mannen en vrouwen uitdagen, nl. transpersonen en personen 
met een intersekseconditie. De bijdrage start met het uiteenzetten van de stand van 
zaken en de redenen voor de binaire opdeling M-V en gaat vervolgens over tot het 
beschrijven van de twee mogelijkheden waar de sportwereld voor staat (d.i. complete 
vernieuwing van of volharding in de strikte opdeling) om tot het besluit te komen dat 
wat de gendertoekomst in de sportwereld zal brengen het momenteel nog koffiedik 
kijken is. Broeckhoven en Cliquet leggen in ‘Gender in milieurecht en -beleid’ eerst 
de verbanden tussen gender en milieu bloot, zowel op het internationale, Europese en 
nationale niveau. De auteurs benadrukken het belang van het samenvoegen van de 
strijd voor milieurechtvaardigheid en die voor gendergelijkheid en bieden manieren 
aan om gender te integreren in de Belgische nationale milieuwetgeving en -beleid. In 
een laatste bijdrage gaat Cannoot na of M/V/X de weg naar totale genderinclusiviteit 
is. Hij gaat eerst wat dieper in op de Transgenderwet van 2017 en de gedeeltelijke 
vernietiging daarvan door een arrest van het Grondwettelijk Hof (d.d. 19 juni 2019). Hij 
bestempelt de ontkoppeling van de noties ‘geslacht’ en ‘genderidentiteit’ als grootste 
conceptuele gevolg van de Transgenderwet, maar merkt tevens op dat de wetgever de 
zogenaamde cisnormativiteit van de geslachtsregistratie en het recht niet ten gronde 
aangepakt heeft. Cannoot stelt dat er in afwachting van een concreet wetgevend 
initiatief momenteel maar één zekerheid is, nl. dat de binariteit van de wijze waarop 
het recht genderidentiteit (en geslacht) conceptualiseert overboord moet. Vervolgens 
bespreekt hij daarvoor enkele mogelijkheden en de moeilijkheden die daarmee ge-
paard gaan. Het Interview met Motmans die hoopt te gaan “van genderdysforie naar 
gendereuforie” sluit het boek af.
Zoals duidelijk is geworden hanteert het boek een holistische benadering van het the-
ma gender. Dit brengt zowel goede als slechte kanten met zich mee. De mogelijkheid 
om een variëteit aan thema’s te behandelen is vanzelfsprekend een voordeel. Echter, 
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door het hanteren van de zeer brede benadering, en dan vooral inzake de invulling 
van een “genderperspectief”, wordt vaak teruggegrepen naar de binaire opdeling 
“man-vrouw”. Het jammere gevolg daarvan is dat personen met een non-binaire of 
genderfluïde genderidentiteit vaak uit de boot van de bijdragen vallen. De bijdrage 
van Cannoot maakt daarentegen duidelijk dat het arrest van het Grondwettelijk 
Hof (d.d. 19 juni 2019) de wetgever een duidelijke opdracht gegeven heeft. Nu is het 
aan de academici om die opdracht te vergemakkelijken. Mocht bijgevolg het plan 
bestaan om binnen tien jaar nog eens een vernieuwde versie uit te geven, dan kunnen 
de auteurs toch dat stapje verder gaan en ook die binariteit achter zich te laten. Waar 
het in 2011 nog volstond met de beschrijving van de stand van zaken vanuit voor het 
grootste deel een binair perspectief, kan in 2021 toch al iets meer verwacht worden. 
Hier stelt het boek, mijns inziens, dan ook teleur. Dit kan echter ook komen door 
het feit dat het gaat om een verzamelwerk, waardoor het altijd moeilijker wordt een 
omvattend, begrijpelijk, kritisch en normatief werk op te stellen. Toch had elk van de 
auteurs dit voor zichzelf als doel kunnen stellen. Niettemin kan het boek zeker dienen 
als een kennismaking met zowel de vele verschillende feministische perspectieven 
als genderperspectieven en de vele problemen die het recht nog moet overwinnen en 
al overwonnen heeft op het vlak van geslacht en gender.

Jasmien Deklerck

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

G. Verschelden, Handboek Belgisch personen-, familie- en relatievermogensrecht 
in Gandaius (Brugge: die Keure 2021), 1144p., €150.
Het Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht komt van de 
hand van professor Verschelden, hoogleraar aan de Universiteit Gent, en is de opvolger 
van het “Handboek voor Familierecht” van Gerlo en Verschelden (2008). Door de 
jaren heen is het handboek systematisch geactualiseerd (onder impuls van allerhande 
wetgevende initiatieven en evoluties in rechtspraak en rechtsleer) en uitgebreid (o.a. 
door programmahervorming(en) aan de Universiteit Gent, waar het handboek dienst 
doet als verplicht leermateriaal). Zoals de auteur zelf in het voorwoord aangeeft, 
is de huidige versie van het Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatiever-
mogensrecht een stelselmatige samenvatting van het huidig Belgisch personen- en 
familierecht en het relatievermogensrecht. 
Het handboek is als volgt gestructureerd:
I. Verticale familiale relaties
- Afstamming
- Adoptie
- Beschermingsstatuten voor minderjarigen
- Beschermde meerderjarigen
II. Horizontale familiale relaties
- Huwelijk
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- Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
- Wettelijke samenwoning
- Feitelijke samenwoning
Het onderwerp van het eerste deel van het boek zijn de verticale familiale relaties. 
In titel I laat de auteur zijn licht schijnen over de afstamming in al zijn facetten. Het 
vormt direct één van de zwaartepunten van het boek. Logischerwijze wordt eerst 
stilgestaan bij hoe een (juridische) afstammingsband tot stand komt (hoofdstuk 2), 
waarbij zowel de vaststelling van het moederschap, de vaststelling van het vaderschap 
en de vaststelling van het meemoederschap in afzonderlijke afdelingen aan bod ko-
men. Enkele bijzondere hypotheses worden van naderbij bekeken, zoals een levenloos 
geboren kind of de erkenning door een gehuwd persoon. Eenmaal de lezer een beeld 
heeft van hoe een afstammingsband ontstaat, wordt in hoofdstuk 3 bestudeerd hoe 
de afstammingsband kan worden betwist. In hoofdstuk 4 worden de gevolgen van de 
afstamming uiteengezet. Zo komen de gevolgen voor de naam van het kind ter sprake, 
zoals het verkrijgen van de familienaam, de naam van een vondeling, naamsbetwis-
tingen, naamsverandering, … Een ander gevolg van de afstamming situeert zich op 
het vlak van het wettelijk erfrecht. De principes van de wettelijke devolutie worden 
uiteengezet en geïllustreerd aan de hand van stambomen. Een laatste voorbeeld van 
een gevolg die door de auteur in al zijn dimensies wordt ontleed is de alimentatie. 
Onder andere de verschillende vormen van alimentatie, hoe de alimentatie gerech-
telijk kan worden afgedwongen en de rol van de Dienst voor alimentatievorderingen 
bij de FOD Financiën (DAVO). 
Adoptie (Titel II) is een instelling die gelijkaardige rechtsgevolgen ressorteert als 
de (oorspronkelijke) afstamming. Hoewel de rechtsgevolgen in grote mate overeen-
stemmen met deze van (oorspronkelijke) afstamming heeft het een eigen juridisch 
kader waardoor een afzonderlijke titel gerechtvaardigd is. Na een inleidend hoofdstuk 
bekijkt de auteur de grondvoorwaarden (hoofdstuk 2), de adoptieprocedure (hoofd-
stuk 3), de gevolgen van adoptie (hoofdstuk 4) en de beëindiging van de adoptie 
(hoofdstuk 5).
Titel III heeft het over de beschermingsstatuten voor minderjarigen. Als introductie 
bespreekt de auteur in hoofdstuk 1 kort het Internationaal Verdrag inzake de rechten 
van het Kind, waarvan de Belgische wetgeving (uiteraard) niet los kan worden gezien. 
Daarna vertrekt de analyse van het Belgisch recht van het principe dat minderjari-
gen in de regel handelingsonbekwaam zijn. Hoofdstuk 2 neemt het principe onder 
de loep en bekijkt in welke uitzonderlijke omstandigheden een minderjarige alsnog 
handelingsbekwaam kan zijn. Vervolgens rijst de vraag wie er zal instaan voor het 
beheer van de goederen van de minderjarige als deze zelf geen rechtshandelingen 
kan stellen. Bovendien heeft een ouder de taak om zijn kinderen te begeleiden op 
hun weg naar volwassenheid, waardoor een zeker gezag over de persoon van de 
minderjarige wenselijk is. Het ouderlijk gezag, verblijf en recht op persoonlijk gezag 
vormen daarom het onderwerp van hoofdstuk 3. In de daaropvolgende hoofdstukken 
komen nog de pleegzorg (hoofdstuk 4), de voogdij over minderjarigen (hoofdstuk 5) 
en de pleegvoogdij (hoofdstuk 6) ter sprake. In het laatste hoofdstuk wordt bekeken 
of en onder welke voorwaarden minderjarigen – voor het bereiken van de leeftijd 
van 18 jaar – kunnen worden ‘ontvoogd’ (hoofdstuk 7).
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Ten slotte is Titel IV gewijd aan de personen die wegens hun gezondheidstoestand 
bescherming verdienen. De laatste titel van deel I wordt opgesplitst in twee hoofd-
stukken. Een eerste hoofdstuk geeft een korte introductie tot de publiekrechtelijke 
maatregelen die kunnen worden genomen. Hoewel het hoofdstuk slechts een kleine 
tien pagina’s omvat, krijgt de lezer een kernachtig overzicht van de verschillende 
maatregelen, hun kenmerken en in welke situaties deze kunnen worden aangewend. 
Het tweede hoofdstuk behandelt de privaatrechtelijke vormen van bescherming van 
meerderjarige personen die wegens hun gezondheidstoestand niet (langer) in staat 
zijn om zelf hun patrimoniale of extrapatrimoniale belangen waar te nemen, de 
zogenaamde “beschermde meerderjarigen”. De twee vormen van privaatrechtelijke 
bescherming, namelijk de buitengerechtelijke bescherming (de zogenaamde “zorg-
volmacht”) en de rechterlijke bescherming, krijgen daarbij elk hun eigen afdeling.
Na een tour d’horizon van de verticale familiale relaties, analyseert de auteur in het 
tweede deel van het boek de horizontale familiale relaties.
Titel I van het tweede deel vormt – net als in het eerste deel van het boek – de om-
vangrijkste titel van het deel. Het zal weinigen verbazen dat hierin het huwelijk wordt 
besproken. Het boek gaat hierbij in op alle aspecten van het huwelijk (titel I), zowel 
het primair als het secundair wettelijk vermogensstelsel, waarbij de echtscheiding 
en de scheiding van tafel en bed het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke titel 
(titel II). Zowel de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (afdeling 
2) als de echtscheiding door onderlinge toestemming (afdeling 3) worden uitgebreid 
behandeld. 
In de laatste twee titels, respectievelijk titel III en titel IV, van deel II bespreekt de 
auteur de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Gezien het beperkt 
wettelijke kader inzake de wettelijke en de feitelijke samenwoning zijn deze titels 
beperkt(er) in omvang.
Het is aangenaam dat de auteur zijn titels en hoofdstukken meestal begint met het 
onderwerp in historisch en maatschappelijk perspectief te plaatsen. Zo zal de lezer 
doorheen het boek op verschillende plaatsen statistieken terugvinden waardoor hij/
zij een idee krijgt van de maatschappelijke relevantie.
Lezers die bijkomende lectuur zouden wensen over een bepaald onderwerp, kunnen 
zich altijd wenden tot de talrijke voetnoten. Met een voetnotenapparaat van ruim 
3.000 voetnoten is het boek rijkelijk gedocumenteerd. Hierbij kan worden opge-
merkt dat de verwijzingen naar rechtsleer niet uitgebreider zijn dan nodig terwijl de 
verwijzingen naar rechtspraak eerder indrukwekkend zijn. Handig hierbij is dat bij 
verwijzing naar rechtspraak meestal is voorzien in een korte samenvatting van het 
vonnis of arrest. 
Waarschijnlijk o.a. door de uitgebreide documentatie van rechtspraak, is één van de 
grote verdiensten van de auteur zijn praktijkgerichte benadering. In elke titel kan de 
lezer voorbeelden terugvinden die de toepassing van de wet illustreren. Daarnaast 
moet worden opgemerkt dat de uiteenzetting van het materieel recht systematisch 
gecombineerd wordt met een bespreking van de bijzondere procedureregels waardoor 
de praktizijn hiermee direct aan de slag kan.
Hoewel de auteur over bepaalde juridische vraagstukken zelf standpunt inneemt, is 
desalniettemin de moeite genomen om de verschillende strekkingen in rechtsleer 
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en rechtspraak uiteen te zetten. Het laat de kans aan de lezer om zelf een mening 
te vormen en eventueel inspiratie op te doen voor een argumentatie in de een of de 
andere zin.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het handboek een nuttig instrument is 
voor elke praktizijn die zijn weg dient te vinden in het Belgisch personen-, familie- 
en relatievermogensrecht. Dit basiswerk zal u in ieder geval een eind op weg helpen.

