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lNLEIDING

METHODE EN VOORWERP VAN ONDERZOEK

1. OVER GEWEKTE NIEUWSGIERIGHEID
,Les professions liberales sont les mal-aimees de notre temps"(l).
,Freie Berufe: Stiefkinder der Rechtsordnung?"(2).
,Les ordres au defi?"(3).
Ziedaar enkele sloganeske titels en inleidende zinnen van recente
juridische geschriften over het vrije beroep, nu eens verguisd, dan
weer beklaagd.
Dit tweeslachtig gevoel wordt slechts versterkt door erg tegenstrijdige
tendenzen in het wetgevend proces: zo is er een enorme contestatiegolf ontstaan rond de Orde van Geneesheren(4), ook in het parlement(5); maar bijna terzelfdertijd wordt in datzelfde parlement,
zonder slag of stoot een wet gestemd die het oprichten van Instituten
mogelijk maakt voor aile dienstverlenende en intellectuele beroepen(6).
Om de gewekte nieuwsgierigheid te bevredigen is het dagelijks
spraakgebruik een weinig bruikbaar hulpmiddel. Met het vrije beroep is het daar wellicht als met vele ,evidente" begrippen: men
slaagt er doorgaans niet in het goed te definieren, maar men herkent
het in zijn concrete, soms erg verscheiden verschijningsvormen.
De wetgeving brengt evenmin raad want ook de wetgever schijnt te
worstelen met het zonet omschreven probleem. Enerzijds zijn de
bedoelde beroepen gereglementeerd, waarmee doorgaans wordt aangeduid dat zij op juridisch vlak gekenmerkt worden door een vrij
identieke van het gemeen recht afwijkende morfologie (monopolie,
Ordes ... ). Anderzijds ontbreekt in de wetgeving de duidelijke band
die hen onderling verbindt en die hun gelijksoortige behandeling
rechtvaardigt: nergens vindt men immers criteria voor ,de" afgren(1) Association nationale des avocats de France, Le deji de Ia profession liberale, Paris,
Dalloz, 1974, 1 (voorwoord van voorzitter A. TINAYRE).
(2) STEINDORFF, E., Freie Beruje: Stiefkinder der Rechtsordnung, Hugo Sinzheimer - Gediichtnisvorlesung 1979, Ki:iln, Bund-Verlag, 1980.
(3) PANIER, C., ,Les ordres au defi?", La Revue Nouvelle, 1982, 373.
(4) Bv. GIJSELS, H., Zwartboek Orde van Geneesheren, Antwerpen, EPO, 1982, 135 pp.,
alsook de talloze ,Cahiers" van de Groupe d'Etude pour Ia Reforme de Ia Medecine (GERM).
(5) Zie vb. de hevige parlementaire de batten n.a. v. W. 13 maart 1985 betreffende de openbaarheid van de tuchtprocedures voor de raden van beroep van de Orde van Geneesheren en van
de Orde van Apothekers (B.S., 29 maart 1985). Pari. Hand., Kamer, 7 november 1976,
gewijzigd bij W. 15 juli 1985, verder herhaaldelijk aangehaald.
(6) W. 1 maart 1976, gewijzigd bij W. 15 juli 1985, verder herhaaldelijk aangehaald.
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zing van de categorie van de vrije beroepers, zoals men er bijvoorbeeld vindt in artt. 1-2 W. Kh voor de afgrenzing van de handelaars(7).
Misschien is het vrij beroep wei zo'n ,van-zelf-sprekend"
(,self-evident") begrip dat zich wagen aan een inhoudelijke omschrijving meer kwaad dan goed doet, zeker wanneer men die omschrijving in een wettekst vastlegt(8). Het onheil gesticht door de
verroeste handelaarsnotie van het Wetboek van Koophandel is de
best denkbare anti-reclame. De waarschuwing ,Omnis definitio in
iure civili periculosa est" (Javolenus) vermag evenwel slechts het
accent van de gewekte nieuwsgierigheid te verleggen. Wat mag dan
wel de red en zijn waarom de wetgever de , vrije beroepen" met
gelijkaardige rechtsregels bedacht heeft? Hier staan voor de jurist
twee wegen open: een deductieve en een inductieve.
2. DEDUCTIEVE BENADERING VANUIT DE HULPWETENSCHAPPEN
- In dit geval laat men zich bij zijn studie leiden door een of
meerdere hulp-wetenschappen. De bedoeling is dan uiteraard niet om
een sociologische, economische of historische studie van het vrij
beroep te maken, maar wel om de wetgeving die het vrije beroep
kenmerkt te verklaren aan de hand van een of meerdere van genoemde hulpwetenschappen.
A. Zo is het zonder twijfel erg leerrijk om de juridische as pecten van het vrije beroep
te bestuderen vanuit de beroepensociologie(9). De ,professionalisering", d.i. het
proces om uit te groeien tot een volwaardige professie, is daar uitvoerig bestudeerd

(7) Zie nochtans (het niet meer van kracht zijnde) art. 36 Herstelwet 30 maart 1976, waarin
onder vrije beroepen wordt verstaan ,deze waarvan de activiteit een overwegend intellectueel
karakter heeft, die buiten dienstverband ten persoonlijken titel wordt uitgeoefend, en waarvoor de beoefenaars ervan een bezoldiging genieten, zonder onderscheid of gezegde activiteit
individueel, in groepsverband of bij associatie wordt uitgeoefend". Deze definitie moet echter
gezien in het kader van de Herstelwet waarin ze voorkomt, en met name in functie van de
inkomensmatiging, voor doeleinden waarvan traditioneel een onderscheid wordt gemaakt
tussen zelfstandigen, vrije beroepen en loon- en weddetrekkenden.
(8) In die zin werd trouwens geoordeeld door de Kamercommissie voor Middenstand en
Landbouw toen ze zich boog over het door volksvertegenwoordiger Verhaegen ingediende
wetsvoorstel houdende reglementering van de toegang tot de vrije en intellectuele beroepen
(Pari. St., Kamer, 1972-73,479/1 en opnieuw ingediend 1974-75, 257/1). De Commissie vond
het inopportuun van vrije beroepen te gewagen (Pari. St., Kamer, 1974-75, 275/5) en de
uiteindelijke titel van de wet houdt het bij dienstverlenende en intellectuele beroepen: W.
1 maart 1976 Kaderwet tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen (B.S., 27 maart 1976), recent
gewijzigd bij W. 15 juli 1985 (B.S., 26 juli 1985).
(9) Zie bv. SWENNEN, R., (ed.), Juridische organisatie van het vrije beroep, 1975, Antwerpen,
Kluwer, 170 pp.
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geworden(IO), en zou verlopen in vier stadia: in een eerste sladium wordt hel
verrichten van bepaalde diensten tot een dagvullende taak; een tweede stap bestaat
erin een opleiding te creeren en te doen aanvaarden als noodzakelijk voor het
deskundig vervullen van die dagtaak (zgn. legitimeringsproces); in een derde stadium wordt, met de druk van de beroepsverenigingen, gestreefd naar de erkenning
van het beroep door de wetgever middeis titel- of monopoliebescherming; en ten
slotte wordt de kroon op het werk gezet door van de wetgever de goedkeuring van
een code van plichtenleer af te dwingen op de naleving waarvan wordt toegezien
door een eveneens door de wetgever erkende, ja zeifs opgerichte beroepsvereniging.
B. Even interessant zou het zijn om een juridische studie van het vrije beroep te
maken vanuit de nu reeds beproefde ,Law and Economics"-methode(ll). Centraal
in deze studie zou het marktmechanisme staan en met name de vraag weike de
eigenheden zijn van het vrije beroep die een goede werking van dat mechanisme
verhinderen(l2).
In een recent rapport dat resulteerde uit een op last van de Canadese staat Ontario
uitgevoerde studie(13), kwam men tot de bevinding dat de voornaamste ,market
failures" een erg hoge ,information cost" en vrij beiangrijke externalities waren,
ook wei ,third party effects" genoemd. Met eerstgenoemd tekort wordt vooral
gedoeld op het onvermogen van de client om zijn eigen noden in het betrokken
probleemgebied te onderkennen, zodat hij niet aileen voor de bevrediging, maar ook
voor de kennisname van zijn noden op een deskundige aangewezen is. Met het
bestaan van ,externalities" wordt gewezen op het feit dat de dienst die de vrije

(10) Zie bv. BucHHOLZ, E., Zwang zur Freiheit: Verband, Staat, Individuum, Tiibingen,
Mohr, 1977, 160 pp. (vnl. het eerste hoofdstuk); DENEKE, V .J .F., Diefreien Berufe, Stuttgart,
Friedrich Vorwerk Verlag, 1956, 348 pp.; JACKSON, J .A., (ed.), Professions and professionalization, Cambridge University Press, 1970,226 pp.; MoK, A.L., Beroepen in actie: bijdragen
tot een beroepensociologie, Boom Meppel, 137 pp.; WilENSKY, H.L., The professionalization of everyone?, Journal of Sociology, 1964, 137-158.
Sociologische studies i.v.m. specifieke beroepen: BERLANT, J.L., Profession and monopoly.
-A study of medecine in the United States and Great Britain, University of California Press,
1975, 317 pp.; BINDENGA, A.J., Het vrije beroep van accountant, Alphen aan de Rijn,
Samson, 1973, 499 pp.; GROTE, H., NESWABDA, R., Architekten und beratende lngenieure
- Freie Berufe zwischen Berufsordnung und Wettbewerb, Gottingen, Schwarz, 1974, 137 pp.;
KocH, W., Strukturmerkmale ausgewiilter Freier Berufe - Ergebnisse einer empirische
Untersuchung in Schleswig-Holstein, Gottingen, Schwarz, 1976, 132 pp.; RUESCHEMEYER, D., Lawyers and their society- A comparative study of the legal profession in Germany
and the United States, Cambridge, Harvard University Press, 1973, 254 pp.
(11) PosNER, Economic analysis of the law, Boston, Little Brown Company, 1977, (2e uitg.),
555 pp.
(12) Zie bv. BLAIR, R.D., RUBIN, S., (ed.), Regulating the professions, Toronto, Lexington
Books, 1980, 328 pp.; CARR-SAUNDERS, A.M., WILSON, P.A., The professions, Oxford
University Press, 1933 (reprint: Cass 1964), 535 pp.; LEES, D.S., Economic consequences of
the professions, Institute of Economic Affairs, 1966, 48 pp.; PAZDERKA, B., MuzoNDO, T.R., ,The consumer costs of professional licensing restrictions in Canada and some
policy alternatives", Journal of Consumer Policy, 1983, 55-75.
Voor een Belgische beroepsgerichte studie: LEROY, X., DELIEGE, D., Toegang tot de gezondheidszorg. Regionale analyse van aanbod en consumptie, Brussel, Programmatie van het
wetenschapsbeleid, 1981, 428 pp.
(13) TREBILCOCK, M.J., TUOHY, C.J., WoLFSON, A.D., Professional regulation: a staff
study of accountancy, architecture, engineering and law in Ontario prepared for the Professional Organizations Committee, Toronto, Ministry of the Attorney General, 1979, 421 pp.;
CoRRY, J.A., DuPRE, J .S., LEAL, H.A., The report of the Professional Organizations Commillee, Toronto, Ministry of the Attorney General, 1980, 291 pp.
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beroeper voor zijn client presteert ook een positief of een negatief effect kan
ressorteren voor derden.
Deze ,market failures" maken juridisch ingrijpende maatregelen nodig die zowel
voorzien in een bescherming van de gebrekkig ge"informeerde client als van ,de
belanghebbende derde.
Het moge opvallen dat de economische hulpwetenschap tot een t.a. v. het recht meer
normatieve houding aanleiding geeft dan de sociologische: waar deze laatste wetenschap volstond met een beschrijving van het maatschappelijk gedetermineerde
wordingsproces van het vrije beroep, en zo het recht verklaarde, legt de economische
hulpwetenschap aan het recht zekere eisen op om de deficienties van het marktmechanisme recht te zetten.
C. Een derde mogelijke benadering zou de rechtshistorische zijn. Het zou de moeite
lonen de constanten in de houding van wetgevers t.a.v. het vrije beroep in de loop
der tijden te onderscheiden van de meer historisch gedetermineerde factoren, en zo
met een grotere realiteitszin aan te kijken tegen de ,inadequation entre Ia forme
qui ne s'adapte que lentement et lefond qui mele les nouvelles aspirations a l'acquis
des periodes anterieures"(l4). Meer specifiek zou het erg interessant zijn nate gaan
hoe ver verwijderd onze tijd is van de revolutionaire geest(l5) die met het decreet
d' Allarde de absolute vrijheid van beroep en bedrijf(16), en met de Wet Le Chapelier
de absolute onmogelijkheid van intermediair(e) macht en recht tussen burger en
staat(l7), afkondigde. Met dit laatste is men dan al bij een staatsfilosofische
benadering gekomen.
D. Overigens is met de sociologie, de economie en de geschiedenis de voorraad
hulpwetenschappen niet uitgeput. Kan de menselijke psychologie niet helpen verklaren waarom het contractenrecht zich ,gedraagt" als een ,onbehouwen beer" t.a. v.
de vertrouwensrelatie tussen de vrije beroeper en zijn client?
En kan zij niet evenzeer helpen verklaren waarom de toepassing van een met de beste
bedoelingen uitgevaardigde code van plichtenleer, nu eens terecht dan weer ten
onrechte, door buitenstaanders wordt aangevoeld als een uiting van groepsego"isme?
E. Ook de moraal en, zo men wil, het natuurrecht kunnen van groot nut zijn. Kan
men anders dan met verwijzing naar algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden
als leven en gezondheid de beperking van het zelfbeschikkingsrecht verklaren die
bv. het monopolie van de geneesheer, het zelfmedicatieverbod of de collocatie met

(14) HussoN, L., ,Les activites professionnelles et le droit", in Deontologie et discipline
professionnelle, (Archives Philosophie de Droit, Nouvelle Serie), Sirey, Paris, 1953-54, (1),
23.
(15) Zie daarover SEWELL, W.H., Gens de metier et revolutions- Le langage du travail de
/'ancien regime a 1848, Aubier Montaigne (Franse vertaling), 1983, 423 pp.
(16) GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Brussel,
Larder, 1963, 2 delen, 600 en 722 pp.; WULLAERTS, M., Maatschappelijke ordening en
toegang tot beroeps- en bedrijfsleven, Leuven, Universitaire Boekhandel, 1964, 294 pp.
(17) HussoN, L., a.w., 31 e.v. Over de opheffing van deze absolute onrnogelijkheid in Belgie:
WAELBROECK, C.F., De Ia liberte des coalitions industrielles et commerciales en BelgiqueCommentaire de Ia loi du 31 mai 1866, Brussel, Lacroix, 1867, 152 pp.
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zich brengen(18)? En kan men anders dan met verwijzing naar de uniciteit van elk
menselijk wezen en zo naar de waardigheid van ,de" mensheid het recht op
verdediging rechtvaardigen van iemand die in koelen bloede 17 medemensen om het
Ieven bracht(l9)?