Mathieu Guillaume

RECHTSGESCHIEDENIS

M. Löhnig (ed.), Kulturkampf um die Ehe (Tübingen: Mohr Siebeck 2021), viii + 
522p., €94.
Het bij Mohr Siebeck verschenen Kulturkampf um die Ehe behandelt de hervor-
mingen van het huwelijksrecht in Europa gedurende het interbellum. Tijdens en 
na de Eerste Wereldoorlog ontstond immers een hele reeks nieuwe staten in het 
oosten van Europa, van Finland tot Joegoslavië. Die nieuwe staten hadden nood 
aan een eengemaakt burgerlijk recht, niet alleen om nationalistische redenen, maar 
ook om de toepassing van interregionaal privaatrecht te vermijden. Zo golden in 
het naoorlogse Polen liefst vijf rechtssystemen naast elkaar: het Duitse BGB in de 
voormalige Pruisische gebieden, het ABGB in de voormalige Oostenrijkse gebieden, 
Frans-Pools recht in Wisłaland (het voormalige Congres-Polen), Russisch recht in 
de overige voormalig Russische gebieden, en tot slot Hongaars recht in een uithoek 
van de jonge republiek. Maar ook in West-Europa werden de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog gekenmerkt door hervormingen onder druk van de linkerzijde, zij 
het dat deze meestal van bescheidener aard waren dan in het Oosten. Immers, de 
meest heikele kwesties – de echtscheiding, het huwelijksgoederenrecht en de moei-
lijke verhouding tussen het religieuze en het burgerlijke huwelijk – zo dat laatste 
al bestond – waren in het Westen meestal al vóór de oorlog beslecht. Een ander 
punt, de man-vrouwgelijkheid, was overigens tussen de beide oorlogen zowel in 
Oost als West weliswaar een punt van discussie, maar speelde in vergelijking met 
de andere moeilijkheden een kleinere rol.
Dit tijdsgewricht wordt behandeld in Kulturkampf um die Ehe, dat zeventien bijdra-
gen omvat (twaalf in het Duits, vijf in het Engels). In de eerste vijf bijdragen komt 
het huwelijksrecht aan bod in verschillende staten in Centraal-Europa die zijn voort-
gekomen uit de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie: Oostenrijk, Hongarije en 
Tsjecho-Slowakije. De volgende twee bijdragen behandelen het huwelijksrecht in 
Polen, dat na de Eerste Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid had herwonnen. Daarna 
volgen bijdragen over Joegoslavië, Roemenië en tot slot Letland en Estland, landen 
die vóór de oorlog tot het Russische Keizerrijk behoorden. De twaalfde bijdrage 
behandelt de Weimarrepubliek, en de daaropvolgende bijdragen gaan nog verder 
richting Westen, met bijdragen over het huwelijksrecht in Engeland, Frankrijk en 
Spanje. De voorlaatste bijdrage behandelt in het algemeen de ontbinding van het 
huwelijk in Europa tijdens het interbellum, en de laatste bijdrage, die van de hand is 
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van de editor, geeft een besluit over het huwelijksrecht in Europa tijdens de periode 
tussen de beide wereldoorlogen.
In de eerste bijdrage bespreekt Harmat het huwelijksrecht in Oostenrijk na 1918; 
in de tweede bijdrage behandelt Herger het huwelijksrecht in Hongarije tussen 
1918 en 1945. De bijdrage van Harmat is daarbij uitermate boeiend. In Oostenrijk 
gold onder het toenmalige recht de regel dat katholieken niet uit de echt konden 
scheiden – niet-katholieken konden dat wel – en dat de huwelijken in beginsel 
werden gesloten door de bedienaar van de eredienst. Ondanks druk van de so-
ciaaldemocraten bleek een hervorming van dit systeem niet mogelijk. Saillant 
detail is daarbij dat het Burgenland – het Duitstalige gedeelte van Hongarije dat 
na de oorlog werd overgedragen aan Oostenrijk – weigerde het Oostenrijkse hu-
welijksrecht over te nemen en het liberalere Hongaarse recht bleef toepassen. In 
de praktijk werd na de oorlog evenwel regelmatig dispensatie verleend voor het 
huwelijksbeletsel van het bestaan van een vorig huwelijk – wat natuurlijk de vraag 
deed rijzen of dit niet leidde tot bigamie. Het statuut van die Dispenzehen was erg 
controversieel en de Christlichsoziale Partei weigerde haar medewerking daarbij 
te verlenen. Tot een hervorming kwam het pas na de Anschluss, en wel door het 
Duitse Ehegesetz van 1938; voortaan gold ook in Oostenrijk het burgerlijk huwelijk 
en waren ook huwelijken tussen katholieken ontbindbaar. In één beweging werden 
ook de Dispenzehen geregulariseerd. De vele hervormingen in Oostenrijk staan 
in contrast met Hongarije, waar het verplicht voorafgaande burgerlijk huwelijk 
al in 1894 was ingevoerd, het huwelijksbeletsel van verschil van eredienst was 
afgeschaft, en sindsdien konden ook katholieken uit de echt scheiden. Deels was 
dat te verklaren door het feit dat Hongarije, anders dan Oostenrijk, grote groepen 
niet-katholieken telde. Overigens sijpelden ook katholieke elementen door in de 
seculiere regelgeving, zoals de aanwezigheid van een “verdediger van de band” 
zoals in een nietigheidsprocedure in het canonieke recht. Ondanks enkele pogingen 
kwam er geen hervorming van het huwelijksrecht tot 1941, toen het huwelijksrecht 
er in anti-Joodse zin werd gewijzigd. Zowel de bijdrage van Harmat als deze van 
Herger geven een zeer helder overzicht van de problematiek in deze periode, al is 
de bijdrage van Harmat bijwijlen ietwat polemisch opgesteld.
De volgende bijdragen handelen allen over Tsjecho-Slowakije. De derde bijdrage, 
van de hand van Kuklík en Skřejpková, behandelt het huwelijksrecht in Tsjecho-
Slowakije tijdens het interbellum. De vierde bijdrage is geschreven door Salák jr. 
en Mrázková en heeft betrekking op de vorm van het huwelijk in Tsjecho-Slowakije 
na de Eerste Wereldoorlog. De vijfde bijdrage is geschreven door Laclavíková en 
Lanczová en behandelt meer specifiek de ontbinding van het huwelijk in Slowakije 
tijdens het interbellum. Tsjecho-Slowakije bestond uit het voorheen Oostenrijkse 
Tsjechië (Bohemen en Moravië) en het voorheen Hongaarse Slowakije, en was dan 
ook een land met twee rechtssystemen. Het mag niet verbazen dat er daarom snel 
werk werd gemaakt van een eenmaking van het recht, ook voor wat het huwelijks-
recht betreft. Al in 1919 volgde een novelle inzake het huwelijksrecht, dat enkele 
aspecten van het toenmalige Hongaarse recht – zoals het burgerlijk huwelijk en 
de mogelijkheid om uit de echt te scheiden ook voor katholieken –ook in Tsjechië 
invoerde. Zo ook waren de religieuze huwelijksbeletselen verdwenen. Hierna werd 
een nieuw burgerlijk wetboek voorbereid, dat, na een eventuele goedkeuring, in het 
gehele land zou gelden. Door onenigheden tussen Tsjechen en Slowaken over het 