3. BESLUIT: NOOD AAN GLOBALE BENADERING - Klaarblijkelijk
vermag geen van de hulpwetenschappen het vrije beroep als categorie
voor zich alleen op te eisen. De verklaring van het recht ter zake van
de vrije beroepen vanuit een bepaalde hulpwetenschap zou derhalve
de werkelijkheid verarmen. Elke wetenschap vanuit haar eigen gezichtspunt kan bijdragen tot een verklaring van de complexe realiteit
die het vrije beroep zonder twijfel uitmaakt: de wetgeving ter zake
van vrije beroepen is dan terzelfdertijd resultante van sociale processen en drukkingsgroepen, van economische inzichten, van historische omstandigheden, van's mensen psychologie en van moraalfilosofische voorkeuren ...
4. ANDERE DEDUCTIEVE BENADERINGSWIJZEN - De tot dusver
uiteengezette benaderingswijze is een deductieve, waarbij het recht
ter zake van de vrije beroepen verklaard wordt vanuit de hulpwetenschappen. Enerzijds lijkt het zoals gezegd niet zinvol de invalshoek
te beperken tot een hulpwetenschap. Anderzijds lijkt het praktisch
ondoenbaar om uit te gaan van aile relevante hulpwetenschappen:
dit zou een langdurige voorstudie vergen vermits de specifieke competentie van de jurist niet op dit terrein gelegen is.
Overigens werd door juristen nog wei op deductieve wijze over het
vrije beroep gehandeld, maar dan zonder specifieke verwijzing naar
de hulpwetenschappen. Meestal werd "per intuitum" een definitie
van het vrije beroep gegeven, ontleend aan de rede en de ,Natur der
Sache".
A. In zijn merkwaardig proefschrift over ,La profession liberale" (1947)(20) was
het deze laatste weg die de bekende Franse auteur J. Savatier verkoos: zijn methode
bestond erin, ,en s'appuyant sur les plus importantes des professions liberates, a
rechercher immediatement leur nature, et la conception que nous aurons ainsi

(18) Zie daarover het zeer interessante SPICKER, S.F., HEALY, J.M., ENGELHARDT, H.T.
(ed.), The law-medecine relation: a philosophical exploration, London-Boston-Dordrecht,
Reidel Publishing Company, 1981, 292 pp. Zie ook BRUAIRE, c., Une ethique pour Ia
medecine, Paris, Fayard, 1978, 99-118.
(19) FRIED, C., The lawyer as friend: the moral foundations of the lawyer-client relationship,
Yale Law Journal, 1976, (1060), 1076, e.v.; HAZARD, G., Ethics in the practice of law, New
Haven-London, Yale University Press, 1976, 87 e.v.
(20) La profession liberate- Etude pratique et juridique, Paris, LGDJ, 1947, 373 pp.
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degage no us permettra ensuite de construire Ia reglementation de Ia profession"(21).
En hij vervolgde: ,Cette nature specifique, ... , c'est dans !'analyse de la relation
entre professionnel et client que nous essaierons de Ia trouver"(22).
Savatier komt dan op basis van die summiere analyse tot de conclusie dat de ware
originaliteit van het vrij beroep gelegen is in de combinatie van twee ,zendingen",
nl. enerzijds de behartiging van het persoonlijk en persoonsgebonden belang dat de
client hem toevertrouwt, en anderzijds een zending van algemeen belang. Het
intellectueel karakter van de dienst die de vrije beroeper presteert wordt niet typisch
geacht. Evenmin wordt een punt gemaakt van de organisatievorm (zelfstandig of
ondergeschikt). Op basis van deze criteria werden als vrij beroep weerhouden:
advocaat, geneesheer, pleitbezorger en notaris. Randgevallen: priester, bepaalde
paramedische eri paralegale beroepen, architect en leerkracht(23).
B. In zijn werkje over ,Het vrije beroep" (1956) past de Nederlandse hoogleraar
F.J.H.M. Vander Ven een gelijkaardige methode toe(24). Hij merkt op dat ,om
tot probleemstellingen te geraken ... het nodig (is) begrippen te omlijnen"(25).
En hij vervolgt: ,De levensverschijnselen, waar het hier om gaat, kunnen slechts
worden verklaard door een geesteswetenschappelijke benadering ... Bij deze poging
tot definiering is het te doen om de sociaalrechtelijke positie van de beroepsbeoefenaar... Het verschijnsel, dat velen misschien onuitgesproken bezighoudt, is een
sociaal-juridisch verschijnsel"(26).
Het behoeft geen verwondering te wekken dat vanuit deze sociale optiek de aard
der werkzaamheden nl. intellectueel, weliswaar een belangrijk criterium wordt
geacht ter afgrenzing van de vrije beroepen (hoofdstuk 3), maar geen voldoende:
de juridisch zelfstandige uitoefening is wezenlijk voor het vrij beroep (hoofdstuk 4).
Om dan tenslotte het vrije beroep te onderscheiden van het vrije bedrijf, wordt een
beroep gedaan op het persoonlijk karakter van de verhouding tussen vrije beroeper
en client, die in Nederland zijn juridische weerslag vond in het contract tot het
verrichten van enkele diensten (hoofdstuk 5).
Op basis van deze criteria worden, onder voorwaarde van juridische zelfstandigheid,
volgende beroepen als vrij aangemerkt: clerus en onderwijs, medische beroepen,
juridische beroepen, technische beroepen, artistieke beroepen, ... (27).
C. Behalve die van Savatier en Van der Ven kunnen nog andere minder omvangrijke
juridische studies worden aangehaald waarbij intui"tief - deductief werd te werk
gegaan.
Zo bv. F. Karl die in zijn ,Recht der Freien Berufe" (1976)(28) tot de conclusie
komt dat juridische zelfstandigheid naast ,Unabhiingigkeit" en ,Eigenverantwortlichkeit" tot de essentie van het vrije beroep horen.
Of M.R. Mok die er, in een artikel getiteld ,Vrij beroep en onderneming in de

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
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SAVATIER, a.w., 34.
SAVATIER, t.a.p.
Over dit alles, SAVATIER, a.w., 34-52.
Het vrije beroep, Leiden, Stenfert Kroese, 1956, 132 pp.
VAN DER VEN, a. W., 2.
VAN DER VEN, a. W., 2-3.
VAN DER VEN, a. W., 39.
Recht der freien Berufe, Berlin, Duncker und Humblot, 1976, 53 pp.

sociaal-economische wetgeving" (1963)(29), op wijst dat het vrij beroep zich volgens
hem kenmerkt door een zelfstandige uitoefening, door een niet commerciele ingesteldheid, door een persoonlijke relatie beroepsbeoefenaar-client en door de juridische vormgeving van het contract tot het verrichten van enkele diensten.

5. BESLUIT: OVERDREVEN INTUITIEF - Deze intu"itief-deductieve
benaderingswijze vertoont aanzienlijke nadelen. Deductief onderzoek kan slechts beginnen met iets wat niet door deductie maar door
inductie vooropgezet is(30). Dat op zich is natuurlijk geen bezwaar,
de vraag is aileen waarvan gei:nduceerd wordt: dat wordt in voormelde benaderingswijze evenwel niet of nauwelijks geexpliticeerd. Het
risico is dan niet gering dat uitgegaan wordt van persoonlijke waardeoordelen veeleer dan van een wetenschappelijke gefundeerde definitie.
Zo beweert Savatier zich in ,La profession liberale" te steunen op ,les plus
importantes des professions liberales" (zie citaat, boger, onder nr. 4A) om de
criteria te onderscheiden die het vrij beroep kenmerken. Hij neemt dus de gezamelijke kenmerken van een aantal beroepen waarvan het vrij karakter voor hem buiten
kijf staat (inductief) om vervolgens aan die kenmerken een aantal beroepen te
toetsen waarvan het vrij karakter voor hem niet buiten kijf staat (deductief).

6. INDUCTIEVE METHODE
A. Bij een juridische studie van het vrij beroep kan men ook inductief te werk gaan. Niet van de hulpwetenschappen of de redelijke
intultie, maar van het recht zelf wordt dan uitgegaan om de bijzondere juridische situatie van het vrije beroep te helpen verklaren.
Men doet er verkeerd aan de zaken zo voor te stellen, alsof het de
inductieve methode er slechts toe zou brengen de notie van het vrij
beroep uit de wetgeving af te leiden terwijl de deductieve methode
net de omgekeerde mogelijkheid zou bieden, nl. uit die notie van het
vrij beroep de wetgeving af te leiden(31).
Immers, zoals een deductieve oefening niet kan beginnen dan vanuit
iets dat door inductie werd vooropgezet (nr. 5) zo volgt logischerwij(29) SEW, 1963, 195-208.
(30) SCHOLTEN, in ASSER-VAN DER GRINTEN, II, De rechtspersoon, Zwolle, Tjeenk Willink,
1980 (5e dr.), 5-6.
(31) Zie bv. wat Savatier schrijft: ,Des lors pour trouver cette nature de Ia profession liberale,
deux methodes s'offrent a !'esprit. On peut rechercher et cataloguer les cas ou legislateur et
jurisprudence font appel a Ia notion de profession liberale et, partant de ces applications de
Ia notion, de ces regles des professions liberales, remonter ii Ia notion qui peut les expliquer.
A cette methode nous en prefererons une autre: elle consistera, en s'appuyant sur les plus
importantes des professions liberales, a rechercher immediatement leur nature, et Ia conception
que nous aurons ainsi degagee nous permettra ensuite de construire Ia reglementation de Ia
profession, (a. w., 34).
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ze na een inductieve oefening de neiging om vanuit het inductief
vooropgezette te deduceren. Deze pendelbeweging tussen inductie en
deductie is, zo zal blijken, geeigend om het recht ter zake van vrije
beroepen te verklaren.
B. Daarom en omwille van de hoofdzakelijk praktische bezwaren
die aan deductie voor de jurist verbonden zijn (hoger, nrs. 3-4),
wordt de voorkeur gegeven aan de inductieve methode, althans in de
eerste fase.
Bij de keuze van de inductieve methode moet het doel van het
onderzoek goed voor ogen staan. Welnu, dat doel is na te gaan
waarom de wetgever het vrij beroep gereglementeerd heeft, waarom
de wetgever m.a.w. voor het vrij beroep een bijzonder en soms
afwijkend projessioneel recht gecreeerd heeft (hoger, nr. 1).
Het antwoord op die vraag ligt voor de systeemtrouwe jurist voor
de hand: de algemene regels zijn niet toereikend om de bekommernissen van de wetgever op het stuk van de vrije beroepsuitoefening te
voldoen.
Het plan van het onderzoek staat daarmee vast. In een eerste afdeling
worden op inductieve wijze de bekommernissen van de wetgever
afgeleid uit de bijzondere en afwijkende rechtsregels ter zake van
vrije beroepen.
In een tweede afdeling wordt op deductieve wijze nagegaan of het
gemene recht bij ontstentenis van deze bijzonder en afwijkende regels
niet voldoende aan die bekommernissen zou tegemoet komen: onderzocht wordt, met andere woorden, de fictieve toestand die zou
bestaan in de ,hypothese de la non reglementation"(32).
De derde afdeling heeft betrekking op de wijze waarop de wetgever
gemeend heeft het gemeen recht te moeten aanvullen of ervan te
moeten afwijken.
In de vierde afdeling tenslotte wordt bevraagd aan wie de bevoegdheid om de reglementering uit te vaardigen moet worden toevertrouwd, aan de overheid of aan de beroepsverenigingen.
I

7. TEVEEL SYSTEEMTROUW - Hoe juist zal tewerk gegaan worden,
kan misschien best worden aangetoond door te antwoorden op de
bezwaren die onmiddellijk kunnen worden geformuleerd tegen het
zonet vooropgezette schema.

(32) V gl. Commission du droit et vie des affaires, L 'hypothese du non droit, Brussel, Bruylant,
1979.
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A. Een eerste verwijt dat kan gemaakt worden betreft de misschien
overdreven systeemtrouw die zou blijken uit het feit dat de verklaring
van het professioneel recht in tekortkomingen van het gemeen recht
gezocht wordt.
De verklaring die een jurist geeft aan een bepaald onderdeel van het recht zal steeds
enigszins systeemgericht zijn. Wie het contractenrecht wil verklaren zal minstens het
verschil met onrechtmatige daad aanstippen. Wie een nieuwe vennootschapsvorm
wil introduceren, zal wijzen op de leemten die werden gelaten door de oude vormen.
En wie de handelsrechtelijke bewijsregeling wil uitleggen, zal beginnen bij de
burgerrechtelijke.

Daarmee wordt de hulp van de geesteswetenschappen niet afgewezen, wel integendeel, hij wordt gretig aanvaard wanneer hij van nut
kan zijn(33). Maar de methode zelf van de hulpwetenschap aanwenden om het recht te verklaren, gaat de vakcompetentie van de(ze)
jurist te boven.
Overigens wordt niet verheeld dat de bedoeling van dit onderzoek er
vooral in bestaat het recht op zijn interne systeemcoherentie te
onderzoeken. Toch kan zodoende een bijdrage worden geleverd tot
een waardendiscussie rond het vrije beroep.
Door het expliciteren van de bekommernissen van de wetgever worden immers de uitgangspunten van het hedendaagse professioneel
recht aangeduid. Het bekritiseren van deze uitgangspunten zelf,
wordt in dit artikel weliswaar niet tot doel gesteld, maar wordt er
hopelijk wel door vergemakkelijkt. De waardenschaal van de wetgever en zijn achterliggende mensvisie worden derhalve voor doeleinden van dit onderzoek eerst geexpliciteerd en dan aanvaard, maar het
is niet de bedoeling hun valabel karakter te ,bewijzen". Daarvoor
bezit ondergetekende jurist niet de nodige competentie. Niet dat hij
er beducht voor zou zijn dat het, naar de woorden van Van Gerven,

(33) Overigens kan worden opgemerkt dat wanneer deze hulpwetenschappen t.a.v. het recht
een normatieve houding aannemen, zoals bv. de economie, de systeemtrouw daarom niet
minder groot is. Zoals men zich herinnert (hoger nr. 2 B) werd in de ,Law and Economics"methode gepoogd het falen van het marktmechanisme (,market failures") te doen bijsturen
door het recht.
Zo schrijft Posner: ,Monopoly, pollution, fraud, mistake, mismanagement, and other such
by-products of the market process are conventionally viewed as failures of the selfregulatory
mechanisms of the market and, therefore, as appropriate occasions for public regulation. This
way of looking at the matter is misleading.
The failure is ordinarily a failure of the market AND of the rules of the market prescribed
by the common law ... The choice is rarely between a free market AND public regulation.
Ordinarily the choice is between two methods of public control, the common law system of
privately enforced rights and the administrative systems of direct public control" (a. w., 271).
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,, ... bij ontstentenis van een gepaste opleiding, meer een stamelen zou
blijven dan een gezagvol spreken"(34).
Deze tot durf aanzettende opmerking van Van Gerven heeft immers
vooral betrekking op de rol van de jurist in een geschil. De waardenschaal die de wetgever hanteert, overstijgt het kader van het ,contentieux'' ruimschoots en is het resultaat van een buitenjuridische
,,Vorentscheidung''(35).
Deze bekritiseren is een politieke kwestie(36), haar expliciteren, wat
al te zelden gebeurt, effent ook het pad voor een politieke discussie,
maar daarnaast, en dat vooral is hier van belang, voor een onderzoek
naar de efficientie van een bepaald onderdeel van het recht.
Zo men willigt hierin de buitenjuridische ,Vorentscheidung" van
dit onderzoek, dat het geen zin heeft bijzondere regels op te stellen
indien algemene regels reeds aan dezelfde bekommernissen tegemoet
komen et dat, als toch bijzondere regels noodzakelijk blijken, deze
zo geeigend mogelijk zijn om aan die bekommernissen te beantwoorden.
B. Zo wordt meteen de weg geopend voor de bespreking of toetsing
van eventuele alternatieven voor het door de wetgever uitgevaardigde
professioneel recht. Blijken zal immers dat de wetgever, voor het
bekomen van de door hem nagestreefde kwaliteit, meestal zijn heil
heeft gezocht in de reglementering van de kwaliteit van de dienstverstrekker en niet in de normalisatie van de dienst.
Een voorbeeld mag dit verduidelijken. Wanneer de wetgever van oordeel is dat
ondernemingen boekhoudkundig goed georganiseerd moeten zijn, lijkt een ingreep
aan de vraagzijde (verder, nr. 8, C.) verantwoord: ondernemingen worden dan
verplicht een boekhouding te voeren. Daarmee is evenwel de kwaliteit van de
boekhoudkundige organisatie niet verzekerd. Om dat te doen staan voor de wetgever
twee wegen open: ojwel verplicht hij de ondernemingen ertoe om voor de organisatie
van hun boekhouding beroep te doen op een door de overheid erkend deskundige
(reglementering kwaliteit dienstverstrekker) ofwel verplicht hij de ondernemingen
hoek te houden volgens een genormaliseerd boekhoudkundig plan (normalisatie
dienst boekhoudkundige organisatie).