1519TPR 2021

wetboek bleek volledige rechtseenheid in het huwelijksrecht evenwel geen haalbare 
kaart; over het huwelijksvermogensrecht werd daarentegen wél overeenstemming 
gevonden. Door de Duitse inval kwam van de voorstellen evenwel niets in huis, en 
pas in 1950 volgde een Tsjecho-Slowaaks burgerlijk wetboek, zodat in beide delen 
van het land hetzelfde huwelijksrecht zou gelden. De drie bijdragen zijn uitstekend, 
zij het dat ze ten dele dezelfde stof behandelen, op een epiloog bij Laclavíková en 
Lanczová inzake het naoorlogse recht na dan.
De zesde bijdrage, van de hand van Fiederoczyk, behandelt het Poolse huwelijks-
recht tussen 1918 en 1939, gevolgd door een zevende bijdrage, geschreven door 
Paciorkowski, over de toepassing van Duits huwelijksrecht – vooral het echtschei-
dingsrecht – in de Tweede Poolse Republiek. Na de stichting van de Tweede Poolse 
Republiek bleef aanvankelijk het oude recht van kracht: Duits recht, Oostenrijks 
recht, Hongaars recht en divers Russisch recht bestonden dan ook naast elkaar. Waar 
dus in de vroegere Duitse gebieden een verplicht voorgaand burgerlijk huwelijk 
bestond, kende men in de vroegere Oostenrijkse en Russische gebieden verschil-
lende voorschriften voor de verschillende erediensten. Vanaf 1922 werd echter 
ook in de vroegere Hongaarse gebieden het Oostenrijkse recht van kracht, zij het 
met uitzonderingen. Daarnaast werd alvast werk gemaakt van de wijziging van 
individuele wetten, zoals de huwelijkswet van het voormalige Koninkrijk Polen, die 
gewijzigd werd in 1921, en werd in 1926 ook een wet gekeurd die een interregionaal 
privaatrecht invoerde tussen de verschillende rechtssystemen binnen Polen. Een 
nieuwe huwelijkswet voor heel Polen werd voorgesteld in 1929. Dit wetsvoorstel 
liet de echtgenoten vrij om te kiezen voor een burgerlijke dan wel een kerkelijke 
huwelijksinzegening. Daarbij werd ook de echtscheiding toegelaten aan alle inwo-
ners. De nieuwe wet werd evenwel sterk bekritiseerd door de katholieke Kerk, en 
werd uiteindelijk niet goedgekeurd. Ook een nieuwe wet op het huwelijksvermo-
gensrecht strandde voor de eindmeet. Op basis van de ontwerpen volgde evenwel 
na de Tweede Wereldoorlog een nieuw burgerlijk wetboek.
De achtste bijdrage is geschreven door Krešić en behandelt het huwelijksrecht in 
Joegoslavië tijdens het interbellum. In het land dat toen nog het Koninkrijk der 
Serviërs, Kroaten en Slovenen werd genoemd, bleek een eenmaking van het huwe-
lijksrecht dringend noodzakelijk, aangezien er verschillende rechtssystemen naast 
elkaar van kracht waren: er waren aparte regels voor Servië, Montenegro, Bosnië en 
Herzegovina, de vroegere Hongaarse gebieden (Slovenië, Kroatië en Vojvodina) en 
nog enkele kleinere gebieden. Anders dan in Polen kwam het in Joegoslavië nooit 
tot een interregionaal privaatrecht. In Joegoslavië was er een sterke dialoog met 
vertegenwoordigers van vijf godsdiensten – katholieken, orthodoxen, protestan-
ten, moslims en joden. In principe zou het huwelijksrecht geloofsneutraal worden, 
maar de eigenlijke huwelijkssluiting zou wel gebeuren door een bedienaar van de 
eredienst, en zo dat onmogelijk bleek, dan bleef een Notzivilehe wel mogelijk. De 
eenmaking bleek te controversieel en is nooit wet geworden; een nieuwe huwe-
lijkswet volgde pas in 1946.
De negende bijdrage is van de hand van Alunaru en behandelt het huwelijksrecht 
in Roemenië na de Eerste Wereldoorlog. Het Roemeense Burgerlijk Wetboek van 
1865 was sterk beïnvloed door de Franse Code civil. Het huwelijksrecht uit dit wet-
boek bleef van kracht tot 1954 door de invoering van een wetboek familierecht, al 
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werd het in 1906 gemoderniseerd, en verbeterde de positie van de gehuwde vrouw 
in 1932. In de gebieden die voorheen tot Oostenrijk-Hongarije behoorden, bleef het 
oude recht evenwel behouden, tot ook daar in 1943 de Roemeense wetgeving werd 
ingevoerd. De bijdrage gaat hier uitvoerig op in, en op het interregionaal privaat-
recht dat destijds in Roemenië gold. Op de bijdrage volgen de vlot leesbare tiende 
bijdrage, van Schwartz, die het huwelijksrecht in Letland tussen 1918 en 1940 be-
handelt, en de elfde bijdrage, geschreven door Kiirend-Pruuli, Luts-Sootak, 
Siimets-Gross en Bender, die het huwelijksrecht in Estland tijdens het interbellum 
behandelt. De onafhankelijkheid van de Baltische staten na de Eerste Wereldoorlog 
maakte immers ook daar een nieuw huwelijksrecht wenselijk. In Letland volgde al 
in 1921 een progressieve huwelijkswet. Ook in Letland kwam zo een einde aan het 
oude confessionele huwelijksrecht, en werd het burgerlijk huwelijk ingevoerd, zij 
het dat ook een keuze voor een kerkelijk huwelijk met burgerlijke gevolgen mogelijk 
bleef. In 1937 werd het Letse burgerlijk wetboek ingevoerd, maar al 1940 werd het 
Russische familierecht ingevoerd – al gold tijdens de Duitse bezetting weer het 
wetboek van 1937. Een nieuw burgerlijk wetboek volgde in de Letse Sovjetrepubliek 
pas in 1963, gevolgd door een familiewetboek in 1968. Na de hernieuwde onafhan-
kelijkheid werd overigens het Burgerlijk Wetboek van 1937 opnieuw ingevoerd, 
mits geringe aanpassingen. En ook in Estland was het huwelijksrecht een prioriteit: 
in 1922 volgde een huwelijkswet, waarbij vooral het Deense recht invloedrijk was 
– zonder dat duidelijk was waarom precies Denemarken als model was gekozen. 
Door een wet van 1925 werd het burgerlijk huwelijk niet alleen verplicht, maar was 
het ook het enige dat juridische gevolgen teweegbracht. Merkwaardig compromis 
was evenwel dat de bedienaren van de eredienst ook ambtenaar van de burgerlijke 
stand konden zijn. De beide bijdragen zijn overigens buitenproportioneel lang; de 
bijdrage over Estland telt liefst 63 bladzijden.
Vanaf de twaalfde bijdrage verschuift de blik naar het westen. In de twaalfde bij-
drage behandelt Scholz Löhnig het huwelijksrecht in de Weimarrepubliek (1918-
1933). In vergelijking met de vorige bijdragen is het Duitse verhaal wat minder 
spectaculair; de verschillende voorstellen in de jaren twintig zijn immers geen wet 
geworden, en het Ehegesetz dat werd ingevoerd na de Anschluss was voor Oostenrijk 
belangrijker dan voor het zogenaamde Altreich. In de dertiende bijdrage schrijft 
Lettmaier over het Engelse huwelijksrecht tijdens het interbellum. In Engeland 
waren er in deze periode relatief veel hervormingen, vooral inzake de echtscheiding. 
Een en ander was daarbij het gevolg van de toegenomen democratisering, maar ook 
door het feit dat het oude huwelijksrecht sterk verouderd was. In Engeland ging 
het daarbij evenwel niet om een rechtstreeks gevolg van de Eerste Wereldoorlog, 
want het hervormingsproces was al in 1909 begonnen onder de toenmalige liberale 
regering. Door de oorlog verdwenen de hervormingen wel tijdelijk van de politieke 
agenda, maar na de oorlog werden verschillende hervormingen goedgekeurd, zoals 
deze inzake het echtscheidingsrecht in 1923 en 1937, de nieuwe minimumleeftijd 
(16 jaar) vanaf 1929 en de nieuwe regeling rond de verboden verwantschapsgraden 
in 1931. In de veertiende bijdrage behandelt Deroussin dan weer het huwelijks-
recht in Frankrijk tussen de beide wereldoorlogen, waarbij hij lang stilstaat bij 
het toenemende aantal concubinages in deze periode en zich over het algemeen 
snel verliest in details. In ieder geval had ook in Frankrijk de Eerste Wereldoorlog 
weinig onmiddellijke gevolgen voor het huwelijksrecht. Na Frankrijk volgt dan de 
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vijftiende bijdrage, waar Löhnig aan bod komt met het Spaanse huwelijksrecht 
tijdens het in Spanje zeer onrustige interbellum – al bleef Spanje tijdens de beide 
oorlogen wel neutraal. Het gaat daarbij vooral om de Tweede Spaanse Republiek, 
die in 1931 werd uitgeroepen en in de Grondwet van hetzelfde jaar de echtscheiding 
opnam. Het huwelijk was daardoor voortaan ook in Spanje ontbindbaar. Ook was 
het voortaan niet meer nodig te verklaren niet katholiek te zijn, om een burgerlijk 
huwelijk te kunnen sluiten. Al een jaar later werd het burgerlijk huwelijk voor allen 
verplicht. De invoering van de echtscheiding leidde daarbij tot een stevig conflict 
met de katholieke Kerk waarbij de Heilige Stoel uiteindelijk de diplomatieke be-
trekkingen met Spanje zou verbreken. Na de verkiezingen van 1933 behaalden de 
conservatieven dan wel de meerderheid, er was onvoldoende overeenstemming 
om tot een ander huwelijksrecht te komen. Nog tijdens de burgeroorlog werd door 
de nationalisten de wet van 1932 opgeheven, zij het dat dit besluit in de praktijk 
alleen in de door de nationalisten veroverde gebieden werd toegepast. De voorheen 
gesloten burgerlijke huwelijken werden daarbij nietig verklaard. In 1939 werd ook 
de echtscheiding opnieuw afgeschaft, zodat voor het gehele huwelijksrecht weer de 
bepalingen van de Codigó Civil van vóór de Republiek zouden gelden. De bijdrage 
van Löhnig is overigens erg kort en bescheiden, maar zo wel erg leesbaar.
De zestiende bijdrage betreft een algemene bijdrage van Barna over echtscheiding 
en echtbreuk in Europa tijdens het interbellum, met name wat betreft de bescher-
ming van het huwelijk door het strafrecht. Immers, de Eerste Wereldoorlog had het 
huwelijksleven van miljoenen mensen overhoopgehaald; het aantal jonge vrouwen 
was na de oorlog veel hoger dan het aantal jonge mannen; het aantal natuurlijke 
kinderen nam sterk toe; enzovoort. Een en ander leidde ertoe dat de aloude opvat-
ting, dat de echtscheiding meestal in het geheel niet toegelaten was in katholieke 
landen en slechts onder strenge voorwaarden in de andere landen, steeds moeilijker 
te behouden was. Een andere kwestie was evenwel deze van de strafbaarstelling 
van de echtbreuk, die in deze tijd nog algemeen was in Europa. Daarbij waren er 
niettemin ook evoluties op te merken, zoals een toenemende gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. Overigens leidde een vastgestelde echtbreuk in veel landen 
ook tot een huwelijksbeletsel om met de echtbreker of echtbreekster in het huwelijk 
te treden. Deze en andere kwesties worden in deze bijdrage behandeld.
De zeventiende bijdrage tot slot is eveneens van de hand van de editor, Löhnig, en 
geeft in een vlot leesbare bijdrage een synthese van het hele verzamelwerk. Daarin 
geeft hij duidelijk aan waar de belangrijkste discussiepunten lagen in de discussies 
in de verschillende landen, en welke verschillen er bestonden tussen de aanpak in 
de oude West-Europese en nieuwe Oost-Europese staten. Tot slot beschrijft hij ook 
de invloed van de opmars van het totalitarisme.
Het verzamelwerk geeft als geheel een uitstekende samenvatting van de evolu-
ties in het huwelijksrecht tijdens het interbellum in Europa. In de eerste vijftien 
bijdragen worden achtereenvolgens Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, 
Polen, Joegoslavië, Roemenië, Letland, Estland, Duitsland, Engeland, Frankrijk 
en Spanje besproken, afgerond met twee algemene bijdragen, zodat de lezer in-
zicht kan verkrijgen in de discussies die speelden in Oost en West in deze woelige 
periode, waarbij vooral de burgerlijke huwelijkssluiting en de echtscheiding een 
grote rol speelden. Het werk is daarom aan te bevelen aan wie interesse heeft in 
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de rechtsontwikkeling in het interbellum in het algemeen en de ontwikkeling van 
het huwelijksrecht in het bijzonder.