(34) VAN GERVEN, W., Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard, 1973, 137.
(35) VAN GERVEN, W., t.a.p.
(36) Dat elke discussie en kritiek van onbevoegden dan gevaar loopt uit te draaien op een
welles-nietes-spelletje wordt goed gelllustreerd door volgend citaat, van een economist, waarin
tegen de reglementering van de informatieverspreiding nopens vrije beroepers (bv. titelbescherming) geargumenteerd wordt:
, ... either you believe that your friends and neighbours are nit-wits or you do not. I do
not. .. either you believe that people have a right to make choices that imply no harm to
others or you do not. I do" (LEES, D.S. Economic consequences of the professions,
London, Institute of Economic Affairs, 1966, 34).
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Het onderscheid tussen het niveau van de dienstverstrekker en dat
van de dienst zal trouwens tevens van nut zijn in de tweede fase, bij
de bespreking van het al dan niet toereikend karakter van het gemeen
recht.
Beide niveaus kent men immers ook in het gemeen recht. Bovendien zijn beide
niveaus interdependent. Zo werkt het aansprakelijkheidssysteem van gemeen recht
vooreerst op het niveau van de dienst: het wil de conflicten oplossen die rijzen naar
aanleiding van de slechte kwaliteit van een bepaalde dienst. Maar onrechtstreeks
werkt het gemeen aansprakelijkheidsrecht ook in op het niveau van de dienstverstrekker: hij wordt tot voorzichtigheid aangemaand, en wei des te meer naarmate
het zekerder is dat hij voor de gevolgen van een slechte dienstkwaliteit zal moeten
instaan. Als men van oordeel is dat dit gemeen aansprakelijkheidsrecht (niveau van
de dienst) samen met het gemeen recht dat rechtstreeks inwerkt op het niveau van
de dienstverstrekker (bv. gemeen reclamerecht) ontoereikend is dan kan daaraan op
een van beide of op beide niveaus geremedieerd worden. Men kan een foutloos
aansprakelijkheidssysteem invoeren voor bepaalde dienstsoorten (nrs. 84 e.v.); men
kan het recht een professionele titel te dragen voorbehouden aan bepaalde
dienstverstrekkers (nr. 99); of men kan beide doen.

C. Tenslotte is er nog ruimte voor een weliswaar andermaal systeembetrokken, maar daarom niet minder belangrijke vraag. Eens werd
geopteerd voor een bepaalde manier van , ,reglementering'', hetzij op
het niveau van de dienstverstn!kker, hetzij op het niveau van de
dienst, hetzij op beide niveaus, stelt men zich de vraag aan wie de
wetgever de bevoegdheid om de regels op te stellen en toe te passen
zal toekennen, aan de overheid (strafrecht) of aan de beroepsbeoefenaars zelf (tuchtrecht): , ... dans tous les cas ... la solution sera
complexe; car en raison de la faillibilite des hommes et de Ia perpetuelle claudication des affaires humaines qui en resulte, .elle ne pourra
offrir un minimum de garanties que si elle realise un equilibre de
pouvoirs, capables de se compenser, de se controler et de se corriger
mutuellement sans cependant risquer de se paralyser"(37) (nrs. 130
e.v.).
Het ware overdreven om hier, zoals eerder gebeurde m.b.t. het "reglementeringsniveau" (dienst- dienstverstrekker), te stellen dat het onderscheid m.b.t. de ,regelgever" (overheid - beroepsbeoefenaars) ook bruikbaar is bij het onderzoek naar het
(on)toereikend karakter van het gemeen recht. Toch lijdt het geen twijfel dat ook
in het gemeen recht de opvattingen en gewoonten van de beroepsbeoefenaars van

(37) HussoN, L., a.a., 26.
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groot belang zullen zijn, bv. bij de opvulling van het ,foutcriterium" (art. 1382
B.W.)(38) of van het begrip ,eerlijke handelspraktijken" (art. 54 H.P.W.)(39)

8. AFLIJNEN VAN HET OBJECT VAN INDUCTIE
A. Zo wordt dan weer een nieuwe moeilijkheid opgeroepen: anders
dan bijvoorbeeld het klassieke handelsrecht ligt het professioneel
recht verspreid over vele bijzondere wetten, K.B. 's en n\glementen;
en waar het handelsrecht geldt voor alle handelaars, gelden de meeste
van die bijzondere wetten, K.B. 'sen reglementen slechts voor een vrij
beroep. Niettemin is het ingevolge de onderlinge gelijkenis tussen
deze bijzondere wetten ... dater een gemeenschappelijke notie achter
vermoed wordt, nl. het vrije beroep.
B. De enorme uitgestrektheid van de materie dwingt tot toegevingen,
zij het veeleer in de breedte dan in de diepte. Het onderzoek wordt
beperkt tot vier beroepen, nl. die van arts, advocaat, architect en
bedrijfsrevisor. Hun selectie lijkt verantwoord, enerzijds omdat de
wetten en reglementen die deze beroepen beheersen onderling vrij
gelijkend zijn, en anderzijds omdat deze beroepen representatief zijn
voor vier traditioneel ,professionele" sectoren, met name de medische, de juridische, de technisch-bouwkundige en de economischboekhoudkundige.
C. De beperking in het onderzoek in de breedte mag evenwel geen
nefaste gevolgen hebben voor de diepgang ervan. Derhalve mag het
onderzoek niet beperkt blijven tot het professioneel recht in de strikte
zin dat slechts betrekking heeft op de beperkingen die de wetgever
aan de aanbodzijde van de bestudeerde dienstenmar kten heeft aangebracht aan de vrijheid van beroep en bedrijf. Om een goed inzicht
te verwerven in de beweegredenen van de wetgever met het professioneel recht, is het nuttig de complementaire ingreep in het onderzoek
te betrekken die de wetgever aan de vraagzijde van de betrokken
dienstenmarkten doorvoerde en die niet zelden een beperking van de
vrijheid van overeenkomst inhoudt: bedoeld worden de rechtsregels
die aan dienstbehoevenden in de betrokken sectoren de verplichting
opleggen om in bepaalde omstandigheden ~en beroep te doen op een
door de overheid daartoe erkend dienstverstrekker (bv. architect);
deze rechtsregels veronderstellen een minimaal professioneel recllt,
maar hun bekommernis gaat duidelijk verder.
(38) Zie ook Cousv, H., Les normes techniques en doctrine et en jurisprudence, in Le droit
des normes techniques et projessionnelles, (CDVA), Brussel, 1985, 391 e.v.
(39) Zie ook VAN DEN BERGH, R., Beroepsdeontologien en eerlijke handelspraktijken: geen
synoniemen, R. W. 1983-84, 545-568. In dezelfde zin: Voorz. KB. Brussel, 5 april1985, lng.
Cons., 1985, 175.
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9. EN DE TERMINOLOGIE?- Er dient zich overigens nog een andere
moeilijkheid aan. Weliswaar is het recht ter zake van de bestudeerde
beroepen vrij gelijkend (nr. 8 B) maar er bestaat een hemelsbreed
verschil tussen de diensten die het voorwerp van deze beroepen
uitmaken.
Daarom is er nood aan een relatief eenvoudige terminologie die,
zonder veronachtzaming van de verschillen, toelaat de jeiteli}ke
gelijkenissen tussen de bestudeerde diensten te doen blijken.
Het volgende schema wordt voorgesteld:
TYPESITUATIES ~ CURATIEF
BEHOEFTEN

PREVENTIEF/

CONTROLE

CURATIEF

~
ANALYSE
BEHOEFTE

CONSULTATIEBEHOEFTE

DIAGNOSE

DIAGNOSE

DIAGNOSE

(bv. niersteen)

(bv. algemeen
onderzoek)

(bv. geen
niersteen)

1

I
It-

I

I

I

I

'

'

'

'

'

'~

BEHANDELINGSKEUZE

KEUZE VAN PREVEN-

(bv. verbrijzelen
of wegnemen)

TIEVE MAATREGELEN/
REALI SATIEPATROON

(bv. je moet veel
water drinken)

1

UlTVOERlNGSBEHOEFTE

BEHANDELING

UITVOERING VAN PRE-

(bv. operatieve wegname

VENTIEVE MAATREGELEN/

''

REALI SA TIEPA TROON

'~

(bv. drinkt veel water)

ttf

CONTROLE-

CONFORMITEITSCONTROLE

BEHOEFTE

(bv. nabehandeling/nieuw algemeen onderzoek)

10. EN WAT MET HANDELSRECHT?
A. Tenslotte zal men zich afvragen waar in het vooropgezette schema (hoger, net 6) het handelsrecht moet gesitueerd worden.
De toepasselijkheid van het klassieke handelsrecht, zoals men dat
terug vindt in het Wetboek van Koophandel is m.b.t. de ,geregle141

menteerde" vnJe beroepen nooit aanvaard geworden(40)(41): zij
worden geacht geen daden van koophandel te verrichten(42).
Hoewel er bij her haling voor gepleit werd om, in navolging van bv.
de Nederlandse wetgever(43), burgerlijk en handelsrecht een te maken(44), moet aan deze niet-toepasselijkheid van het private handelsrecht niet te zwaar getild worden: de praktische relevantie ervan blijft
omzeggens beperkt tot de rechterlijke bevoegdheid(45) en misschien,
naarmate de economische crisis zwaarder drukt op het toegenomen

(40) FREDERICQ,Handboek,2euitg.,l,nr. 131;VANRYNenHEENEN, l,tweededruk,nr. 2;
R.P.D.B., Tw. Commerce-commen;ant, Complement, V, nrs. 120 e.v .. Zie voor Duitsland:
HuMMES, W., Die rechtliche Sonderstellung der jreiene Berufe im Vergleich zum Gewerbe,
Gi:ittingen, 1979 (proefschrift); RITTNER, F., Unternehmen und freier Bent/ a/s Rechtsbegrijje, Tiibingen, Mohr, 1962.
(41) Men krijgt sterk de indruk dat het criterium niet zozeer gelegen is in artt. 1-2 W.Kh.,
maar wei in het aldan niet gereglementeerd karakter van het beroep (zie ook nr. lOB.). Eens
een beroep de juridische morfologie van een vrij beroep heeft aangenomen, schijnt de wetgever
de verwachting te koesteren dat het beroep voortaan als burgerlijk gekwalificeerd zal worden:
zo worden de zich associerende accountants - beroep dat voorheen doorgaans als hande1aar
werd gekwalificeerd (voetnoot 42) - verplicht om na een overgangsperiode de vorm van een
burgerlijke professione1e vennootschap aan te nemen, en dit krachtens artt. 73, 1° en 100 W.
21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, waarbij juist voor het eerst de
beroepstitel en de beroepsactiviteit van accountant werden beschermd. Het is nog maar de
vraag of de wetgever, wanneer de rechtspraak ,zijn stille wenk" niet begrijpt, naar het model
van art. 2bis W. Kh. (1973) voor de apothekers, een art. 2ter zal invoeren voor de accountants.
(42) Voor de randgevallen, de (nog) niet-gereglementeerde beroepen, wordt meestal nagegaan
ofhet ,zakenkantoren" in dezin van art. 2lid I, 5e alinea W. Kh. betreft. Het winstoogmerk,
maar vooral het al dan niet aanbieden van zijn diensten aan het publiek - waarmee gedoeld
wordt op het voeren van reclame - en de organisatie daarvoor, zijn de doors1aggevende
criteria: Cass., 10 september 1963, Pas., 1964, I, 64 (boekhoudkundig organisatieconsulent);
Kh. Brussel, 4 juni 1968, B.R.H., 1970, 277 (consulent inzake intellectuele rechten); Kh.
Brussel, 3 maart 1969, B.R.H., 1969, 628 (vennootschap-tandheelkundige kliniek); Kh. Brussel, 15 december 1969, B.R.H., 1970, 288, bevestigd door Brussel, 3 februari 1972, B.R.H.,
1972,417 (ingenieur-consulent); Rb. Antwerpen, 15 oktober 1970, J. T., 1971, 153, noot VAN
BuNNEN (consu1ent inzake intellectuele rechten); Brussel, 29 januari 1975, Pas., 1975, II, 103
(accountant); Liege, 31 maart 1976, R.P.S., 1976, 93 (vennootschap van ingenieur-consulenten); Kh. Liege, 9 oktober 1978, B.R.H., 1979, 6 (makelaar-belastingconsulent); Kh. Brussel,
6 oktober, 1981, B.R.H., 1982, 287 (belastingconsulent); Brussel, 8 september 1982, R. W.,
1982-83, 2479 (accountant).
(43) Vgl. MoHR, A. C., ,Verdient het onderscheid beroep-bedrijf een plaats in boek 7 Nieuw
N.B.W.?", in Non sine cuasa (Liber Amicorum Scholten), 1979, 265-276. ,
(44) FREDERICQ, S., De eenmaking van het burger!ijk en het hande!srecht, Gent, 1957
(proefschrift); LIMPENS, J., ,De !'unification du droit civil et du droit commercial", J.T.,
1953, 353-359; VAN GERVEN, W., Ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch privaat
recht, dee! XIII/I, Antwerpen, Standaard, 1975, nrs. 3 e.v .. Vgl. VAN RYN, J ., HEENEN, J.,
,Esprit de lucre et droit commercial", R.C.J.B., 1974, 325 (noot onder Cass., 19 januari
1973). Voor Frankrijk, zie het recente artikel van MARTY, J.P., ,La distinction du droit civil
et du droit commercial dans Ia legislation contemporaine", R.T.D.C., 1981, 681-702.
(45) Opmerkenswaard is dat praktisch aile in voetnoot (42) aangehaalde rechtspraak het
gevolg is van het inroepen van art. 42 Wet Handelsregister (K.B. 20 juni 1964), met name de
onontvankelijkheid van vorderingen ingesteld door personen die ten onrechte geen inschrijving
namen in het handelsregister. Zie in dat verband overigens K.B. 31 augustus 1964 tot
vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden (B.S.,
5 september 1964), bijlage, § 10, 1o (boekhoudbureau, factureerkantoren, nijverheidsstudien).
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aantal vrije beroepers, tot het ontbreken van een geordend faillissementsrecht(46) (47).
B. Van meer belang is het dat de wetgever de lijn van de niet-toepasselijkheid van het klassieke handelsrecht bewust of onbewust schijnt
door te trekken naar bijzondere handelswetten (bv. handelspraktijkenwet) en naar meer publieke gedeelten van het economisch recht
(bv. fiscaal recht(48). Weinig talrijk is de economische wetgeving die
in potentie zonder onderscheid van toepassing is op vrije beroepers
en handelaars (bv. prijzenwet).
Met nogal wat overdrijving zou kunnen beweerd worden dat, geent
op respectievelijk het handels- en het burgerlijk recht, een commercieel en een professioneel economisch recht gegroeid zijn.
Zo geldt voor handelaars en vrije beroepen een verschillend vestigings-(49), mededingings-(50), prijzen-(51), belasting-, boekhoud(52) en binnenkort ook vennootschappenrecht(53).
C. De vraag dan hoe dit gegeven moet gesitueerd worden in het
vooropgezette schema, is niet zo moeilijk te beantwoorden. Nadat
in Afdeling I op inductieve wijze de hoofdbekommernissen van de
wetgever werden afgeleid uit het professioneel recht, werd vervolgens
nagegaan of het gemeen recht niet voldoende aan die bekommernissen tegemoet komt (Afdeling II). Met gemeen recht wordt hier dan
vooral gedoeld op het burgerlijk recht. Maar vanzelfsprekend zal,
(46) Niet zo in Frankrijk waar voor rechtspersonen een burgerlijke ,faillissementsprocedure"
bestaat (,liquidation de biens"; ,reglement judiciaire").
(47) Aan het soepeler karakter van het bewijsrecht voor handelaars hebben ook de vrije
beroepers nood: dit werd door de rechtspraak opgevangen via een ruime interpretatie van
artt. 1347-1348 B.W. (bv. morele bewijsonmogelijkheid).
(48) Artt. 20, 3°, 30, 51, 226 e.v. W.I.B.; art. 44 B.T.W. Wb.
(49) Voor handelaars: W. 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden
in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, B.S., 20 maart 1971.
Voor vrije beroepers: bijzondere wetten per beroep.
(50) Voor handelaars: art. 1, 2° W. van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken (B.S.,
30 juli 1971).
Voor vrije beroepers: de deontologische reglementen per beroep.
(51) Weliswaar is de prijzenwet (W. 10 juli 1971) in principe op alle verkopers van produkten
en diensten van toepassing, tenzij een bijzondere wet er voor het betrokken produkt of dienst
zou van afwijken. De minimumbarema's van de verschillende Ordes van vrije beroepen worden
doorgaans geacht zo'n bijzondere ,wet" uit te maken.
(52) Voor handelaars: art. l, 1° W. 17 juli 1975.
Voor vrije beroepers niet-rechtspersonen: art. 226 e.v. W.I.B.
Voor professionele vennootschappen: art. l, 2°W. 17 juli 1975 en art. 3lid 2 antwerp nr. 1108
(Pari. St., Kamer, 1984-85) betreffende de professionele en interprofessionele burgerlijke
vennootschap en de burgerlijke vennootschap van middelen.
(53) Voor handelaars: artt. l-2 Vennootschapswet.
Voor vrije beroepers: nu nog, het door vele deontologische reglementen in zijn werking
beperkte art. 212 Venn. W .; binnenkort misschien aangevuld door het Wet geworden antwerp
vermeld in voetnoot (52), dat reeds gestemd werd in de Kamer begin juli 1985 (nr. 110817).
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benevens de verticale beweging, van het professioneel recht naar het
burgerlijk recht, ook de later ale beweging van het professioneel recht
naar het economisch ,gemeen" recht gemaakt worden, wanneer
zulks baat kan brengen.