Willem Possemiers

VENNOOTSCHAPSRECHT

H. Braeckmans en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave) 
(Antwerpen: Intersentia 2021), xlvi + 974p., €275.
Bij het horen (of het lezen) van de titel van het boek wordt ondergetekende onmid-
dellijk enkele jaren terug in de tijd gekatapulteerd. 
Men schrijve het jaar 2014, het derde jaar bachelor aan de Antwerpse rechtsfaculteit. 
Na drie maanden van deugddoende vakantie trekt zich opnieuw een academiejaar op 
gang. Vooralsnog zijn er geen nijpende deadlines en ook de bevreesde examens zijn 
nog een klein half jaar verwijderd. Ondergetekende zit klaar om zijn eerste stapjes 
in het vennootschapsrecht te zetten. Dat zal gebeuren met (de toenmalige versie van) 
het Handboek vennootschapsrecht van de professoren Braeckmans en Houben. Bij 
de eerste aanblik van het boek rees de terechte vrees dat die eerste ‘stapjes’ ‘stappen’ 
zouden worden onder de (toenmalige) leiding van de aimabele Herman Braeckmans.
Zeven jaren en het emeritaat van de toenmalige leerstoelhouder later, wordt het vak 
gedoceerd door professor Houben. Ondergetekende gaat ervan uit dat aan het succes-
format van de met praktijkervaring doorspekte colleges niet gesleuteld werd en deze 
nog steeds van de eerste tot de laatste minuut de huidige Antwerpse rechtenstudent 
mateloos kunnen boeien. Ook het cursusmateriaal bestaat op heden nog steeds uit 
het vuistdikke handboek waarvan nu de tweede versie voorligt.
Het is een understatement om te schrijven dat die update broodnodig was. De vorige 
versie van het handboek dateerde al van 2011 en sindsdien is de betrokken materie 
in sneltempo en recent zeer ingrijpend gewijzigd geweest, met als hoogtepunt de 
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in 2019. Hoog 
tijd dus voor een bijwerking van het alomgeprezen handboek.
Aan de opbouw van het boek hebben de auteurs niets gewijzigd. Na een bespreking 
van de algemene principes volgt het boek min of meer het leven van de vennootschap. 
Het gaat van de oprichting van de vennootschap, naar de identificatie ervan in het 
rechtsverkeer over het bestuur en de aandelen tot aan de ontbinding en de vereffe-
ning. Als kers op de taart worden ook nog andere relevante thema’s aangesneden en 
uitgediept, zoals de conflicten in vennootschappen en de herstructureringen ervan.
Dit alles wordt door de auteurs op een behapbare en bevattelijke manier uiteengezet, 
reden waarom het handboek in eerste instantie wordt gebruikt als cursus bij het ba-
sisvak vennootschapsrecht. De auteurs laten de rechtspracticus echter niet in de kou 
staan, nu er aan het handboek ook een praktische insteek wordt gegeven (net zoals 
dat in het basisvak het geval was). De auteurs hebben daarbij ook maximaal oog 
voor het academische, door bijvoorbeeld steeds de verschillende opvattingen binnen 
rechtspraak en rechtsleer weer te geven of een stuk relevante wetshistoriek mee te 



1523TPR 2021

geven (onder andere bij het stuk over de coöperatieve vennootschap). Verder nemen 
zij in de discussies ook zelf standpunt in en geven zij vaak een verfrissende kijk op 
het aangesneden probleem. De tekst wordt daarenboven doorspekt door verschillende 
verwijzingen naar de relevante rechtspraak en rechtsleer, zodat ook de lezer die op 
zoek is naar meer op zijn wenken wordt bediend. 
Die veelzijdige insteek maakt dat het voorliggende handboek een nuttig (werk)in-
strument is voor iedereen die van dicht of nabij met het vennootschapsrecht in aan-
raking komt. Het boek biedt op (bijna) iedere vraag een pasklaar antwoord of bevat 
desgevallend de relevante wijzigingen die de sleutel vormen voor dat antwoord. De 
verhelderende manier waarop dat gebeurt, maakt het zowel toegankelijk voor de 
rechtenstudent als de doorwinterde vennootschapsjurist. Ook niet-juristen vinden 
er ongetwijfeld hun gading in. Ondergetekende is alvast benieuwd wat de heer Van 
der Slagmolen van het huidig werkstuk vindt. In ieder geval helpt het handige tref-
woordenregister om dat antwoord snel te vinden.
Het hoeft geen betoog dat dit handboek de komende jaren opnieuw het werkinstrument 
bij uitstek wordt voor iedere (vennootschaps)jurist (in wording). Sinds de publicatie 
van het handboek zijn er ondertussen al nieuwe wijzigingen doorgevoerd aan het 
vennootschapsrecht en staan er andere op til. Dat hoeft echter geen argument te 
zijn om het handboek geen plaats te geven in uw bibliotheek en het als metgezel te 
gebruiken bij de toepassing van het vennootschapsrecht.

Lander Van Gucht

VENNOOTSCHAPSRECHT

B. Tilleman en N. Van damme, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen 
in Recht en onderneming (Brugge: die Keure 2020), xviii+ 454p., €130.
Dit boek is de tweeënvijftigste telg in de reeks ‘Recht en Onderneming’, die onder 
het toeziend oog van de eerste auteur wordt uitgegeven. Het onderwerp van het boek 
kan bezwaarlijk relevanter zijn voor een reeks die zich – what’s in a name – richt op 
de juridische aspecten van ondernemingen of de positie van ondernemingen in het 
recht. Het gaat om de tweede, herwerkte editie van de gelijknamige titel die professor 
Tilleman in 1997 alleen uitwerkte. Ditmaal liet hij zich vergezellen door één van zijn 
discipelen, dr. Van Damme. De lezer wordt bovendien getrakteerd op een gastoptreden 
van drs. Dewaele, op wie de auteurs konden rekenen voor de behandeling van het 
optreden in rechte van vennootschappen (deel IX). 
Gezien het recht niet stilstaat, mag het niet verwonderen dat de nieuwe editie van het 
boek inhoudelijk ruim 140 bladzijden en 400 voetnoten meer telt dan zijn voorgan-
ger (die telde er in totaal 283, resp. 1026). Er is dan ook veel gebeurd. Zo trad onder 
meer het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking, dat de auteurs 
verwerkten. Hoewel de impact daarvan op procesrechtelijk vlak niet ál te groot is, 
kon men vanzelfsprekend niet om de intrede daarvan heen. Ook de wijzigingen aan 
het gerechtelijk recht, niet in het minst door de Potpourri-wetten, ontsnapten niet aan 
de aandacht van de auteurs. 
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Onder de deskundige begeleiding van Tilleman en Van Damme wordt de lezer door-
heen haast elk denkbaar leerstuk inzake procesrecht gegidst, waarin (het optreden 
van) de vennootschap bijzondere vragen doet rijzen. Zo komen onder meer de proces-
bekwaamheid en het optreden in rechte van vennootschappen (deel I, resp. deel IX), 
de betekening of kennisgeving van proceshandelingen aan vennootschappen (deel 
V) en enkele bijzondere gronden van ontoelaatbaarheid bij vennootschappen (deel 
VI) uitgebreid aan bod. Ook de bevoegdheidsregels, zowel materieel als territoriaal, 
passeren de revue (deel II, resp. deel III). Procesrechtelijke thema’s waarvoor het 
Gerechtelijk Wetboek niét de voornaamste wetgevende bron is worden evenmin ge-
schuwd. Meer bepaald staan de auteurs stil bij de internationale bevoegdheidsregels 
(deel IV) (een deel dat er is bijgekomen ten opzichte van de eerste editie), de regeling 
inzake taalgebruik in gerechtszaken (deel VII) en de impact van fundamentele rechten 
en vrijheden op de procespositie van vennootschappen (deel VIII). Ook voor (enkele) 
bijzondere gronden van ontoelaatbaarheid dienden de auteurs zich te baseren op 
andere wetgeving dan het Gerechtelijk Wetboek (bijvoorbeeld de niet-inschrijving 
in de KBO ex artikel III.26 WER).
Het boek is enerzijds inhoudelijk zeer uitgebreid en gedetailleerd. Er wordt (van-
zelfsprekend) vertrokken van een veronderstelde basiskennis van het proces- en 
vennootschapsrecht, doch voor de sleutelconcepten en -leerstukken kan de lezer 
rekenen op een heropfrissing (bv. de Prokura-leer). De auteurs beperken zich evenwel 
geenszins tot een louter parafraseren, doch nemen op meerdere momenten standpunt 
in. Mocht het antwoord dan toch niet volledig te vinden zijn in het werk, dan vindt 
de lezer zonder twijfel een begin van antwoord. De vele verwijzingen laten toe om 
aanvullende literatuur te vinden en raadplegen. Anderzijds helpen de vele tussentitels 
en inleidende overzichtsrandnummers het spoor niet bijster te geraken. De structuur 
is duidelijk en de gebruikte taal is bijzonder helder. In tegenstelling tot zijn voorgan-
ger, herbergt deze tweede editie geen trefwoordenregister. Dat vormt evenwel geen 
bijzonder probleem, gezien de gedetailleerde en overzichtelijke inhoudstafel toelaat 
om vlot relevante passages te vinden. 
Dit boek is een absolute must have voor ieder die zich interesseert in en/of in aanra-
king komt met de procespositie van vennootschappen naar Belgisch recht. Het werk 
bevat een schat aan overzichtelijke, actuele en pertinente informatie, die bovendien 
op zeer toegankelijke wijze is geformuleerd. Aanrader!

Jarich Werbrouck

VERBINTENISSENRECHT

M. Bussani en A.J. Sebok (eds.), Comparative Tort Law: Global Perspectives 
(Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2021), 584p., £205.
Als een onderzoeker gebruik maakt van een rechtsvergelijkende onderzoeksmethode, 
kan hij op twee manieren te werk gaan: hij kan op een encyclopedische manier nagaan 
hoe verschillende rechtsstelsels met een bepaald juridisch probleem omgaan en elk 
van die stelsels na elkaar bespreken, of hij kan enkele interessante vergelijkingen met 
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rechtsstelsels integreren in een tekst die niet vanuit de rechtsvergelijking is gestructu-
reerd. In zoverre rechtsvergelijkende verzamelwerken als geheel in deze tweedeling 
kunnen worden ingepast, moet het hier besproken boek in de tweede categorie worden 
ingedeeld. De editors van het boek geven dit in zekere zin ook aan. Zij stellen dat het 
boek geen overzicht biedt van de ontwikkelingen in het vergelijkend aansprakelijk-
heidsrecht. Volgens hen is het een boek dat eerder vragen opwerpt dan beantwoordt. 
De ondertitel is ook in deze zin gekozen: “Global Perspectives”. Veeleer dan een 
encyclopedisch overzicht biedt het boek perspectieven op enkele ontwikkelingen 
in het aansprakelijkheidsrecht van diverse rechtsstelsels overheen de hele wereld.
Als het boek op een encyclopedische wijze was opgebouwd, dan zou de algemene 
indeling waarschijnlijk zijn gebaseerd op de voorwaarden van aansprakelijkheid 
(onrechtmatige daad, causaal verband en schade). Dit boek bevat echter de volgende 
drie afdelingen: “The Overall Settings”, “General Issues” en “Beyond the Looking 
Glass”. Deze indeling is enigszins arbitrair en had ook anders kunnen gebeuren. Zeker 
tussen het eerste en het tweede deel bestaat geen heldere scheidingslijn. Omdat het 
boek een verzamelwerk is en als zodanig bijdragen bevat van de hand van verschil-
lende auteurs, is dit niet storend. Anderzijds is het een zeker teken van de geringe 
cohesie tussen de bijdragen in het boek. De onderlinge samenhang en afstemming 
tussen de bijdragen is eigenlijk zo beperkt dat de bijdragen eerder als afzonderlijke 
teksten moeten worden beschouwd.
Het eerste deel van het boek bevat bijdragen die ingaan op de ruimere context waar-
binnen het aansprakelijkheidsrecht functioneert. Zo gaat de eerste bijdrage van dit 
deel in op de wijze waarop het aansprakelijkheidsrecht in een diepere culturele context 
is ingebed, voornamelijk doordat de manier waarop concepten als schade of fout 
worden gepercipieerd, invloed heeft op de wijze waarop aansprakelijkheidsrechte-
lijke geschillen worden beslecht (zowel voor wat de inhoud als de procedure betreft). 
Interessant is dat de bijdrage ook aantoont dat culturele verschillen ook invloed 
hebben op de remedies in het aansprakelijkheidsrecht. Daar waar in Westerse landen 
vaak monetaire sommen worden betaald om moreel leed te “vergoeden”, wordt zo’n 
benadering in andere landen als ontoereikend of zelfs als aanstootgevend beschouwd. 
Daar tegenover staat dat bijvoorbeeld in Japan aansprakelijke personen kunnen worden 
verplicht om – al dan niet ter aanvulling van een geldelijke som – hun (schriftelijke) 
verontschuldigingen aan te bieden. Ook in het Chinees recht moet bijvoorbeeld een 
schending van iemands eer, en de persoonlijkheidsrechten die daarbij worden aan-
getast, voor het publiek worden hersteld door een verontschuldiging. Voor ons komt 
dit vreemd over omdat verontschuldigingen in een land als België geen rol spelen in 
het (althans officiële) aansprakelijkheidsrecht. Cultuurverschillen zouden dit verschil 
kunnen verklaren. In Oost-Azië hecht men – althans in vergelijking met het Westen 
– meer belang aan sociale cohesie en minder aan individualisme (en dus aan de wils-
autonomie). Als we vanuit een individualistisch perspectief naar verontschuldigingen 
kijken, dan lijken deze geen echte waarde te hebben als ze niet vrijwillig gebeuren. 
Verplichte verontschuldigingen kunnen bezwaarlijk als oprecht worden beschouwd. 
Toch kan de vraag gesteld worden of verplichte verontschuldiging geen louterende 
werking kan hebben voor benadeelden en ook een pedagogisch effect op daders. 
Andere rechtsstelsels kunnen op dit vlak inspiratie bieden.
Een andere bijdrage die interessante vragen opwerpt, is van de hand van Dyson 
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en handelt over de relatie tussen aansprakelijkheidsrecht en strafrecht. Omdat bei-
de rechtstakken eenzelfde voorgeschiedenis delen, is het snijvlak tussen deze twee 
rechtstakken zowel vanuit praktisch als theoretisch oogpunt interessant. De vraag hoe 
andere rechtsstelsels omgaan met de samenloop van beide rechtstakken, op het vlak 
van onder meer de procedure, de verjaring en de strafrechtelijke fout, biedt veel stof 
om over na te denken. De bijdrage van Dyson leert ons bijvoorbeeld dat het Spaans 
strafwetboek eigen schadevergoedingsregels bevat, dat burgerlijke rechters in som-
mige landen niet verplicht zijn om de burgerlijke procedure te schorsen wanneer er 
een strafvordering wordt ingesteld en dat strafrechters in Duitsland bij het bepalen 
van de strafmaat rekening kunnen houden met de schadevergoedingen die moeten 
worden betaald. Zij kunnen de uitvoerbaarheid van een boete ook schorsen zodat de 
slachtoffers eerst kunnen worden vergoed. Dit laatste toont aan hoe innig de band 
tussen straf- en aansprakelijkheidsrecht is. De functies van beide rechtstakken kun-
nen niet helemaal gescheiden worden. In de Belgische doctrine werd in het verleden 
al vaker de vraag gesteld of vergoedingen voor morele schade soms niet (impliciet) 
worden gebruikt voor ontradende en zelfs punitieve doelstellingen. Wat het Duits recht 
illustreert, is dat omgekeerd ook bij de bestraffing rekening kan worden gehouden met 
vergoedende overwegingen. Ook bij ons kunnen strafrechters bij de bepaling van de 
strafmaat (impliciet) rekening houden met de hoogte van schadevergoedingen. Zo kan 
de houding van een dader ten aanzien van het slachtoffer (en de mate waarop hij spijt 
betuigt) invloed hebben op de strafmaat. Verder komt het vergoedende aspect ook aan 
bod bij bemiddeling in strafzaken. Tot slot kan de omvang van de door een misdrijf 
veroorzaakte schade ook invloed hebben op de wettelijke strafmaat. Inderdaad, de 
strafmaat van bijvoorbeeld slagen en verwondingen is immers hoger naarmate de 
gevolgen ervan ernstiger zijn. Onopzettelijke doodslag wordt ernstiger bestraft dan 
opzettelijke slagen en verwondingen en dit laatste wordt zwaarder bestraft naarmate 
ze al dan niet arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt. Niet het intentioneel element 
van de dader of de ernst van zijn gedragingen bepalen hier de wettelijke strafmaat, 
maar wel de omvang van de schade.
Deze bedenkingen illustreren dat het boek de lezer ertoe kan aanzetten om na te den-
ken over zowel het eigen rechtsstelsel als de aard van het aansprakelijkheidsrecht in 
het algemeen. Het is echter onmogelijk om in het bestek van een boekbespreking op 
alle bijdragen in te gaan. Het is wel haalbaar om op enkele interessante en leerrijke 
aspecten te wijzen. Zo bevat het eerste deel van het boek nog enkele leerrijke bijdragen 
waarin de verhouding tussen het aansprakelijkheidsrecht en andere systemen van 
schadeherstel aan bod komen. Waardevol is de aandacht die daarbij wordt besteed aan 
de socio-culturele factoren die het ontstaan van schadevergoedingsstelsels verklaren.
In het tweede deel van het boek worden enkele actuele thema’s in het aansprake-
lijkheidsrecht geanalyseerd. Er wordt onder meer ingegaan op de grenzen tussen 
foutaansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid, op productaansprakelijkheid, 
causaliteit en niet-economische schade. Deze bijdragen zijn van een goede kwaliteit 
en bevatten telkens een ruim en functioneel rechtsvergelijkend overzicht. Zo worden 
in een bijdrage van Sugarman vele dienstige voorbeelden gegeven van de bedragen 
die in verschillende rechtsstelsels ter vergoeding van lichamelijke schade worden 
toegekend. De bijdrage bevat ook een goede analyse van de (maatschappelijke en 
procedurele) elementen die een rol spelen bij de begroting van dergelijke schade. 
Ook over de toekenning van morele schade wordt een interessante analyse gemaakt 
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waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende procedurele factoren, zoals de 
wijze van vergoeding van advocaten en de juryrechtspraak, die kunnen verklaren 
waarom in de Verenigde Staten vaak veel hogere vergoedingen voor morele schade 
worden toegekend dan in andere landen.
Het derde deel van het boek bevat bijdragen over aansprakelijkheidsrecht in niet-Wes-
terse rechtsstelsels (Rusland, Japan, China, India, Sub-Sahara Afrika, de Islamitische 
wereld, de Spaanssprekende landen van Latijns Amerika en Brazilië). De bijdragen 
in dit deel verschillen sterk in opzet en in kwaliteit. Een aantal bijdragen bevatten 
(nauwelijks) verwijzingen naar recente bronnen. Dit is jammer. Als bijvoorbeeld 
wordt gesteld dat een aantal niet-westerse landen een belangrijke rol toekennen aan 
lokaal gewoonterecht, dan is het wenselijk dat uit de bronnen blijkt of dit vandaag 
nog steeds zo is. Het derde deel biedt als geheel wel een goed overzicht van hoe het 
continentaal en het Angelsaksisch aansprakelijkheidsrecht in andere werelddelen zijn 
doorgedrongen en op welke wijze sommige rechtsstelsels van deze tradities afwijken. 
Zo blijkt dat het Chinees aansprakelijkheidsrecht in grote mate op de continentale 
traditie is gebaseerd, maar dat het anders dan deze traditie een rol toekent aan de 
verdelende rechtvaardigheid (en niet louter aan de correctieve rechtvaardigheid). 
Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid tot verdeling van aansprakelijkheid tussen 
een benadeelde en een aangesprokene in situaties waarin die laatste geen fout heeft 
begaan, maar waarin het – op basis van omstandigheden zoals het vermogen van de 
partijen – billijk is om de schade te verdelen. Andere bijdragen illustreren dan weer 
hoe andere rechtsstelsels kampen met problemen en fenomenen die ook wij hier ken-
nen. Zo illustreert de bijdrage over het Indisch recht dat constitutionele rechten een 
rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht, onder meer 
in het geval van milieuschade, en illustreert de bijdrage over het Japans recht dat de 
manier waarop de Belgische doctrine soms “worstelt” met de verhouding tussen fout 
en rechtsschending, niet uniek is. Uit de bijdrage over het Zuid-Amerikaans recht 
blijkt dan weer dat een land als Argentinië zijn aansprakelijkheidsrecht enkele jaren 
geleden heeft gemoderniseerd en gecodificeerd, iets waar de Belgische wetgever 
maar niet in lijkt te slagen.
Algemeen beschouwd is het besproken boek een goed boek voor wie vanuit een 
academische nieuwsgierigheid met het aansprakelijkheidsrecht is begaan. Vanwege 
het gebrek aan systematiek en coherentie kan het echter moeilijk dienen als referen-
tiewerk. Voor de juridische praktijk lijkt het boek dan ook minder relevant te zijn.