AFDELING

I

INDUCTIEVE AFLEIDING VAN DE BELEIDSREDENEN VAN DE WETGEVER

11. A. Het gaat er in deze afdeling om de reglementerende tussenkomst van de wetgever te verklaren in de sectoren van de geneeskunde, advocatuur, architectuur en bedrijfsrevisoraat.
Het is evident dat die tussenkomst er niet zou gekomen zijn zonder
een gehechtheid van de wet aan zekere waarden en belangen die ~in
die sectoren in het geding zijn. Maar, zoals uitvoeriger betoogd in
de inleiding (hoger, nr. 7), niet een kritiek op die waarden- en
belangenkeuze wordt beoogd, wei te verklaren waarom aan die
waarden en belangen een bepaalde vorm - en geen andere gegeven wordt in het recht.
Daartoe is niet aileen een analytische-observerende kennisname van
de eigen geaardheid van de gereglementeerde materie vereist(54},
maar ook de inductieve afleiding van de waarden en belangen waaraan de wetgever gehecht is(55). Daarnaast is tevens de mensvisie van
de wetgever van tel, met name datgene waartoe de wetgever de
gemiddelde gebruiker van de bestudeerde diensten in staat acht.
Uiteindelijk berust ook die mensvisie op een waarde-oordeel(56}, dat
voor lief genomen wordt (hoger, nr. 7A).
B. Het maken van een inductieve oefening noopt tot het hanteren
van de 'aarzelende wijs'. Deze afdeling zal derhalve ontsierd worden
door het overvloedig gebruik van wat ,misschien", ,allicht",
,blijkbaar", de bedoeling van de wetgever is. Van de wetteksten zelf
wordt immers uitgegaan om na te trekken wat nu de bedoeling van
de wetgever zou kunnen zijn, en niet van de parlementaire voorberei(54) Zie daarover, in extenso, K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 11-123. Een samenvatting
daarvan vindt men terug in het schema, hoger afgedrukt onder randnummering 9.
(55) Zie daarover, in extenso, K. GEENS, t.a.p., nrs. 124-258. Een samenvatting daarvan volgt
hierna onder randnummers 12 e. v.
(56) Hier kan andermaal verwezen worden naar het gezegde van de economist LEES dat reeds
aangehaald is in voetnoot (36) bij nr. 7A, in fine.
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ding om uit te zoeken wat vroeger de bedoeling van de wetgever was:
dan immers zou de inductieve oefening uitgroeien tot een ,historische" studie. Dit kim niet de bedoeling zijn vermits het zou neerkomen op een deductieve benadering van het recht vanuit een hulpwetenschap, benaderingswijze waartegen in de inleiding duidelijk stelling werd gekozen (hoger, nrs. 2-3).
Een uitsluitend historische benadering zou uiteraard wei zin hebben als de indruk
bestond dat het professioneel recht achterhaald was: ,Law, by its nature, reflects
what is- not except to the extent dictated by cultural lag, what was and never what
will be"(57). De hypothese dat het professioneel recht slechts zou bestaan bij de
gratie van een ,cultural lag" kan echter volledig buiten beschouwing blijven.
Zeer recent nog, bij Wet van 21 februari 1985(58), werden bepaalde diensten, nl.
die van accountant, volledig gereglementeerd naar het model van de in deze bijdrage
besproken diensten. Ook de zogenaamde Wet Verhaegen van 1 maart 1976 tot
reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van
de dienstverlenend intellectuele beroepen(59), is in vele opzichten een getrouwe copie
van de in dit proefschrift onderzochte reglementering, en werd zeer onlangs nog bij
W. 15 juli 1985(60) aan een parlementaire revisie onderworpen.
Daar weze overigens nog aan toegevoegd dat het doornemen van de parlementaire
werken ter zake van de belangrijkste wetten betreffende de bestudeerde beroepen
niet altijd even verhelderend is.
Niettemin zal er soms, waar nuttig, naar verwezen worden.

C. Het materieel-inhoudelijk aflijnen van het inductief voorwerp
gebeurde grotertdeels in de inleiding (boger, nr. 8). Enkele randbemerkingen kunnen hier derhalve volstaan.
Op het meer formele vlak moet vooreerst worden opgemerkt dat
enkel de bij K.B. bekrachtigde deontologische reglementen in aanmerking worden genomen, nl. die van architecten en bedrijfsrevisoren. De nog steeds niet bij K.B. bekrachtigde Code van medische
plichtenleer (1975) blijft buiten beschouwing: zijn juridische waarde
is omstreden en wijzigingen ervan zijn op til. Ook de verschillende
(27!) baliereglementen worden niet verwerkt: aileen al om praktische
redenen is dit een ondoenbare zaak. Naar de bindende maar zeldzame reglementen van de Nationale Orde van Advocaten wordt niet
gerefereerd omwille van hun voor de materie weinig representatief
karakter.
(57) GILMORE, G., The death of contract, Columbus, Ohio State University Press, 1974, 9.
Vgl. het citaat van HussoN in nr. 2 C.
(58) B.S., 28 februari 1985.
(59) B.S., 27 maart 1976.
(60) B.S., 26 juli 1985. Zie ook Pari. St., Senaat, 1983-84, nr. 667/1 t.e.m. 3; Pari. St.,
Kamer, 1984-85, nr. 1191/1-2. Tot nog toe werd geen enkel beroep op grond van deze wet
gereglementeerd. Het K.B. tot uitvoering, houdende bepaling van de regels inzake organisatie
en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn
opgericht, dateert slechts van 27 november 1985 (B.S., 30 januari 1986).
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Inductie is moeilijk en zelden zullen verschillende personen tot
eenduidige conlusies komen. De reden daarvoor bestaat erin dat in
wetteksten niet gehandeld wordt over waarden, doelstellingen of
hoedanigheden, maar slechts over de voorwaarden die het realiseren,
bereiken en beleven daarvan mogelijk maken. Wetteksten leggen
mogelijkheidsvoorwaarden op en het is daaruit dat inductief kan
afgeleid worden waar de wetgever eigenlijk mee begaan is. Niettemin
heeft inductie dat voor op bv. de intu!tief-deductieve benadering
(hoger, nrs. 4-5) dat vertrokken wordt vanuit een controleerbaar
uitgangspunt: de bevindingen van het onderzoek kunnen dus worden
nagetrokken; het onderzoek is immers herhaalbaar.
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het - evenmi:q. als dat het
geval was voor de parlementaire besprekingen - niet past om in een
inductieve oefening uitvoerig in te gaan op de rechtspraak.
Dit leidt dan tot een laatste waarschuwing: wat volgt is inductie, geen
descriptie. Dit is des te meer waar daar in eerste instantie niet zozeer
geschreven wordt met het oog op het verklaren van een bepaalde
reglementeringstype (bv. dienstverstrekker, zelfreglementering),
maar wei met het oog op het verklaren van de noodzaak van
afwijking van het gemeen recht. Deze eerste afdeling (inductie) staat
dus vooral in functie van de tweede afdeling (waarom afwijken van
het gemeen recht) en minder in functie van de derde afdeling (waarom dit soort afwijkend recht) (zie ook hoger, nrs. 7-8).

§ 1. Eerste eis: bet opvangen van de onkunde van de dienstbehoevende
A. Formulering en verantwoording van de eis
12. De vier besproken dienstsoorten (geneeskunde, advocatuur, architectuur, bedrijfsrevisoraat) kenmerken zich van nature (,Natur
der Sache") door een zekere graad van ingewikkeldheid die nog
geaccentueerd wordt door de vooruitgang van de wetenschap in de
genees- en bouwkunde en door de toenemende complexiteit van de
post-industriele samenleving voor wat het recht en de boekhouding
aangaat.
Denken en doen worden in deze sectoren derhalve door een grote
afstand gescheiden: de behoeftevorming en -bevrediging verloopt
getrapt, van analyseren over consulteren naar uitvoeren en, tenslotte,
controleren (vgl. hoger, nr. 9).
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Daaruit kan redelijkerwijze afgeleid worden dat de gemiddelde
dienstbehoevende niet bij machte zal zijn om zelf die behoeften te
bevredigen. Het is meer dan louter om redenen van arbeidsverdeling
dat beroep gedaan wordt op iemand die zich op professionele wijze
met het bevredigen van dergelijke behoeften inlaat.
13. De wetgever gaat evenwel verder en is van mening dat de gemiddelde gebruiker van de betrokken diensten niet in staat is om bij de
keuze van een dienstverstrekker de graad van diens deskundigheid
te onderkennen.
De redenering is niet onlogisch. Door een beroep op een deskundige
te doen, erkent de dienstbehoevende impliciet zijn kennisachterstand, en daarmee ook een zeker onvermogen om zich uit te spreken
over de kwaliteit van de dienst: hoe zou men zich een oordeel vormen
over de dienstkwaliteit als men soms niet eens weet aan welke dienst
men behoefte heeft? Het afleiden, uit dit beoordelingsonvermogen
op het niveau van de dienst, van een selectie - onvermogen op het
niveau van de dienstverstrekker ligt dan voor de hand: hoe zou men
zich een idee kunnen vormen over de bekwaamheid van een dienstverstrekker als men zich nauwelijks een idee kan vormen over de
kwaliteit van zijn diensten?
Dit alles bekommert de wetgever omdat hij vreest dat - en nu wordt
de omgekeerde redenering gemaakt - het gemis aan selectievermogen van de dienstbehoevende navenante repercussies zal hebben op
de dienstkwaliteit.
Die bekommernis vloeit dan weer voort uit het feit dat de goede of
slechte kwaliteit van de betrokken diensten ook raakt aan een aantal
waarden - (volks)gezondheid, recht van verdediging, ordelijke
rechtsbedeling, ruimtelijke ordening, publieke veiligheid, vlotte arbeids-, kapitaalverhoudingen en openbare trouw - waaraan de
wetgever ten zeerste gehecht is.
14. De eis t.a.v. het gemeen recht die men aan de wetgever op grond
van het voorgaande kan toedichten, bestaat erin dat het vermogen
van de dienstbehoevende om hetzij de deskundigheid van zich aanbiedende dienstverstrekkers te onderscheiden, hetzij de kwaliteit van
door hen geleverde dienstprestaties te beoordelen, er overbodig door
zou gemaakt worden. Het gemeen recht zou de dienstbehoevende,
en eventueel belanghebbende derden, met andere woorden ajdoende
moeten beschermen tegen onkundige dienstverstrekkers en onbehoorlijke dienstprestaties.
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15. In ondergeschikte orde is de wetgever van oordeel dat het gemeen
recht moet bewerkstelligen dat prijs geen beletsel vormt wanneer
men, vooral in curatieve typesituaties (geneeskunde - advocatuur),
beroep wil doen op een dienstverstrekker. In dergelijke situaties
belandt men veelal tegen wil en dank en zij vormen niet zelden een
bedreiging voor belangrijke waarden als gezondheid en vrijheid.
Bovendien is de in die waarden bedreigde dienstbehoevende bijzonder ,prijs-manipuleerbaar", niet in het minst omdat hij dikwijls niet
eens weet welke dienst een oplossing kan brengen voor zijn probleem.
B. Inductieve ajleiding van de eis
16. M.b.t. de eerste bekommernis die erin bestaat dat de onkunde
van de dienstbehoevende zou worden opgevangen, vooral dan in
curatieve situaties, heeft de wetgever een duidelijke keuze gemaakt,
en wei op een dubbel plan, nl. zowel m.b.t. het reglementeringsniveau (hoger, nr. 7B) als m.b.t. de ,persoon" van de regelgever
(hoger, nr. 7C).
17. Vooreerst werd geopteerd voor een reglementering van de dienstverstrekker, d.i. voor een professioneel recht, en niet voor een
reglementering van de dienst (vgl. boger, nr. 7B). De wetgever heeft
dus zijn heil niet gezocht in een derwijze reglementering van de
dienstkwaliteit dat het beoordelingsonvermogen van de dienstbehoevende t.a.v. de dienst (nr. 13) hem niet meer tot nadeel zou strekken
vermits de dienstkwaliteit toch gewaarborgd is. De wetgever heeft
daarentegen zijn hoop gesteld op een reglementering van de dienstverstrekker in de overtuiging dat, door te verhelpen aan het selectieonvermogen van de dienstbehoevenden t.a.v. de dienstverstrekker
(vgl. nr. 13), de dienstkwaliteit er gemiddeld genomen sterk op
vooruit zou gaan, wat het beoordelingsvermogen van de dienstbehoevenden t.a.v. de dienst in zekere mate overbodig zou maken
(nr. 14).
De keuze van de wetgever voor het niveau van de dienstverstrekker
om de onkunde van de dienstbehoevende op te vangen, is allerminst
een onbewuste keuze geweest, althans voor typisch curatieve beroepen als arts en advocaat. Bij herhaling heeft de wetgever er immers
uitdrukkelijk van afgezien om enige zeggenschap over de inhoudelijke aspecten ,van hun diensten uit te oefenen, met na~e door de
diagnostische, en therapeutische vrijheid van die beroepsbeoefenaars
als quasi-onaantastbaar voorop te stellen.
148

Het waarom van deze keuze voor het niveau van de dienstverstrekker
en tegen het niveau van de dienst is hier nog niet aan de orde(61);
het volstaat voor doeleinden van deze synthese om het bewust
karakter van de keuze te onderstrepen.
18. Uiteindelijk hanteert de wetgever in het professioneel recht twee
basistechnieken, nl. titelbescherming en monopolie. De eerste techniek situeert zich uitsluitend op het niveau van de dienstverstrekker,
de tweede eveneens op het niveau van de dienstverstrekker, en ook
in heel beperkte mate op het niveau van de dienst.
De titelbescherming bestaat erin dat een bepaald kwaliteitssignaal,
met name een professionele titel, middels strafrechtelijke bescherming wordt voorbehouden aan dienstverstrekkers die aan een reeks
bekwaamheidsvoorwaarden voldoen. Zo wordt een betrouwbaar
kwaliteitssignaal gecreeerd op het niveau van de dienstverstrekker.
Wei te verstaan mag iedereen, zowel kundige als onkundige, zijn
diensten aanbieden. Maar degene die de beroepstitel draagt, signaleert daarmee zijn kundigheid aan wie kennis heeft van de wettelijke
bescherming ervan.
In geval van monopoliebescherming wordt het verrichten van bepaalde diensten, middels strafrechtelijke bescherming, voorbehouden
aan dienstverstrekkers die aan een reeks bekwaamheidsvoorwaarden
voldoen. De kwaliteit van de dienstverstrekker moet een hoge dienstkwaliteit waarborgen. Het accent van de monopolietechniek ligt
uiteraard nog op het dienstverstrekkersniveau en niet op het dienstniveau: het enige waartoe de monopolietechniek de wetgever noopt is
tot het omschrijven van de dienstprestaties waarvan hij het verrichten
exclusief wil voorbehouden aan daartoe bekwame dienstverstrekkers. Dat is evenwei veel minder ingrijpend dan het voorschrijven van
normen volgens welke de dienstprestatie moet verricht worden of dan
het normeren van het dienstresultaat.
19. Beide technieken, zowel de titel- als de monopoliebescherming,
grijpen in op het niveau van de dienstverstrekker, en de optie voor
dat niveau - en niet voor dat van de dienst - als reglementeringsplatform was dus de eerste jundamentele keuze van de wetgever in
zijn poging om de onkunde van de dienstbehoevende op te vangen
(nr. 16). Beide technieken veronderstellen het opmaken en toepassen
van voorwaarden die onderscheid maken tussen hen die aanspraak
(61) Zie daarvoor, Afdeling III.
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kunnen maken op het dragen van de beschermde titel of op monopoliebescherming en zij die dat niet kunnen. Hier moet de wetgever een
tweede fundamentele keuze maken, met name m.b.t. de ,persoon"
aan wie de zorg zal toevertrouwd worden om deze voorwaarden in
regels te gieten en ze toe te passen. Hier heeft de wetgever in
hoofdzaak geopteerd voor de zelfreglementering door de beroepsbeoefenaars, en niet voor de directe reglementering van overheidswege
(nr. 7C).
Naar geldend Belgisch recht wordt deze keuze nog best gei1lustreerd
als men inziet dat praktisch alle voorwaarden om aanspraak te
kunnen maken op titel- en/of monopoliebescherming kunnen worden samengevat in volgende ene voorwaarde: men moet lid worden

en blijven van de/het daartoe door de wetgever opgerichte Orde of
Instituut van beroepsbeoejenaars.
Om lid te worden van die Orde of dat Instituut moet voldaan zijn
aan weliswaar door de wetgever opgestelde toetredingsvoorwaarden
die betrekking hebben op de bekwaamheid van de kandidaat-dienstverstrekker; maar de toepassing van deze toetredingsvoorwaarden,
d.i. het toezicht op de initiele ,kwaliteit" van de dienstverstrekker,
m.a. w. de toelating tot het beroep, wordt overgelaten aan de Orde
of het Instituut.
Om lid te blijven van die Orde of dat Instituut moet de tot het beroep
toegelaten dienstverstrekker een aantallidmaatschapsverplichtingen
nakomen. Met een misschien al te grove zin voor veralgemening zou
kunnen gesteld worden dat deze verplichtingen inhouden dat de
beroepsbeoefenaar voortdurend blijk moet geven van een drietal
morele hoedanigheden, met name loyauteit, objectiviteit of maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en confidentialiteit(62).
20. De redenen waarom de wetgever aan deze hoedanigheden groot
belang hecht liggen voor de hand. Loyauteit t.a.v. de client is strikt
noodzakelijk als men zich de eis die de wetgever aan het recht stelde
herinnert. Een bekwame dienstvers~rekker is weliswaar bij machte de
onkunde van de dienstbehoevende te compenseren maar hoe groter
zijn kennisvoorsprong, des te meer ook zal de dienstbehoevende
kunnen gemanipuleerd worden ingevolge zijn kennisachterstand.
Vooral het gevaar op overtollige diensten - overtolligheid waarvan
die dienstbehoevende zich zelden bewust is - d.i. het gevaar dat
(62) Zie daarvoor, in extenso, K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 129-134 (geneeskunde),
nrs. 174-181 (advocatuur), nrs. 205-209 (architectuur), nrs. 220-224 (bedrijfsrevisoraat).
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andere belangen zullen primeren op dat van de dienstbehoevende, is
dan reeel. De dienstverstrekker moet derhalve niet aileen bekwaam
zijn, hij moet zijn bekwaamheid ook volledig ten dienste willen
stellen van de client. Daarom is loyauteit een noodzakelijke hoedanigheid en hoezeer de wetgever eraan gehecht is, wordt nog beklemtoond doordat, ondanks bet ingrijpen van de reglementering op het
niveau van dienstverstrekker, niettemin aan de dienstbehoevenden de
vrije keuze van dienstverstrekker gelaten wordt, zij het, in geval van
monopoliebescherming, enkel tussen de gereglementeerde dienstverstrekkers.
21. De vereiste van confidentialiteit vloeit rechtstreeks voort uit die
van loyauteit, en is er in die zin een onderdeel van: een loyale service
van de client veronderstelt meteen dat men de vertrouwelijke gegevens die deze meedeelt geheimhoudt. Maar confidentialiteit is ook
een voorwaarde voor goede dienstkwaliteit: hoe zou de dienstbehoevende alle nuttige maar vertrouwelijke gegevens die nodig zijn voor
het bereiken van een optimaal dienstresultaat, durven meedelen als
hij niet verzekerd is van de geheimhouding ervan?
22. Ook voor de hoedanigheid van objectiviteit of maatschappelijke
verantwoordelijkheidszin kan in dezelfde zin worden geargumenteerd. De wetgever is juist bekommerd over de onkunde van de
dienstbehoevende omdat de slechte dienstkwaliteit die daarvan het
gevolg zou kunnen zijn raakt aan een aantal algemeen aanvaarde en
derhalve beschermenswaardige inaatschappelijke waarden (het Ieven, de gezondheid, een goede rechtsbedling, het recht van verdediging, de ruimtelijke ordening, publieke veiligheid, openbare
trouw, ... ). Een goed begrepen loyauteit impliceert dan dat de dienstverstrekker zijn bekwaamheid weliswaar ten dienste stelt van de
dienstbehoevende, maar slechts in de mate zulks verzoenbaar is met
die algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden. De grens tussen
een loyale opstelling t.a. v. de client en een egoi"stische opstelling
i.p. v. de client is zeer moeilijk te trekken. Maar in het steeds opnieuw
zoeken naar de juiste, en vee/a/ kromme grenslijn, bestaat het eigene
van de vrije beroepsuitoefening.
23. Dat de prijs geen beletsel mag vormen in curatieve situaties
(boger, nr. 15), die vooral in de sector van de geneeskunde en de
advocatuur voorkomen, kan worden afgeleid uit de tarifering van de
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honoraria van de artsen, via de sociale zekerheid en uit de mogelijkheid van gratis rechtsbijstand(63).

§ 2. Tweede eis: het doen ontstaan van een analysebehoefte waar
no dig
A. Formulering en verantwoording van de eis
24. Het ontstaan van een analysebehoefte veronderstelt bij haar
subject het samengaan van een zeker probleembewustzijn, hoe vaag
ook (cognitief), en van een intentionele gerichtheid (volitief). Het
subject moet terzelfdertijd weten (dat er een probleem is, resp. zou
kunnen zijn), en willen weten (welk probleem er is, resp. zou kunnen
zijn).
25. De wetgever gaat andermaal verder (vgl. nr. 13) en oordeelt dat
de kloof die probleembewustzijn van probleemkennis gescheiden
houdt - kloof die moet overbrugd worden door de bevrediging van
de analysebehoefte - het probleembewustzijn zelf zijn evidentie
doet verliezen zodat het ontstaan van de analysebehoefte problematisch wordt.
Ook nu is de redenering niet onlogisch: van iets dat zo ingewikkeld
is dat men het zelf niet kan kennen, is men zich juist daarom, bij
ontstentenis van begripsvermogen, dikwijls onvoldoende bewust of
althans niet voldoende om het te willen kennen.
Dit bekommert de wetgever omdat het ontstaan van een analysebehoefte in een aantal omstandigheden van cruciaal belang is voor
waarden waaraan hij zeer gehecht is (vgl. nr. 13) alsook voor de
belangen van derden.

26. De eis aan het gemeen recht die de wetgever, op basis van
inductie (verder, onder § 2B), kan toegeschreven worden bestaat er
derhalve in dat het zou bijdragen tot het ontstaan van (!en analysebehoefte, telkens wanneer dat vanuit het oogpunt van algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en van beschermenswaardige belangen van derden wenselijk is.
(63) In ·de sector van de architectuur en het bedrijfsrev.jsoraat zit de wetgever met een
prijsbekommernis van een heel andere aard: verder, nr. 32. Merk nochtans op dat in kleine
ondernemingen vennoten de mogelijkheid hebben om de kost van bijstand van een accountant
door de rechter ten laste te leggen van de vennootschap: art. 64, § 2, tweede lid Venn.W.
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Ontsproten aan deze eis is zeker het verplicht beroep op een architect
(verder, nrs. 30 en 31).
27. Begrijpelijkerwijze is de wetgever van oordeel dat, als een analysebehoefte moet ontstaan, de bevrediging ervan in een correcte
diagnose moet resulteren. Immers, zonder correcte diagnose blijft de
situatie, welke ook haar type is, een even g;root gevaar inhouden voor
de waarden en belangen waaraan de wetgever gehecht is, als ware
geen analysebehoefte ontstaan. Andermaal is dit een gevolg van het
getrapt karakter van de behoeftevorming (hoger, nr. 9).
Voormelde eisen gelden ook, zij het in mindere en onderling verschillende mate, voor het ontstaan en de bevrediging van uit de diagnose
eventueel voortvloeiende consultatie-, uitvoerings- en controlebehoeften.
28. Ook hier vindt de wetgever dat prijs geen beletsel mag vormen
voor de correcte bevrediging van de analysebehoefte. Derhalve verwacht hij van het gemeen recht dat het tot dergelijke prijsvorming
zal bijdragen.
B. Inductieve afleiding van de eis

29. De onder A., en meer bepaald in nr. 26 geformuleerde eis kan
worden afgeleid uit de wettelijke verplichtingen die aan de vraagzijde
van betrokken dienstenmarkten worden opgelegd om in bepaalde
omstandigheden of op periodieke tijdstippen beroep te doen op een
deskundige.
Onderscheid moet gemaakt worden tussen de gevallen waarin het niet
ontstaan van de analyse- of controlebehoefte meteen het niet ontstaan van de betrokken typesituatie met zich brengt (nr. 30) en de
gevallen waarin het niet ontstaan van die behoefte het bestaan van
de typesituatie onverlet laat (nr. 31). Dit onderscheid wordt beslissend be'invloed door de chronologische orde van de behoeftevorming
(zie schema onder nr. 9).
30. A. De analysebehoefte, resp. de controlebehoefte zijn wezenlijk
voor het ontstaan van controletypesituaties. Acht de wetgever vanuit
belangen of waarden waaraan hij gehecht is, de controle absoluut
wenselijk, dan legt hij de controle verplicht op uit vrees voor het niet
ontstaan van de eraan voorafgaande behoefte. De controle wordt
uitgevoerd door een deskundige (vgl. nr. 27).
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Voorbeelden van de vrees van de wetgever voor het niet ontstaan v~m
een analysebehoefte in controletypesituaties zijn het verplicht medisch schooltoezicht(64), het verplicht periodiek onderzoek van potentieel geslachtszieken(65) en het verplichte periodiek onderzoek
waaraan werknemers zich moeten onderwerpen die gevoelig zijn voor
beroepsziekten of in aanraking komen met voedingswaren(66).
Zo men wil is ook het verplicht karakter van de controle van de
bedrijfsrevisor een gevolg van de vrees van de wetgever voor het niet
ontstaan van een analysebehoefte bij aandeelhouders en werknemers(67).
Ben mooi voorbeeld van 's wetgevers vrees voor het niet ontstaan van
een controlebehoefte is de verplichting op een architect beroep te
doen voor het toezicht op de werken waarvoor een bouwvergunning
vereist is(68).
De oplossing voor het gevreesde niet ontstaan van een analysebehoefte bestaat niet steeds in een verplichte controle. Zij kan ook bestaan
in een t.a. v. een publieke waarde (bv. volksgezondheid) preventieve
maatregel die de periodieke controle overbodig maakt: de verplichte
inenting tegen poliomyelitis is daarvan een voorbeeld(69).
B. De analysebehoefte is ook wezenlijk voor curatieve typesituaties.
Veel door de wetgever wenselijk geachte curatieve situaties kunnen
(64) W. 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht (B.S., 15 april 1964), o.a. uitgevoerd
bij K.B. 12 oktober 1964 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls en op welke wijze de geneeskundige onderzoeken worden verricht en onder welke voorwaarden het medisch schooltoezicht
wordt uitgeoefend (B.S., 29 oktober 1964).
(65) Artt. 2-3 Besluitwet 24 januari 1945 betreffende de prophylaxie der geslachtsziekten
(B.S., 26 januari 1945).
(66) Art. 128bis lid 2-3 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): personen
met een risico voor beroepsziekten kunnen verplicht worden, naast een jaarlijks algemeen
klinisch onderzoek, tot meerdere gerichte onderzoeken, afhankelijk van het risico. Zie ook
art. 128bis lid 6 ARAB voor de onderzoeken die werknemers moeten ondergaan die regelmatig
met voedingsstoffen moeten omgaan, alsook art. 3, 1° W. 24 januari 1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en
andere produkten (B.S., 8 april 1977) en K.B. 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch
toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of
-stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen of besmetten (B.S.,
30 april 1971).
(67) Artt. 64 e.v. Venn.W. en artt. 15bis e.v. Wet Ondernemingsraden.
(68) Artt. 4, eerste lid en 10, derde lid Wet 20 februari 1939 tot bescherming van de titel en
het beroep van architect (B.S., 25 maart 1939).
(69) Momenteel is slechts de inenting tegen kinderverlamming algemeen verplicht (K.B.
26 oktober 1966, B.S., 6 december 1966). De verplichte koepokinenting werd, ingevolge de
bevindingen van de W.H.O. terzake, opgeschort tot 31 december 1995 (Zie Regentsbesluit
6 februari 1946 waarbij de koepokinenting wordt verplicht gemaakt, B.S., 23 februari 1946;
opgeschort achtereenvolgens bij K.B. 14 juni 1976, 22 juni 1978, 23 juni 1980 en 14 januari
1986, B.S., 3 mei 1986).
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tot stand komen dank zij de zonet vermelde verplichte controles
(nr. 30A). Maar een verplichte controle is niet steeds maatschappelijk aanvaardbaar. De waarden die zo'n controle in het gedrang
brengt (bv. vrijheid, lichamelijke integriteit) worden dan belangrijker geacht dan degene die bij een algemene geregelde verplichte
controle zouden gebaat zijn (bv. volksgezondheid, publieke veiligheid). In dat geval zijn wetgever en overheid aangewezen op de
aangifte van het te analyseren probleem door derden.
Voorbeelden daarvan zijn de collocatieprocedure(70) en de quarantainering(71). Op aangifte van derden wordt een verplicht onderzoek
doorgevoerd, om na te gaan of de betrokken preventieve maatregel
zich opdringt in het belang van de volksgezondheid of de publieke
veiligheid. Was er bij de betrokkene eerder een analysebehoefte
ontstaan dan was het allicht niet tot dergelijk drastisch ingrijpen
gekomen.
C. Is de analysebehoefte wezenlijk voor het ontstaan van de curatieve typesituatie, zo is haar behoorlijke bevrediging (diagnose) een
voorwaarde voor haar goede voleinding. Daarom wil de wetgever
soms voorkomen dat de afstand tussen denken en doen door overhaasting zo wordt ingekort dat vanuit een vaag probleembewustzijn
omzeggens onmiddellijk naar een behandeling gegrepen wordt. De
tussenkomst van een deskundige wordt dan verplicht gesteld.
Voorbeelden hiervan zijn het verplicht beroep op een geneesheer om
farmaceutische specialiteiten(72) te kunnen verkrijgen (zgn. voorschriftgebondenheid)(73) of het verplicht beroep op een advocaat om
beslag te kunnen leggen(74). Telkens zijn de belangen van derden in
het standpunt van de wetgever verdisconteerd.
31. In preventieve en constitutieve typesituaties tenslotte gaat de
(70) Artt. 8 lid I, 11 lid I en 13 lid I W. 18 juni 1850 op de behandeling van krankzinnigen
(B.S., 21 juni 1850; Nederlandsetekstgoedgekeurd bij K.B. 15 rnei 1931, B.S., 8-9 juni 1931).
(71) Art. 6bis-quater-septies K.B. I maart 1971 betreffende de prophylaxe tegen overdraagbare ziekten (B.S., 23 april 1971).
(72) Farmaceutische specialiteiten mogen slechts verkocht worden na registratie door de
Minister van Volksgezondheid: art. 6 lid 2 W. 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (B.S.,
6 mei 1964), gewijzigd bij W. 21 juni 1983 (B.S., 15 juli 1983) (hierna: Geneesmiddelenwet);
K.B. 6 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, gewijzigd bij K.B. 3 juli 1984
(B.S., 29 augustus 1984).
(73)Art. 16, § 3, 1° Geneesmiddelenwet. Vgl. Gent, 5 november 1982, R. W., 1983-84, 2985,
noot De Swaef.
(74) Het verzoekschrift tot bewarend beslag moet, op straffe van absolute nietigheid, worden
ondertekend door een advocaat (artt. 862, § 1, 2°; 1026, 5°; 1417; 1422; 1430 en 1447 Ger.W.).
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analysebehoefte chronologisch niet voorop. De behoeftevorming in
die typesituatie verloopt eveneens getrapt, maar deze situaties kunnen ontstaan zonder diagnose, d.i. zonder grondige kennis van de
- bij de realisatie van de verwachting - te vermijden problemen.
Men vraagt zich in dat geval meteen af hoe de bestaande toestand
kan bestendigd worden (preventief) of hoe de verhoopte toestand
best kan verwezenlijkt worden (constitutief).
Wil de wetgever deze gebruskeerde gang van zaken vermijden, dan
hanteert hij twee technieken: ofwel maakt hij de bijstand van een
deskundige verplicht die beroepshalve een diagnose stelt, ofwel onderwerpt hij de realisatie van de verwachting aan een minimaal
patroon dat automatisch een aantal steeds weerkerende problemen
vermijdt.
Voorbeelden van de eerste techniek zijn bet verplicht beroep op een
architect voor werken waarvoor een bouwvergunning vereist is (constitutief)(75) en het verplicht beroep op een geneesheer voor inentingen(76).
Voorbeeld van de tweede techniek is bet bij K.B. voorgeschreven als
minimum geldende genormaliseerd rekeningenstelsel(77).
De wetgever wil ook de overheid verhinderen om tot preventieve
maatregelen over te gaan zonder diagnose: vandaar dat bijvoorbeeld
slechts tot collocatie of quarantainering kan worden overgegaan na
een voorafgaandelijk oilderzoek door een geneesheer(78).