Stefan Somers

VERBINTENISSENRECHT

I. Claeys en T. Tanghe, Algemeen contractenrecht – Handboek voor nu en straks 
(Antwerpen: Intersentia 2021), xxxiv +872p., €229.
Deze turf biedt de lezer een overzicht van het nu en het straks van het Belgische con-
tractenrecht. Er zit immers een nieuw verbintenissenrecht aan te komen, om gelijk 
een open deur in te stampen. Dat heeft professor Claeys en dr. Tanghe er evenwel niet 
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van weerhouden zich te wagen aan een systematisch overzicht van de belangrijkste 
aspecten van ‘het contract’. De prachtige vrucht van hun inspanningen in de vorm 
van dit handboek mag er zijn, en hoort zonder twijfel thuis op de boekenplank van 
eenieder die in aanraking komt met het contractenrecht (en bij uitbreiding het verbin-
tenissenrecht). Zelfs voor de niet-jurist is dit boek, al is het maar voor de esthetiek, 
beslist het aankopen waard. De paperback-versie fleurt, gelet op de kleurige kaft, 
immers terstond de kamer wat op. Ook de symboliek van de cover past volledig in het 
plaatje van het overeenkomstenrecht: de handen in elkaar slaan om er gezamenlijk 
beter van te worden. 
Zoals de titel doet vermoeden en de auteurs in de inleiding aanstippen, vertrekt het 
werk niet van ‘de verbintenis’, maar wel van ‘het contract’. Terecht wordt opgemerkt 
dat daardoor bepaalde aspecten van het ruimere verbintenissenrecht niet worden 
behandeld, zoals de betaling en bepaalde andere vormen van uitdoving van verbinte-
nissen. De titel is evenwel duidelijk, zodat hij of zij die naar dit werk grijpt daarover 
niet verwonderd mag zijn. Binnen het behandelde thema zijn de auteurs wél zeer 
omvattend, en is het werk van zeer hoog niveau. Na eerst stil te staan bij het belang, 
de toegevoegde waarde en de relativiteit van het Belgisch ‘gemeen’ contractenrecht 
in onze maatschappij (Inleiding; p. 1-38), gaan de auteurs over tot de ‘orde van de 
dag’. In een eerste deel worden het ontstaan en de geldigheid van contracten belicht 
(p. 39-264). Bovenop wat de titel zou kunnen doen vermoeden, gaat de aandacht 
uit naar de onderhandelingsfase en de juridische aspecten daarvan, alsook naar het 
contracteren via vertegenwoordiging. Vervolgens komt in het tweede deel het klop-
pend hart van het contractenrecht aan bod, met name de inhoud en de werking van 
contracten (p. 265-428). Zowel de werking van contracten ten aanzien van contract-
spartijen als ten aanzien van derden wordt uitgebreid besproken. Het is evenwel niet 
al rozengeur en maneschijn, zo ook in het leven van een contract. De bespreking 
van contractuele wanprestaties en gewijzigde omstandigheden op de contractuele 
relatie in het derde deel speelt daar dan ook op in (p. 429-494). Het vierde en laatste 
deel vormt het sluitstuk van dit pareltje, gezien daarin zeer uitgebreid de impact 
van problemen bij de geldigheid en uitvoering van contracten wordt behandeld (p. 
495-792). Naast de ‘eerstelijnsremedies’ waaraan veelal wordt gedacht in geval van 
geldigheidsproblemen, wanprestatie of overmacht, staan Claeys en Tanghe ook stil 
bij de mogelijkheid van minnelijke beëindiging, eenzijdige opzegging, ontbindende 
voorwaarden en uitdovende termijnen. Naast het algemene kader inzake contracten 
besteden de auteurs veelvuldig aandacht aan de mogelijkheid om contractueel af 
te wijken, en de impact van het consumentenrecht daarop. Ook de gevolgen van 
de relatief recente initiatieven met betrekking tot onrechtmatige bedingen tussen 
ondernemingen blijven niet onbesproken.
Het is een belangrijke verdienste van het boek om zowel het oude als het nieuwe 
verbintenissen- en, meer specifiek, contractenrecht te belichten. Hoewel de auteurs 
hun eigen prestatie op dat punt nogal minimaliseren (in het voorwoord voor de jurist 
stellen zij immers dat het ‘verrassend licht’ bleek om oud en nieuw naast elkaar te 
behandelen), behoeft het weinig betoog dat hun inspanningen ook op dat vlak aanzien-
lijk zijn. De actualiteit van het thema heeft tot gevolg dat met een haast onnavolgbare 
snelheid doctrinaire bijdragen en rechterlijke uitspraken verschenen en verschijnen, 
die de auteurs plichtsgetrouw hebben verwerkt. Ook het concept zelf van waaruit 
zij zijn vertrokken om het nieuwe contractenrecht te analyseren is bovendien aan 
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verandering onderhevig geweest: amper enkele weken na de verschijning van dit 
handboek, werd een hernummerd en licht gewijzigd boek 5 van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek opnieuw ingediend bij de Kamer. Dat heeft tot gevolg dat de verwijzingen 
naar het ‘voorgenomen recht’ niet steeds meer kloppen. In dat opzicht is het bijzonder 
dienstig dat de auteurs in een bijlage (p. 793-836) de tekst van het voorstel hebben 
opgenomen waarop zij zich hebben gebaseerd. Zoals gezegd zijn de wijzigingen aan 
het opnieuw ingediende boek 5 bovendien beperkt, en betreft het voornamelijk een 
hernummering. Zodoende blijven de inhoudelijke analyses aangaande het nieuwe 
contractenrecht zonder meer bijzonder pertinent. Ook de juridische implicaties van 
de coronacrisis, die volop woedde tijdens het schrijven van dit boek, worden belicht 
waar relevant (bv. inzake de overmacht, alsook inzake de goede trouw). 
Mensen die in Gent studeerden zullen misschien een déjà vu-gevoel hebben. Het 
handboek groeide immers uit de cursus verbintenissenrecht die professor Claeys er 
doceert. Zoals gezegd, spitst het werk zich evenwel toe op contracten. Wat dat deel 
betreft, fungeert het handboek thans als cursus. Aangevuld met een cursus voor wat 
de aspecten van verbintenissenrecht betreft die niet in het handboek worden belicht, 
zal het in elk geval niet aan het lesmateriaal gelegen hebben. Het mag evenwel onmid-
dellijk duidelijk zijn dat het boek zich tot een breder publiek richt dan studenten. De 
inhoudelijke diepgang ervan zal ook de praktijkjurist en academicus kunnen bekoren. 
Vormelijk en structureel zit het handboek goed in elkaar. De inleidende randnummers 
bij aanvang van een nieuw deel en hoofdstuk en de vele tussentitels die ook in de 
gedetailleerde inhoudstafel terugkeren zorgen voor voldoende houvast om snel en 
adequaat opzoekingen te kunnen doen. Ook het uitgebreide trefwoordenregister is 
bijzonder handig. De opbouw van het boek is logisch, in die zin dat eerst inhoudelijk 
wordt stilgestaan bij de geldigheid en de uitvoering van overeenkomsten, alvorens 
na te gaan wat de mogelijke remedies zijn in geval van problemen. 
Dit boek zal zonder twijfel veel genoegdoening bieden aan al wie bezig is met con-
tractenrecht. Zowel de leergierige student, als de pragmatische praktijkjurist, als 
de geïnteresseerde academicus zal er zijn of haar gading in vinden. Wat die laatste 
categorie betreft, verdiende het boek bovendien al zijn strepen. In een interessante 
geschreven gedachtewisseling tussen de auteurs Dirix en Cornelis in het Rechtskundig 
Weekblad wordt ingegaan op de anticipatieve interpretatie/toepassing, waarvoor de 
auteurs waarschuwen. Zonder twijfel een toegevoegde waarde voor de doctrine inzake 
verbintenissen- en contractenrecht!

Jarich Werbrouck

VERBINTENISSENRECHT

K. de la Durantaye, Erklärung und Wille (Tübingen: Mohr Siebeck 2020), xvii + 
389p., €99.
Het principe van de bindende kracht van de overeenkomst – pacta sunt servanda 
– is een van de hoekstenen van ons privaatrecht. Reeds eeuwenlang beroert het de 
geesten en stelt men de vraag naar de zin en onzin van dit beginsel. In de loop van de 
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geschiedenis zijn verschillende theorieën naar voren geschoven ter rechtvaardiging 
van dit principe. Een eerste theorie is de wilstheorie: deze traditionele opvatting 
houdt in dat de werkelijke wil van een partij voorrang heeft op de verklaarde wil. 
De bindende kracht van de overeenkomst steunt in deze benadering integraal op de 
werkelijke wil van partijen. De tweede belangrijke theorie is de verklaringstheorie: 
deze aan de wilstheorie tegengestelde opvatting houdt in dat de verklaarde wil van 
een partij voorrang heeft op de werkelijke wil. De bindende kracht van de overeen-
komst steunt in deze opvatting integraal op de verklaarde/tot uiting gebrachte wil 
van partijen. Een derde theorie zoekt de gulden middenweg tussen beide voorgaande: 
de vertrouwensleer. Deze tussenoplossing houdt in dat voorrang wordt gegeven aan 
wat de tegenpartij redelijkerwijze mocht verwachten op basis van de verklaring van 
de wil van de andere partij. De bindende kracht van de overeenkomst steunt op dit 
rechtmatig vertrouwen. Deze drie theorieën beogen allen een rechtvaardiging te 
formuleren voor het principe van de contractuele gebondenheid en tegelijk de in-
houd van deze gebondenheid te bepalen. Waar oudere rechtsleer – in navolging van 
de opstellers van de Code civil – de primauteit van de wil in dit opzicht benadrukt, 
opteert latere rechtsleer voor het rechtmatig vertrouwen van de wederpartij, zijnde 
de bestemmeling van de wilsuiting, als grondslag. Het laatste woord over deze drie 
theorieën is echter nog niet geschreven en het is in deze context dat men het gere-
censeerde boek dient te plaatsen.
Met Erklärung und Wille heeft Katharina de la Durantaye een Habilitationsschrift 
geschreven dat op zeer fundamentele wijze ingaat op de juridische en maatschappe-
lijke betekenis van het concept “wilsovereenstemming” en de diverse opvattingen die 
daaraan ten grondslag liggen. De centrale these in dit werk is dat contractsvrijheid 
(Vertragsfreiheit) – als vooropgestelde waarde van de wilstheorie – en de bescherming 
van het maatschappelijk verkeer (Verkehrsschutz) – als vooropgestelde waarde van 
de verklaringstheorie – niet zo tegenovergesteld zijn aan elkaar als klassiek wordt 
aangenomen. Integendeel, de auteur verdedigt dat beide in het positieve recht in een 
wisselwerking staan met elkaar en aan elkaar bijdragen. De manier waarop dat ge-
beurt, is precies door wat in het Belgische recht de vertrouwensleer wordt genoemd: 
“Maβgeblich ist etwa, wie ein durchschnittlich informierten rationaler Teilnehmer des 
betreffenden Verkehrskreises eine Erklärung, ein Tun oder Unterlassen üblicherweise 
versteht. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Rechtsanwender vergleichs-
weise kostengünstig ermitteln und beweisen.” (p. 1-2). Het gebruik van dergelijke 
objectieve criteria leidt ertoe dat de rechtsonderhorigen gebruik zullen maken van 
gestandaardiseerde overeenkomsten, wat tegelijk de transactiekosten laag houdt. Zo 
wordt zoveel mogelijk verzekerd dat werkelijke wil en verklaring uiteindelijk met 
elkaar zullen overeenstemmen.
In een eerste beweging analyseert de la Durantaye het concept “wilsovereenstem-
ming”. Zij vat deze analyse aan met een rechtseconomische bespreking van de over-
eenkomst: wat wordt rechtseconomisch geacht de bedoeling te zijn van een overeen-
komst – welvaartsverhoging – en hoe wordt deze doelstelling zo goed mogelijk – of 
beter: zo efficiënt mogelijk – bereikt? Zowel de wilstheorie als de verklaringstheorie 
worden op deze wijze gekaderd: het ideaal voor de welvaartsverhoging bewerkstelligd 
door de door een overeenkomst tot stand gebrachte ruilverhouding is een werkelijke 
wilsovereenstemming tussen partijen, maar het eenvoudige voortgaan op de verklarin-
gen van de tegenpartij is wel een stuk goedkoper op het vlak van de transactiekosten. 
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Tussen beide dient in elk rechtsstelsel dus een efficiënt evenwicht gevonden te worden 
op basis van welbepaalde correctiemechanismen. Het gerecenseerde boek biedt in dit 
verband een inzichtelijke state-of-the-art van de klassieke en moderne rechtsecono-
mische literatuur in het contractenrecht. Met die rechtseconomische uitgangspunten 
in gedachten zet de auteur zich vervolgens aan een rechtsdogmatische analyse van de 
concepten “wilsverklaring” en “wilsovereenstemming”. Daarbij biedt zij allereerst 
een uitgebreid rechtshistorisch overzicht van de ontwikkeling van de wilstheorie en 
de verklaringstheorie. Ook wordt diepgaand bestudeerd wat de subjectiviteit van de 
wilsuiting precies inhoudt, waarbij de auteur voortbouwt op de klassieke (hoofdza-
kelijk Duitse) literatuur terzake. Vervolgens wordt de stand van zaken in het Duitse 
positieve recht geanalyseerd: aan een wilsverklaring worden rechtsgevolgen verbon-
den, indien deze wilsverklaring waarde wordt geacht te hebben vanuit het oogpunt 
van een objectieve bestemmeling van de wilsverklaring (§ 116 BGB). Uiteraard is het 
vanuit die optiek essentieel hoe een wilsverklaring dient te worden geïnterpreteerd 
en de auteur wijdt het volgende hoofdstuk van het gerecenseerde boek dan ook inte-
graal aan dit interpretatievraagstuk en de verschillende methodes die in dat verband 
bestaan. Ook de stilzwijgende wilsverklaring komt daarna afzonderlijk uitgebreid 
aan bod. Dit eerste deel sluit af met een uitgebreide bespreking van de conventionele 
vertegenwoordiging in het licht van de voorgaande inzichten.
Het tweede deel van het gerecenseerde boek behandelt de diverse uitzonderlijke 
correctiemechanismes die het recht heeft ontwikkeld voor die gevallen waarin een 
persoon gebonden wordt door een wilsverklaring die niet overeenstemt met zijn 
werkelijke wil. Met andere woorden: in welke gevallen kan die persoon toch nog 
ontsnappen aan de contractuele gebondenheid? In dit verband wordt uiteraard onmid-
dellijk gedacht aan dwaling. De auteur bespreekt in dit deel niet bedrog en geweld, 
aangezien deze wilsgebreken voor haar niet vallen onder de correctiemechanismen 
die zij voor ogen heeft: in deze gevallen bestond er immers geen discrepantie tus-
sen het voorwerp van de werkelijke wil en dat waartoe een persoon contractueel 
gebonden is. Ook dit deel vat aan met een rechtseconomische analyse: het behoort 
namelijk tot de realiteit van de markt dat de marktdeelnemers fouten maken, maar 
vanuit economisch oogpunt zou het een negatief effect kunnen hebben – bijvoorbeeld 
ten aanzien van zeer risico-averse personen, die nooit meer zouden deelnemen aan 
het verkeer – als die marktdeelnemers in alle gevallen de nadelige gevolgen van hun 
fouten zouden moeten dragen. Ook zou dit kunnen resulteren in een suboptimale 
allocatie van goederen. Om die redenen kan het ook rechtseconomisch interessant 
zijn om correctiemechanismen te ontwikkelen. Na deze rechtseconomische inlei-
ding bespreekt de auteur de uitzonderlijke gevallen in het Duitse positieve recht 
waarin een partij kan ontsnappen aan haar contractuele verplichtingen, omdat deze 
niet overeenstemmen met haar werkelijke wil. Daarna wordt een en ander opnieuw 
rechtseconomisch geëvalueerd. Het betreft met name het onderscheid dat het Duitse 
recht – net zoals het Belgische recht, overigens – maakt tussen verschoonbare en 
niet-verschoonbare dwaling.
Het gerecenseerde boek is een absolute aanrader voor elke jurist met een bijzondere 
interesse in het contractenrecht. Het betreft namelijk het basisconcept dat aan elke 
overeenkomst ten grondslag ligt: de wilsovereenstemming. De auteur combineert een 
rechtseconomische, rechtstheoretische en positiefrechtelijke benadering en dit maakt 
het boek daadwerkelijk fundamenteel. Het is voor een internationale lezer enigszins 
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jammer dat op positiefrechtelijk vlak de analyse grotendeels beperkt is tot het Duitse 
recht, maar dit gebrek wordt ruimschoots goedgemaakt door de fundamentele aard 
van het onderwerp en literatuur die de auteur verwerkt. Het is dat fundamentele ka-
rakter dat het sterkste pluspunt vormt van het boek. Elk rechtsstelsel ter wereld wordt 
namelijk geconfronteerd met gelijkaardige contractrechtelijke vraagstukken en het 
gerecenseerde boek biedt de handvaten om deze vraagstukken, hoe verschillend de 
omstandigheden ook mogen zijn, op een weloverwogen en sterk beargumenteerde 
wijze op te lossen.