(75) Artt. 4, eerste lid en 10, derde lid W. 20 februari 1939. Zie ook Reglement Beroepsplicht
Architecten (goedgekeurd bij K.B. d.d. 18 april 1985, B.S., 8 mei 1985).
(76) De inenting hoort tot het monopolie van de geneesheer: art. 2, tweede lid. Misschien
wordt het nergens uitdrukkelijk verboden zichzelf in te enten, maar de entstof zal meestal
voorschriftgebonden zijn.
(77) K.B. 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (B.S., 29 september 1983).
(78) Dit verplicht medisch onderzoek kan dus moeilijk als een inbreuk op de privacy onder
art. 8 EVRM aangezien worden omdat het wei degelijk ter bescherming van de gezondheid
van anderen wordt doorgevoerd (art. 8 lid 2 EVRM). In verband met geesteszieken dient
opgemerkt dat art. 5, § 1, e) EVRM hun ,gevangenhouding" billijkt als deze rechtmatig is:
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde onder meer als rechtmatigheidsvoorwaarde dat de gevangenhouding diende voorafgegaan te worden door een objectief medisch
onderzoek (Arrest Winterwerp, 24 oktober 1979, Pub/. Cour, Reeks A, vol. 33, p. 18, § 39;
Arrest Broadmoor, Pub/. Cour, Reeks A, vol. 46). Zie over dit alles de noten van LEMMENS,
P., Verplicht medisch onderzoek, beperking van vrije keuze van arts en eerbied van het prive
Ieven, R. W., 1980-81, 448-451; Le contrO!e de Ia legalite d'une privation de liberte au sens
de !'article 5, § 4 de Ia Convention europeenne des droits de l'homme, J. T., 1980, 596-597;
De internering van geesteszieken, R. W., 1981-82, 1908-1911; Tuberculosepreventie en het recht
op eerbiediging van het prive-leven, VI. T. Gez., 144-145 (zie in dit laatste verband, de
onontvankelijkheidsverklaring van een verzoekschrift ter zake van de cuti-reactie en het EVRM
door Commissie Rechten Mens, 10 december 1984, VI. T. Gez., 1984-85, 501; voorafgegaan
door Cass., 8 september 1982, R. W., 1982-83, 2257).
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32. In het algemeen oordeelt de wetgever dat prijs geen beletsel mag
vormen voor de kwalitatief behoorlijke bevrediging van de verplicht
opgelegde analysebehoefte. De concrete uitvoering van die stelregel
verschilt naargelang de typesituatie.
Zo wordt in de verplichte controlesituaties bedoeld in nr. 30A de kost
van de tussenkomst van de deskundige meestal ten laste gelegd van
de overheid of van een derde (bv. werkgever).
De verplichte tussenkomsten in preventieve en constitutieve situaties
bedoeld in nr. 31 vallen dan weer ten laste van de dienstbehoevenden.
Men werkt die situaties immers zelf in de hand door een verwachting
te koesteren. De kost van de tussenkomst maakt overigens slechts een
klein deel uit van het geheel. De wetgever durft zelfs minimale
honoraria te billijken opdat de verplichte tussenkomst van de deskundige (bv. architect) niet tot een louter formele tussenkomst (bv.
handtekening) zou beperkt blijven(79).
Merk op dat in de geneeskundige curatieve situaties bedoeld in
nr. 30C de wetgever de tussenkomst van een deskundige financieel
stimuleert. Lang niet alle geneesmiddelen zijn voorschriftgebonden.
Maar slechts voorgeschreven geneesmiddelen geven recht op terugbetaling vanwege het ziekenfonds(80).

§ 3. De Derde eis: de bevrediging van analysebehoeften van derden
mogelijk maken op discrete wijze
A. Formulering en verantwoording van de eis

33. De derde eis die de wetgever aan het gemeen recht stelt, betreft
de analysebehoefte die bij derden rijst n.a. v. de rekenschapsverplichting die op een ander persoon of rechtspersoon weegt, hetzij uit
hoofde van een voordeel waarop die persoon t.o.v. de derde aanspraak kan maken (bv. invaliditeitsuitkering) (nrs. 34 en 35), hetzij
uit hoofde van (,gemene") rechten die de derde t.a.v. die persoon
kan Iaten geld en (bv. recht op rekenschap van de aandeelhouder
t.a.v. de bestuurder-lasthebber) (nr. 36).

(79) Deontologische norm nr. 2 ,Ereloonschaal van Architecten", vastgesteld door de Nationale Raad op 12 juli 1967, gewijzigd op 23 juni 1978, 41 artt.
(80) Artt. 23, 5°, 24lid 2 en 25, §§2, 2bis en 3 W.Z.I.V.; art. 2 K.B. 2 september 1980 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
tegemoet komt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen (B.S., 30 september 1980).
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34. Wie aanspraak maakt op een voordeel, moet aan de voorwaarden voldoen die gesteld worden voor het verkrijgen van dat voordeel.
Uit de aard der dingen zelf is de ,aanspraak-maker" rekenschap
verschuldigd aan degene die het voordeel kan toekennen. Het ligt
evenwel voor de hand dat deze laatste niet geneigd zal zijn eerstgenoemde op zijn woord te geloven als die beweert aan de voorwaarden
te voldoen. Eerstgenoemde zal er dan weer de voorkeur aan geven
dat zijn beweringen niet op hun waarheid geanalyseerd worden om
organisatorische (bv. bedrijf) en confidentiele (bv. lichamelijke integriteit) redenen. Waarop degene die het voordeel kan toekennen zal
dreigen met het niet toekennen ervan.
35. In het zo ontstane belangenconflict stelt de wetgever aan het
gemeen recht twee eisen, met name dat degene die het voordeel kan
toekennen de waarheid zou kennen omtrent het al dan niet vervuld
zijn van de voorwaarden die een aanspraak erop wettigen, alsook dat
degene die op het voordeel aanspraak maakt slechts datgene aan
informatie moet prijsgeven wat met het oog op die verkrijging strikt
noodzakelijk is (,discretie"). De wetgever begrijpt m.a.w. dat degene die het voordeel kan toekennen, zich controlegerechtigd voelt,
maar oordeelt niettemin dat zekere waarden (bv. persoonlijke levenssfeer, zakengeheimen ... ) daardoor niet in het gedrang mogen
gebracht worden.
36. Soortgelijke eisen stelt de wetgever t.a.v. het geval waar de
rekenschapsverplichting het gevolg is van een gemeenrechtelijk informatierecht van de derde-belanghebbende. Ook hier verlangt de
wetgever dat de aan de belanghebbende op grand van dat recht
verstrekte informatie op haar waarheidsgetrouw karakter zou kunnen geverifieerd worden zonder dat afbreuk gedaan wordt aan
waarden waarvan de bescherming een publiek belang heeft (bv.
zakengeheim).
Ontsproten aan dergelijke eisen is bijvoorbeeld zeker de verplichte
tussenkomst van de commissaris.
Dit publiek belang reikt schijnbaar zo ver dat de financiele last van
de controle niet in het minst een hinderpaal mag vormen ·voor de
uitvoering ervan. Ook tot dergelijke verdeling van de last moet het
gemeen recht derhalve bijdragen.
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B. Inductieve ajleiding van de derde eis

37. De onder nrs. 33 e.v. geformuleerde eisen blijken enerzijds uit
de verplichting die de wetgever oplegt aan de rekenschapsplichtige
om zich te laten analyseren en anderzijds uit de verplichting die de
wetgever oplegt aan de rekenschapsgerechtigde om de controle door
te voeren middels een deskundige die tot een welomschreven confidentialiteit gehouden is. Deze verplichtingen blijven beperkt tot de
sectoren van het bedrijfsrevisoraat en de geneeskunde.
38. Het ligt voor de hand dat wie op grond van de goede of slechte
,gezondheidstoestand" van zijn persoon of bedrijf op een voordeel
aanspraak maakt, bij degene die het voordeel kan toekennen een
verificatie-, of beter, een analysebehoefte oproept. Houdt eerstgenoemde zijn recht op het voordeel staande, dan zal hij geneigd zijn
aan de bevrediging van die behoefte toe te geven. Niettemin verplicht
de wetgever hem er soms expliciet toe.
Dit is bijvoorbeeld het geval met de werknemer die op basis van ziekte
het gewaarborgd weekloon vraagt(81).
Met het oog op de bescherming van de te analyseren persoon of het
te analyseren bedrijf, oordeelt de wetgever dan de tussenkomst
noodzakelijk van een geneesheer, respectievelijk een bedrijfsrevisor
of accountant(82), voor de bevrediging van de analysebehoefte van
de potentiele toekenner van het voordeel. Ingevolge de professionele
plichtenleer waartoe deze deskundigen gehouden zijn, zijn de objectiviteit en de confidentialiteit(83) dan gewaarborgd.

39. Wanneer de rekenschapsplicht zijn oorsprong niet vindt in de
mogelijke toekenning van een voordeel, maar in een gemeenrechtelijke informatieplicht van een onderneming (bv.lasthebber -lastgever,
werknemer - werkgever), dan liggen de zaken enigszins anders.
Wanneer het aantal controlegerechtigden erg hoog ligt, handhaaft de
wetgever weliswaar de verplichting voor de te controleren onderne(81) Zie bv. art. 31, § 2lid 3-4 W.AO: de werknemer kan niet weigeren zich te Iaten onderzoeken door de geneesheer die werd gestuurd en vergoed door zijn werkgever om de werkelijkheid
van zijn arbeidsongeschiktheid nate gaan (PETIT, J., De bevoegdheid van de controlerende
geneesheer bij geschil nopens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, VI. T. Gez.,
1981-82, 3-10; inzake het verschuldigde honorarium, Vred. Brussel, 9 juni 1966, J. T., 1966,
637; T.S.R., 1966, 322).
(82) Zie voor de verplichting: artt. 78 en 82 W. 21 februari 1985 tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat (B.S., 25 februari 1985). Voor de geheimhoudin,gsplicht: art. 27 tweede lid
W. 22 juli 1953 (bedrijfsrevisoraat) en art. 95, tweede lid W. 21 februari 1985 (accountancy).
(83) Zie bv. voor de geneesheer: art. 31, §2, vierde lid W.AO en art. 84 W. Z.I.V.
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ming om zich te Iaten analyseren, maar de controle moet dan
uitgeoefend worden door bemiddeling van een onafhankelijk en tot
confidentialiteit gehouden bedrijfsrevisor. De controle wordt dus
gegroepeerd, en verplicht gesteld, terzelfdertijd om praktische redenen en redenen van algemeen belang(84).
Anders dan in de gevallen bedoeld onder nr. 38 valt de financiele last
van de controle hier ten laste van de rekenschap verschuldigde
onderneming. Het honorarium van de revisor moet bovendien zo
hoog zijn dat het een gedwongen controle toelaat(85).
Algemeen blijkt dat de wetgever van oordeel is dat een onafhankelijk
deskundige die door het beroepsgeheim en een redelijk honorarium
in staat gesteld wordt zijn opdracht naar behoren uit te voeren, de
meeste garanties biedt voor waarheidsgetrouwe en toch discrete
controle in driehoeksrelaties.

AFDELING

II

VERMAG HET GEMEEN RECHT NIET VOLDOENDE AAN' DE
BELEIDSREDENEN TEGEMOET TE KOMEN?