Benjamin Verheye

VERBINTENISSENRECHT

B. Tilleman en A.-L. Verbeke (eds.), Themis 115 – Bijzondere overeenkomsten 
(Brugge: die Keure 2020), vi +258p., €55.
Het gerecenseerde boek bevat een update van de voornaamste benoemde contracten 
uit het Oud Burgerlijk Wetboek: aanneming, koop, huur, enkele “kleine contracten”. 
De specifieke regels voor deze overeenkomsten wijken af van het gemeen verbintenis-
senrecht en streven naar grotere eenvormigheid en rechtszekerheid in het rechtsverkeer 
dat door deze sectorale wetgeving wordt beoogd.
Het boek richt zich in de eerste plaats tot de niet-gespecialiseerde practicus. De 
uiteenzettingen zijn zakelijk en beknopt. Geen breedvoerige beschouwingen maar 
een no-nonsense bespreking van de voornaamste krachtlijnen en aandachtspunten, 
hapklare commentaren vervolledigd met de meest recente ontwikkelingen. Wie de 
bijdragen doorgenomen heeft, is weer helemaal mee.
Zo wordt de aannemingsovereenkomst zeer inzichtelijk en op praktijkrelevante manier 
toegelicht door Thielens en Verbeke. Een steeds terugkerende klacht is haar eerder 
fragmentarische wettelijke regeling. De auteurs tonen aan hoe de rechtspraak er 
mettertijd toch in slaagde de vele lacunes op te vullen tot een coherent geheel. Alleen 
het tijdstip van de aanvaarding van het werk en de meerwaarde van de definitieve 
oplevering roepen nog vragen op.
Tilleman en Van den Abeele overlopen aan de hand van uiteenlopende casussen 
uit de rechtspraktijk een aantal veel voorkomende topics in het gemene kooprecht, 
de consumentenkoop (met bijzondere aandacht voor de Richtlijn Consumentenkoop 
2019 waarvan de regels vanaf 1 januari 2022 moeten worden toegepast) en de inter-
nationale koop (beheerst door het Weens Koopverdrag).
In het derde onderdeel volgt een mooie synthese van het nieuwe Woninghuurdecreet 
van 9 november 2018 en een rechtspraakoverzicht van de voorbije vijf jaar inzake 
handelshuur. Carette en Van Damme completeren hun teksten met enkele beknopte 
kanttekeningen over de impact van de coronacrisis op de private huurmarkt.
Als laatste stipt Demarsin de meest markante cassatiearresten aan in het domein 
van de lening (belang van onderscheid tussen geldlening en kredietopening voor fun-
ding loss-vergoedingen), de dading (mogelijkheid van eenzijdige buitengerechtelijke 
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ontbinding op kennisgeving wegens wanprestatie) en de lijfrente (geen alea wan-
neer partijen een onbeduidende rente bedingen waardoor elk financieel risico ont-
breekt). Daarmee actualiseert en vervolledigt Demarsin zijn bijdragen uit eerdere 
Themiscahiers.
Het concept van recurrente recyclage van een welbepaalde rechtstak, zoals uitgewerkt 
in voorliggend cahier, beantwoordt aan een grote vraag naar accurate en direct bruik-
bare bijscholing. De lezer vindt er in kort bestek alle eerstelijnsinformatie die hem 
in de gelegenheid moet stellen een antwoord te vinden voor de problemen waarmee 
hij in zijn juridische praktijk geconfronteerd wordt.

Alain Coppens

VERMOGENSRECHT

R. Barbaix en N. Carette (eds.), Tendensen vermogensrecht 2020 (Antwerpen: 
Intersentia 2020), xiv + 268 p., €79.
Het boek Tendensen Vermogensrecht is opgedeeld in drie delen. 
Het eerste deel bespreekt de rechtspraak van 2019 in het familiaal vermogensrecht 
en het goederenrecht. Professor Barbaix neemt het familiaal vermogensrecht voor 
haar rekening, terwijl Carette zich toespitst op het goederenrecht. Vooral recht-
spraak van het Hof van Cassatie staat in de kijker. Nu en dan wordt een arrest van 
het Grondwettelijk Hof aangehaald. 
In Hoofdstuk 1 neemt Barbaix positie in ten aanzien van de door haar aangehaalde 
arresten. Zoals de auteur zelf ook aanstipt, is de structuur logisch opgebouwd. De 
structuur ligt immers in lijn met die van een klassiek (onderdeel van een) handboek 
familiaal vermogensrecht (namelijk eerst het huwelijksvermogensrecht, dan het sa-
menwoningsrecht en ten slotte het schenkingen- en testamentenrecht).
In Hoofdstuk 2 bespreekt professor Carette de rechtspraak in verband met enkele 
belangrijke leerstukken van het goederenrecht (namelijk het onderscheid der goede-
ren, bezit en verkrijgende verjaring, mede-eigendom, burenhinder, vruchtgebruik, 
onroerende natrekking, opstal en erfdienstbaarheden). Soms geeft de auteur een 
korte opmerking op een arrest. Bijna ieder arrest wordt in verband gebracht met 
het nieuwe goederenrecht, maar bij enkele arresten legt de auteur dit verband niet. 
Ten slotte wordt het temporeel toepassingsgebied van het nieuwe goederenrecht vrij 
uitgebreid besproken.
In het tweede deel komen twee actuele topics aan bod. Het eerste actuele topic wordt 
gebracht door professor Jansen. Hij gaat na hoe drie belangrijke goederenrechtelijke 
figuren (conventionele onverdeeldheid, opstalrecht en vruchtgebruik) kunnen worden 
toegepast in een familiale en relationele context. Dit is een brandend actueel topic 
in het licht van de recente inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht (1 sep-
tember 2021). Zijn analyse vertrekt telkens vanuit een concreet voorbeeld dat in de 
rechtspraktijk vaak voorkomt. In zijn analyse wordt nu en dan het verband gelegd 
met andere rechtsdomeinen zoals het fiscaal recht, familierecht, verbintenissenrecht 
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en zelfs het insolventie- en executierecht en het vennootschapsrecht. De auteur geeft 
doorheen de bijdrage suggesties voor clausules. Telkens wijst hij overtuigend op het 
belang van een duidelijke clausule. De clausules zijn modern (in de zin dat het geen 
typische archaïsche zinnen zijn) en zijn goed leesbaar opgesteld. Dit maakt het vooral 
zeer interessant voor notarissen en notariële juristen met het oog op het bespreken 
en opstellen van akten. Het gebruik van ‘aandachtspunten’ maakt het voor hen bo-
vendien erg handig om een voorliggend probleem snel terug te vinden in de bijdrage. 
Vreemd is evenwel dat bij het onderdeel vruchtgebruik de ‘aandachtspunten’ ineens 
een andere structuur krijgen. 
Het tweede actuele topic is de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de 
familiale bedrijfsopvolging, geanalyseerd door Vanthorre en De Keukelaere. 
Aangezien het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in 
werking getreden is op 1 september 2019, is dit inderdaad een vrij actueel topic. De 
structuur van de bijdrage is op het eerste gezicht niet helemaal duidelijk. Een aparte 
titel over de “opportuniteiten van de BV voor familiale bedrijfsopvolging” was helder-
der geweest. Een pluspunt evenwel is dat de titels die de vorm van een vraagstelling 
aannemen, de lezer in het verhaal betrekken. Bij twee titels is er op het einde een 
korte samenvatting. Deze samenvatting biedt hier geen grote meerwaarde aangezien 
de betreffende titels slechts enkele pagina’s beslaan. Bovendien zijn de auteurs hier 
niet altijd consequent, omdat ze de andere titels niet voorzien van een samenvatting. 
Wanneer het gaat over controlevehikels, wordt verwezen naar de maatschap en de 
stichting. Het is evenwel niet geheel duidelijk wat de specifieke draagwijdte is van 
de stichting in familiale bedrijfsopvolging. Dit behoefde wat meer uitleg. Ondanks 
dat deze bijdrage eerder op de oppervlakte blijft, is het toch een interessant overzicht 
om snel de opportuniteiten van het nieuw vennootschapsrecht in te zien wat betreft 
de familiale bedrijfsopvolging. Wie immers het relatief omvangrijke besluit leest, 
hoeft de overige bijdrage niet meer te lezen. 
In het derde deel ten slotte, komen drie verschillende topics aan bod over het recht in de 
praktijk. Hier is er een andere structuur dan de vorige twee delen, namelijk Afdelingen 
in plaats van Hoofdstukken. Dit bevordert de leesbaarheid van het boek niet.
In Afdeling I gaat professor Aydogan in slechts tien pagina’s in op het tenietgaan 
van een schenking van gemeenschapsgoederen, zowel tijdens de werking van het 
huwelijksvermogensstelsel als na de ontbinding ervan. De structuur is helder opge-
bouwd. Telkens wordt de situatie nagegaan van een geldige en ongeldige schenking. De 
auteur gebruikt enkele duidelijke, simpele voorbeelden. Op het einde van de bijdrage 
geeft de auteur kritiek op een (onuitgegeven) vonnis. Het is evenwel jammer dat zij 
slechts ingaat op één enkel vonnis en niet meer rechtspraak in haar analyse betrekt. 
In Afdeling II gaat Van de Voorde heel gedetailleerd in op de vraag wat er gebeurt 
indien een bouwer de constructie geplaatst heeft op andermans grond of werken heeft 
verricht aan andermans constructie. Deze problematiek betreft niet alleen het ruimte-
lijke-ordeningsrecht, maar ook het goederenrecht. Zolang de bouwer de constructie 
daarentegen op zijn eigen grond plaatste of werken heeft verricht aan zijn eigen con-
structie, doet dit weinig goederenrechtelijke problemen rijzen. De auteur onderzoekt 
meer specifiek welke invloed de stedenbouwkundig wederrechtelijke aard van een 
constructie heeft op een aantal goederenrechtelijke vergoedingsplichten (onroerende 
natrekking, overbouw/grensoverschrijding en kostenleer). De auteur beperkt zich tot 
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het Vlaamse ruimtelijke-ordeningsrecht, namelijk de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO). In de bijdrage is het nieuwe goederenrecht consequent verwerkt. 
Dit is een heel gedetailleerde bijdrage, die vooral interessant is voor de rechtspracticus 
die met dit specifiek probleem in aanraking komt. De lezer verliest zich evenwel snel 
in de vele onderverdelingen in de structuur. 
In Afdeling III, bespreekt doctorandus De winter de gemeentewegen (vroeger ‘buurt-
wegen’). Eerst legt de auteur summier de maatschappelijke, wettelijke en gerechtelijke 
ontwikkelingen ervan naast elkaar. Vervolgens gaat de auteur het temporele en mate-
riële toepassingsgebied na van het nieuwe Gemeentewegendecreet. Sinds 1 september 
2019 werd de federale Buurtwegenwet immers vervangen door dit decreet. Daarna 
wordt vrij uitgebreid ingegaan op de verkrijgende en bevrijdende verjaring van ge-
meentewegen. De auteur merkt evenwel terecht op dat deze gemeenrechtelijke termen 
niet helemaal stroken met de inhoud van het Gemeentewegendecreet, nu ze op bepaal-
de punten afwijkt van de gemeenrechtelijke verjaring. De verschillen worden aan-
gegeven. Verder gaat de auteur in op de nieuwigheid in het Gemeentewegendecreet, 
namelijk de contractuele gemeentewegen. De auteur wijst op de voordelen ervan, 
maar stelt zich ook terecht enkele juridische vragen. De auteur verwijst waar moge-
lijk naar de parlementaire werken en is hierbij soms kritisch voor de decreetgever. 
Bovendien geeft de auteur waar nodig enkele scherpe nuances mee. De auteur sluit 
ten slotte af met een concreet vier-stappenplan voor de notaris om een verkoopakte 
m.b.t. gemeentewegen met particuliere bedding juridisch goed te doen verlopen. 
Dit boek is een interessante gids voor de rechtspracticus in zijn dagelijkse praktijk. 
Verschillende subdomeinen binnen het vermogensrecht komen immers aan bod. De 
verschillende bijdragen vertonen geen overlap met elkaar. Iedere bijdrage draagt dus 
zijn steentje bij aan het geheel.

Emily Defreyne
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