40. Het is onmogelijk om binnen dit ene artikel voldoende aandacht
te schenken aan de drie eisen die de wetgever blijkens afdeling I aan
het recht stelt.
Om een selectie door te voeren in de drie eisen moet teruggegrepen
worden naar de uitgangspunten die werden aangeduid in de inleiding.
Daar werd gesteld dat het doel van het onderzoek erin bestond na
te gaan waarom de wetgever voor het vrij beroep een bijzonder en
soms afwijkend professioneel recht heeft gecreeerd (nr. 6B). Opgemerkt werd evenwel dat om de diepgang van het onderzoek te
bevorderen althans in eerste instantie een beperking ervan tot het
professioneel recht in de strikte zin niet wenselijk was: derhalve werd
het nuttig geoordeeld in afdeling I niet aileen te handelen over de
beperkingen die de wetgever aan de aanbodzijde van de betrokken
dienstmarkten heeft aangebracht aan de vrijheid van beroep en
bedrijf (professioneel recht s.s.), maar ook over de complementaire
ingreep die de wetgever aan de vraagzijde van de betrokken dienstmarkten heeft doorgevoerd (nr. 8C).
(84 Zie daarover, in extenso, K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 232-234 en 239-240.
(85) Id., nrs. 242 e.v. Zie ook art. 64, §I, derde lid Venn.W.
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De twee typevoorbeelden van ingrepen aan de vraagzijde zijn het
verplicht beroep op een architect voor werken die een bouwvergunning vereisen en het verplichte beroep op een commissaris (-revisor)
voor de controle in ondernemingen met een zekere omvang. Beide
voorbeelden staan type voor een verschillende bekommernis van de
wetgever. Het verplicht beroep op een architect vloeit voort uit 's
wetgevers bekommernis om, met het oog op de publieke veiligheid
en de ruimtelijke ordening tijdig analyse- en controlebehoeften te
doen ontstaan bij de bouwlustige en om deze behoeften overigens
correct te laten bevredigen (nrs. 24 e.v.). De verplichting(86) op een
commissaris (-revisor) beroep te doen heeft te maken met 's wetgevers intentie om aan terecht informatiebeluste personen waarheidsgetrouwe gegevens te laten meedelen zonder de confidentialiteit en de
continu"iteit van het ondernemingsgebeuren in het gedrang te brengen.
Deze ingrepen aan de vraagzijde worden nu terzijde gelaten. Hoewel
ook op hen het gehanteerde onderzoeksmodel zou kunnen toegepast
worden, wordt aile aandacht verder gericht op de aanbodzijde-reglementering, d.i. het professioneel recht s.s.
41. Deze beperking van het onderzoek naar de zingeving van de
regulering tot de aanbodzijde, heeft ook implicaties voor de onderzochte beroepen.
De beroepen van advocaat en arts werden beschermd in 1810(87),
resp. 1818(88). De advocaten kregen meteen het pleitmonopolie en
een Orde, de geneesheren kregen meteen het artsenmonopolie maar
moesten nog wachten op een Orde tot 1938.
Deze monopolies waren echter geen ingreep aan de vraagzijde: men
moest geen beroep doen op een advocaat of een arts, men mocht
steeds zijn eigen zaak pleiten of zichzelf genezen. Later volgden
evenwel beperkte ingrepen aan de vraagzijde, gei:nspireerd door het
algemeen belang of het belang van derden: voor bepaalde geneesmiddelen moet een geneesheer geraadpleegd worden, voor bepaalde
rechtshandelingen (bv. beslag) moet beroep op een advocaat gedaan
worden (nr. 30).
(86) In verband met 's wetgevers derde eis (nr. 33) is de term vraagzijdeverplichting al te
beperkt. Aan die verplichting beantwoordt immers een lijdzaamheidsverplichting. Zo moet de
algemene vergadering tot aanwijzing van een commissaris overgaan (vraagzijdeverplichting)
en zijn de beheerders verplicht zich te Iaten controleren (lijdzaamheidsverplichting) of zelfs
positief mede te werken.
(87) Decret, d.d. 14 decembre 1810 contenant reglement sur l'exercice de la profession
d'avocat (4, Bull. 332, no 6177).
(88) Wet 12 maart 1818.
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Bij de beroepen van architect en revisor voltrok zich net de omgekeerde evolutie. In 1873 reeds moest in naamloze vennootschappen een
commissaris worden aangesteld. In 1939 diende voor de werken
waarvoor dat nu nog vereist is een architect te worden aangesteld.
In beide gevallen ging het om een ingreep aan de vraagzijde: de
vennoten in grote vennootschappen mochten enkel als ze tot commissaris waren aangesteld de vennootschap controleren; de bouwheren
mochten niet zelf hun plans tekenen.
Maar er was geen of een minimale reglementering van de aanbodzijde: er waren geen bekwaamheidsvoorwaarden waaraan commissarissen moesten voldoen; architecten dienden weliswaar gediplomeerd te
zijn en mochten niet terzelfdertijd als aannemer optreden, maar
verder ging de reglementering van W. 20 februari 1939 niet.
Later volgden evenwel ingrijpender wetgevende maatregelen aan de
aanbodzijde: bij W. 22 juli 1953 werd het beroep van bedrijfsrevisor
gecreeerd en meteen ook het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bij W.
26 juli 1963 werd het beroep van architect gereglementeerd en meteen
ook de Orde van Architecten opgericht.
Dit historisch verschil is niet zonder betekenis. Het wijst erop dat 's
wetgevers accent bij artsen en advocaten ligt op de zorg voor de
onkunde van de dienstbehoevende, terwijl het bij architecten en
revisoren vooral te doen is om's wetgevers tweede en derde bekommernis.
In die zin zou men het professioneel recht bij artsen en advocaten
een heersende functie kunnen toekennen, en bij architecten en revisoren een dienende functie. Bij deze laatste twee beroepen is de reglementering van de vraagzijde prioritair en essentieel; het professioneel
recht komt zowel historisch als theoretisch op de tweede plaats.
Wat de theorievorming betreft, kan men zich zelfs afvragen of het
professioneel recht ter zake van architecten en revisoren wel in
hoofdzaak bedoeld is om de onkunde van de dienstbehoevende op
te vangen, en niet veeleer dient om de tweede, resp. de derde
bekommernis van de wetgever veilig te stellen.
Acht de wetgever m.a.w. met een lid van de Orde van Architecten
de kans niet groter dat voldoende aandacht zal besteed worden aan
publieke veiligheid en ruimtelijke ordening dan met een onbeschermd, zij het gediplomeerd architect? Of acht hij het niet waarschijnlijker dat een revisor erin zal slagen de waarheid van het
ondernemingsgebeuren te onthullen - zij het op confidentiele wijze
- dan dat een niet geschoold commissaris daarin zou slagen?
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Het voorgaande wordt nog duidelijker als men zich indenkt wat het
resultaat zou zijn van een professioneel recht van architecten en
revisoren zonder vraagzijdeverplichtingen. Een groot aantal bouwheren zou zelf zijn plans(89) tekenen. Weinig vennoten zouden
beroep doen op een revisor.
Bij artsen en advocaten is er in principe alleen professioneel recht en
geen vraagzijdeverplichting. Toch is de zelfhulp hier duidelijk minder in zwang.
De reden voor dit verschil in de houding van de dienstbehoevenden
ligt voor de hand. Bouwheren en vennoten hebben minder eigenbelang, of denken althans minder eigenbelang te hebben bij de raadpleging van een deskundige dan patienten en clienten. Maar derden en
maatschappij hebben er wellicht in beide gevallen evenveel belang
bij: daarom legt de wetgever een vraagzijdeverplichting op in die
gevallen waarin hij vreest dat de dienstbehoevende onvoldoende
eigenbelang meent te hebben of heeft om zelf een deskundige te
raadplegen.
Wanneer men derhalve het professioneel recht ter zake van revisoren
en architecten wil begrijpen dan moet men eerst de vraagzijdeverplichtingen, die er historisch en theoretisch aan voorafgaan, verklaren aan de hand van eventueel vast te stellen ontoereikendheden van
het gemeen recht (nr. 6B) op het stuk van de bescherming van de
waarden en de belangen waaraan de wetgever gehecht is.
Daarvoor is in deze bijdrage uiteraard geen ruimte zodoende dat het
verder onderzoek niet alleen tot de aanbodzijderegulering zal beperkt
blijven, maar ook in hoofdzaak op de beroepen van advocaat en arts
zal geaxeerd zijn.
42. In deze afdeling wordt derhalve slechts nagegaan of de eerste eis
die de wetgever aan het gemeen recht stelt daar inderdaad onvoldoende door beantwoord wordt. Zoals men zich herinnert, bestond deze
eis erin dat de onkunde moest opgevangen worden die de dienstbehoevende in de vier betrokken dienstsectoren tentoon spreidden bij
de selectie van een dienstverstrekker zowel als bij de beoordeling van
de kwaliteit van een gepresteerde dienst (hoger, nr. 14).
Bij het formuleren van die eis ging de wetgever er vooreerst van uit
dat de meeste dienstbehoevenden niet bij machte waren zelf die dienst
(89) Bv. in Frankrijk werd nog in 1977 en om die reden de verplichting een architect te nemen
ingevoerd: BouBLI, B., La responsabilite et /'assurance des architectes, entrepreneurs et autres
constructeurs, Paris, 1979, 7.
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te presteren, vervolgens leidde hij uit die onkunde af dat de meeste
dienstbehoevenden niet in staat zijn kwaliteit te onderscheiden bij de
beoordeling van een dienstprestatie, en dus ook niet bij de selectie
van een dienstverstrekker.
Het eerste is zekerder dan het tweede. De onkunde van de dienstbehoevende laat zich uit de Natur der Sache zelf kennen (boger, nrs. 12
e. v.). Het gemis aan selectie- en beoordelingsvermogen van de dienstbehoevende kan ajgeleid worden uit zijn onkunde, maar de vaststelling ervan dringt zich niet met dezelfde evidentie op. De vooropstelling van dit gemis door de wetgever getuigt van een bepaalde mensvisie die volgens sommigen blijk zal geven van een paternalistische
denktrant met een onbetamelijk lage dunk over de kritische zin van
de medeburger(90). Wat er ook van zij, dit mensbeeld van de
wetgever zal mede tot uitgangspunt van het verdere onderzoek dienen; al kan dit mensbeeld zeker geen aanspraak op universaliteit
laten gelden, de fundamenteel menselijke behoefte aan zekerheid
wordt niettemin onderkend in de wens van de wetgever om een zeker
gemis aan selectie- en beoordelingsvermogen te Iaten opvangen door
het recht.
43. ldealiter zou het gemeen recht bijdragen tot een accurate informatieverstrekking over de kwaliteit van de onderscheidene dienstverstrekkers en een even accurate perceptie van die informatie door de
potentiele clienten: zodoende zouden de kansen op een correcte
dienst (juiste diagnose, doelmatige behandelingskeuze, ... ) gevrijwaard worden.
Idealiter zou deze werking van het gemeen recht op het niveau van
de dienstverstrekker worden aangevuld door een al even ideale
werking op het niveau van de dienst: elke beroepsfout zou opgemerkt
worden en als er ook maar de minste schade uit voortvloeide, zou
deze adequaat gecompenseerd worden. In dat geval zou het voor de
dienstbehoevende minder erg zijn om schade te lijden, en derhalve
minder belangrijk om aandachtig te zijn bij de selectie van een
dienstverstrekker.

(90) Zie de uitspraak van
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De interdependentie tussen de werking van het recht op het niveau
van dienstverstrekker en zijn werking op het niveau van de dienst
blijkt meteen (vgl. hoger, nr. 7B). Een goed compensatierecht
(dienst) werkt preventief, d.w.z. het maakt een weloverwogen keuze
van dienstverstrekker minder noodzakelijk omdat minder bekwame
dienstverstrekkers er ingevolge frequente veroordelingen mettertijd
van zullen afzien hun diensten nog aan te bieden. Een goed 'informatie'-recht (dienstverstrekker) maakt compensatie dan weer ten dele
overbodig, d. w .z. dat het minder belangrijk wordt zich zorgen te
maken over de schadelijke gevolgen van een eventuele beroepsfout
eens de mogelijkheid bestaat zich accuraat te informeren nopens de
kwaliteit van de dienstverstrekker.
Theoretisch is het denkbaar dat de perjecte werking van het recht op
het ene niveau zijn werking op het andere overbodig maakt en
omgekeerd. Praktisch is er evenwel een wezenlijke complementariteit
tussen beide niveau's wat hun consecutieve bespreking - eerst
dienstverstrekker (onderafdeling I), dan dienst (onderafdeling II)verantwoordt.
Telkens zal in een eerste paragraaf worden ingegaan op de onbetrouwbaarheid van de normale kwaliteitssignalen, zowel t.a. v. de
dienstverstrekker als t.a.v. de dienst: vanuit de mensvisie van de
wetgever en vanuit de belangen en waarden waaraan hij gehecht is
zal hun niet toereikend karakter verklaard worden. Dan zal, telkens in een tweede paragraaf, worden onderzocht welke de corrigerende invloed is die terzake ~ventueel kan uitgaan van het gemeen
recht.
44. De eis die de wetgever aan het gemeen recht stelde beperkt zich
evenwel niet tot de kwaliteit van dienstverstrekker of dienst, maar
heeft ook betrekking op de prijs van die diensten. Als de dienstbehoevende dan al onbekwaam is om de dienst voor zichzelf te presteren,
dan mag althans in curatieve situaties prijs geen beletsel vormen voor
het beroep op een deskundige (hoger, nr. 15). Het komt er derhalve
op aan de prijsvorming in de betrokken sectoren te onderzoeken
vanuit de eigen geaardheid van de diensten en vanuit de mensvisie
van de wetgever; vervolgens moet nagegaan worden of het gemeen
recht een corrigerende werking in de door de wetgever gewenste
zin moet en kan hebben. Een en ander zal gebeuren in onderafdeling III.
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0NDERAfDELING

I

DE SELECTIE VAN EEN DIENSTVERSTREKKER
ONDER EEN TOESTAND VAN GEMEEN RECHT

§ 1. Zijn de normale kwaliteitssignalen ontoereikend?
A.

EERSTE CONTACT

45. lemand die enigszins vertrouwd is met het probleemgebied maar
voor het eerst bij zichzelf een analyse- of consultatiebehoefte ontwaart, heeft onmiskenbaar een zekere voorsprong door zijn eventueel vermogen om wat vakliteratuur door te nemen, om contacten te
leggen in bet vakmilieu, om desgevallend enige vergelijkende gesprekken te voeren met potentiele dienstverstrekkers(91). Deze voorsprong is meestal bet natuurlijk voorrecht van professionele clienten
en van prive-clienten met veelvuldige en interdisciplinaire professionele contacten. Zo worden bouwpromotoren geacht relatief vertrouwd te zijn met de architectuurwereld, bedrijven met een grote
juridische dienst met de advocatuur, en bedrijven in bet algemeen
met de wereld van de accountancy(92).
Uit hoofde van hun professionele activiteit of contacten minder
bevoorrechte nieuwkomers zullen zich moeten verlaten op de gangbare mening die hun voorgangers over bepaalde dienstverstrekkers
hebben opgedaan (reputatie), alsook op de kwaliteitssignalen die de
dienstverstrekkers omtrent zichzelf uitsturen, op eigen initiatief (re'
dame), of door toedoen van een professionele vereniging
(erkenning).

46. Het probleem met reputatie als kwaliteitssignaal is vooreerst dat
argumenten 'van horen zeggen' (hearsay) niet zelden subjectief,

(91) Men merke op dat de niet-vertrouwde potentiele client naar het inzicht van de wetgever
dus met een dubbele informatie-moeilijkheid geconfrpnteerd wordt: enerzijds is hij zich bewust
van een (mogelijk) probleem, maar hij kan dit bewustzijn niet tot heldere kennis brengen en
daarom gaat hij bij een deskundige te rade; maar omdat hij dit probleem zelf niet kan kennen,
beschikt hij evenmin over de nodige kennis en contacten om een deskundig dienstverstrekker
te selecteren (zie hoger, nrs. 12-13).
(92) Ook in het aansprakelijkheidsrecht is het onderscheid tussen professionele en niet-professionele clienten niet onbekend. De competentie van de client wordt wei eens, soms met succes,
als aansprakelijkheidsverminderende omstandigheid ingeroepen: zie bv. voor de advocatuur
AVRIL, Y., La responsabilite de l'avocat, Paris, Dalloz, 1981, 30-33; voor de architectuur, over
het leerstuk van 'l'immixtion du maitre de l'ouvrage', FLAM ME, M.A. en Ph., Le droit des
constructeurs, Brussel, 1984, nrs. 315 e.v. en nrs. 336 e.v.
I
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gevoelsgeladen en daarom onjuist zijn(93). Daar komt nog bij dat
de echt gereputeerde dienstverstrekkers, wier naam in wijde kring de
ronde doet, veelal onvoldoende in aantal zijn en soms nogal duur om
aan aile behoeften te voldoen. Zo zou een merkwaardige selectie in
het clienteel van deze gereputeerde dienstverstrekkers tot stand komen: vooral 'well to do-clients' en mensen die menen dat zij met een
zeer ernstig probleem geconfronteerd worden(94) zullen er deel van
uitmaken.
47. Reclame is in tweeerlei zin de tegenpool van reputatie. Enerzijds
is het naar de potentiele clienten toe een algemeen toegankelijk
kwaliteitssignaal. Anderzijds 'discrimineert' het ook minder tussen
de dienstverstrekkers onderling: een reputatie wordt opgebouwd
over jaren, zij is het natuurlijk voorrecht van de oudere beroepsbeoefenaars; reclame kan dan een van de verweermiddelen vormen die
de jongere generatie aanwendt om zich een plaats te verwerven(95).
Toch is reclame als kwaliteitssignaal geen betrouwbare gids. Zijn nut
als informatiebron wordt ontleend aan wat hij niet zegt veeleer dan
aan wat hij zegt, aan de wijze waarop er een boodschap in meegedeeld wordt veeleer dan aan de boodschap zelf. Reclame vergt
vanwege de ontvanger een zekere expertise, de kunde nl. om er
inzichtelijk en vooral nuchter kennis van te nemen.
48. Een laatste mogelijk kwaliteitssignaal, waaruit de potentiele
client zekere informatie kan putten, bestaat erin dat bepaalde dienstverstrekkers wei en andere geen deel zouden uitmaken van een

(93) ATTANASIO, J.B., ,Lawyer advertising in England and the United States", American
Journal of Comparative Law, 1984, (493), 498-499; de 'theorie' van de 'culpa in eligendo' (zie
bv. TART, L., ,La responsabilite des personnes qui exercent !'art de guerir", B.J., 1894, 1057)
die erin bestond de professionele dienstverstrekker van aansprakelijkheid vrij te pleiten omdat
de client zich ten slotte uit vrije wil aan hem had toevertrouwd is om die reden dan ook totaal
verwerpe!ijk: vgl. in deze!fde zin MICHIELS VAN KESSENICH-HOOGENDAM, l.P ., Beroepsfouten, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1982, 18; CANIVET, J., ,La mission du medecin", B,J., 1937,
194; DENYS, J., ,Aspects de Ia responsabilite medicale d'aujourd'hui et de demain", J.T.,
1949, (225), 228.
(94) Rb. Brussel, 25 apri11931, Pas., 1931, III, 98; J.T., 1931, 259 (gereputeerd dienstverstrekker mag geen misbruik maken van gevoelens van ouders die voor hun kind de beste zorgen
wensen).
(95) ,Consideration of entry barrier problems would urge that advertising be allowed so as
to aid the new competitor in penetrating the market" (Bates vs. State Bar of Arizona (U.S.
Supreme Ct., 1977), 433 U.S. 350, 53 L.Ed. 2d 810, 97 S. Ct. 2691).
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privaatrechtelijke beroepsvereniging(96) die bepaalde bekwaamheidscriteria aanhoudt voor toetreding. Het afficheren van dit lidmaatschap, op afgekorte wijze of anderzins, in reclame, op het
briefpapier of op het naambord kan een positieve referentie vormen
voor de dienstverstrekker in kwestie.
M.b.t. dit kwaliteitssignaal passen twee bedenkingen. Enerzijds zullen vele potentiele clienten de neiging vertonen het kwaliteitssignaal
te veronachtzamen omdat zij bv. de betekenis van de gebruikte
afkorting niet vermoeden(97): dit zal de leden van de vereniging des
te meer frusteren naarmate, op basis van bekwaamheidsvoorwaarden, zuiniger wordt omgesprongen met de toekenning van het lidmaatschap.
Anderzijds zullen vele potentiele clienten wel vermoeden waar bv. de
afkorting van het lidmaatschap ongeveer voor staat en dienvolgens
een waarde hechten aan het lidmaatschap die misschien buiten verhouding staat met het niveau van de toetredingsvoorwaarden(98): dit
zal de niet-leden frusteren en wel des te meer naarmate een willekeuriger toelatingsbeleid gevoerd wordt.
Ook bij dit kwaliteitssignaal(99) moet derhalve gesteld worden dat
slechts een terzake voldoende onderlegd clientenbestand het lidmaatschap op zijn juiste waarde zal weten te schatten(lOO).

(96) Dergelijke vereniging kan de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk
(W. 27 juni 1921) of van een erkende beroepsvereniging (W. 31 maart 1898). Desgevallend
kunnen meerdere verenigingen zich federeren (bv. art. 18 W. 31 maart 1898). De coiiperatieve
vennootschap (art. 141 e.v. Venn.W.) kan aangewezen zijn voor verenigingen die ook meer
materiCle docleinden nastrcvcn (bv. gezamelijke a an- of verkoop; vgl. nochtans art. 2 W.
31 maart 1898).
(97) Vgl. LEES, D.S., The economic consequences of the professions, London, Institute of
Economic Affairs, 1966, 24-25 en 33.
(98) ,Some degree of monopolistic advantage may be won by a particular group of practitioners in an unregistered profession ... and it does so whenever the association succeeds in making
membership ... a hall-mark of qualification ... " (CARR-SAUNDERS, A.M., WILSON, P.A., The
professions, 1933, (2e dr., London, Cass 1964), 358; zie ook !d., 319-340).
(99) Buiten beschouwing - want voorlopig niet ter zake doende - blijven voora1snog
bedenkingen i.v.m. de taak die dergelijke verenigingen kunnen maken bij de verdediging van
de malerielc bclangen van hct bcroep a1sook i.v.m. de onrechtstreckse invloed die zij door hcl
stellen en toepassen van uitsluitings- en toetredingsvoorwaarden op de vrijheid van beroep en
bedrijf hebben: verder, nr. 144.
(100) Een mooi, maar gelet op de Wet 21 februari 1985 tot bescherming van de titel en het
beroep van accountant niet meer actueel voorbeeld van dergelijke vereniging van ongereglementeerde beroepsbeoefenaars met relatief onderlegde clienten (nl. bedrijven) is het Nationaal
College van Accountants van Belgie (N .C .A. B.), opgericht in 1950. Zie daarover W AUTELET,
M., ,L'expert-comptable en Belgique", Reflets et perspectives de Ia vie economique, 1971,
53-69.
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HERNIEUWD CONTACT

49. Heel anders is het gesteld met de dienstbehoevende die reeds
eerder met een dienstverstrekker in aanraking kwam. Ten ware om
prijsredenen, zal eerstgenoemde veelal niet geneigd zijn om nu er zich
bij hem opnieuw een analyse- of consultatiebehoefte voordoet, naar
een ander dienstverstrekker uit te kijken. De kwaliteitssignalen waarvan eerder melding werd gemaakt hebben voor deze informatiebehoevende meestal enkel iets te betekenen wanneer hij zich realiseert
- wat gelet op zijn gemis aan vertrouwdheid met het probleemgebied
niet steeds het geval zal zijn - dat hij aile reden heejt om ontevreden
te zijn over de vorige dienstverstrekker.
De standvastigheid van de client kan verklaard worden, en zulks
andermaal vanuit de motieven waarom hij in eerste instantie op de
dienstverstrekker een beroep deed, nl. omdat hij zelf over onvoldoende kennis beschikt om de eigen behoeften te bevredigen. In de
raadpleging van een dienstverstrekker ligt derhalve steeds een impliciete toegeving van kennisachterstand vanwege de client besloten. Hij
aanvaardt hun beider kennisongelijkheid en vertrouwt zich enigermate toe aan de dienstverstrekker, naast deskundige meteen ook de
vertrouwens- en raadsman die zijn kennis ten dienste zou moeten
steilen van het belang van de client.
Dit zich toevertrouwen aan de dienstverstrekker vergt vanwege de
client, het overwinnen van een zekere gene, zodat een gesprek in aile
openheid mogelijk wordt. Mensen springen terecht zuinig om met
dergelijke momenten van openheid en zijn er begrijpelijkerwijze niet
op uit om steeds nieuwe vertrouwensrelaties te beginnen. Zulke
attitude zou er in casu trouwens op wijzen dat voorheen geschonken
vertrouwen beschaamd werd, dat derhalve onvoldoende wantrouwen
betoond werd: dat erkennen aileen reeds vergt een moed die meestal
slechts kan opgebracht worden wanneer daar werkelijk aile reden toe
bestaat.
A fortiori geldt het voorgaande voor wie zich 'en route' bevindt met
een dienstverstrekker. Nadat men aan een dienstverstrekker een
aantal confidentiele gegevens heeft meegedeeld om hem toe te Iaten
een diagnose te steilen, zal men niet vlug geneigd zijn op eigen
initiatief, d.i. zonder doorverwijzing, voor de bevrediging van de uit
de diagnose volgende consultatiebehoefte beroep te doen op een
ander dienstverstrekker.
50. Deze gegevens Iaten ook toe de vermogenswaarde van het zgn.
,burgerlijk clienteel" te situeren en te verklaren.
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W eliswaar bestaat tussen dienstverstrekker en dienstbehoevende een
erg persoonlijke en onvervangbare verhouding. Omdat deze haar
grond vindt in het vertrouwen dat de dienstbehoevende in de dienstverstrekker stelt, ware het prima facie niet onredelijk de yermogenswaarde van het clienteel te negeren: de client is zo gebonden aan
,zijn" beroepsbeoefenaar (,clientele")- en bv. niet aan de ligging
van zijn kabinet (,achalandage")(lOl)- dat hij na diens pensionering of overlijden opnieuw een volledig onbevangen keuze zal rnaken.
Daar staat echter tegenover dat hij zich bij die keuze even, zo niet
nog meer onbeholpen zal voelen als tevoren. Het vertrouwen dat de
vroegere dienstverstrekker stelt in zijn opvolger zal een niet te verwaarlozen keuzefactor betekenen die de negatie van de vermogenswaarde van het burgerlijk clienteel volledig tegenspreekt(102).
§ 2. In welke mate kan bet gemeen recht de ontoereikendheid van
de normale kwaliteitssignalen helpen bijsturen?(103)
51. Op het stuk van reputatieverbreiding schiet het gemeen recht in
drieerlei opzicht tekort in het enigszins betrouwbaar maken van
reputatie als kwaliteitssignaaal.
Vooreerst wordt - uiteraard - niet nagegaan in hoeverre een
positieve reputatie gegrond is. Vervolgens wordt slechts a posteriori
ingegrepen: eens een negatief gerucht verspreid, zal een gerechtelijk
'eerherstel' die roep slechts zeer gedeeltelijk kunnen stillen; en de
poging om de geleden schade objectief te begroten zal dikwijls
schipbreuk lijden.
Tenslotte grijpt de berechting niet plaats in het perspectief van de
informatieve waarde van de verspreide reputatie voor het publiek,
maar wel van de potentiele schade die ze aan de betrokken beroepsbeoefenaar toebrengt.

52. Zoals inzake reputatie is het gemeen recht ook inzake reclame
te weinig gehecht aan de waarheid om tegemoet te komen aan de
verhoogde informatienood die volgens de wetgever bij de mogelijke
elien ten van de bestudeerde dienstverstrekkers bestaat (hoger,
nrs. 13 e.v.).
(101) SPREUTELS-VELU, S., ,Le fonds de commerce et le droit a Ia clientele civile", in Unite

et diversite du droit prive, Feduci, Brussel, 1983, ((3), 44.

(102) Daarom is de overdracht van clienteel volgens de regels van de verschillende Ordes
deontologisch nog niet oorbaar: zie bv. art. 18 Code Geneeskundige Plichtenleer.
(103) Zie daarover, in extenso, K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 306-327, biz. 194-211.
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a. Het gemeen recht schiet vooral tekort omdat het criterium dat
wordt aangelegd om bedrog of misleiding als zodanig te kwalificeren
juist diegenen in de steek laat die het meest nood hebben aan
betrouwbare informatie. Bovendien is het criterium enigszins onaangepast aan de complexiteit en het belang van de betrokken diensten.
Hoe zal uitgemaakt worden of er sprake is van een goedmoedige
overdrijving of van een kwaadwillige misleiding als een advocaat die
een assisenzaak gewonnen heeft zichzelf afficheert als een erkend
assisenpleiter? En kan men het iemand die sedert jaren met zijn
gezondheid sukkelt, kwalijk nemen dat hij zijn hoop stelt op een
reclameboodschap waarin hem met groteske stelligheid genezing
wordt beloofd? Er zijn nu eenmaal omstandigheden waarin eenieder,
begrijpelijkerwijze, zijn gezond verstand liever achterwege laat.
b. Een tweede punt van ontoereikendheid van het gemeen 'reclamerecht' vindt zijn oorzaak in zijn negatief en a posteriori karakter: het
gemeen recht bepaalt niet voordien wat een reclameboodschap wei
mag vermelden, het is er slechts om nadien te beoordelen wat de
reclameboodschap zeker niet mocht vermelden. Tegen die tijd heeft
een misleidende reclameboodschap allicht reeds slachtoffers gemaakt(104): de vraag is dan of het gemeen recht in een adequate
vergoeding kan voorzien; later zal blijken dat dit inzake de betrokken
diensten lang niet altijd het geval zal zijn.
53. Bij de beoordeling van de inwerking van het gemeen recht op het
lidmaatschap van een beroepsvereniging als kwaliteitssignaal moet
herinnerd worden aan het uitgangspunt (hoger, nr. 48), nl. dat de
clienten, omwille van hun zeer geringe vertrouwdheid met het probleemgebied, ook veel moeite zullen hebben met de appreciatie, d.i.
het naar waarde schatten, van het lidmaatschap van een beroepsvereniging.
(104) Ter illustratie volgende passage uit het Senaatsverslag SAVART voorafgaand aan deW.
27 maart 1853 (B.S., 31 maart 1853) houdende interpretatie van art. 18 W. 12 maart 1818 op
de uitoefening van de geneeskunde, interpretatie die verband hield met de omschrijving van
het misdrijf van onwettige uitoefening van de geneeskunde: ,Le remecte (i.e. gratis verstrekte
charlatanmiddel voor oogziekten, K.G.), filt-il meme inoffensif, serait nuisible, en ce sens qu'il
ferait perdre temps pn!cieux; on n'irait pas consulter son mectecin tant qu' on esperait dans
Ie remede, et on irait chercher I'homme de Ia vraie science trop tard, et a1ors il ne pourrait
plus guerir un mal incurable" (Pasinomie, 1853, nr. 95, (103), 105). Hetzelfde argument werd
130 jaar later gebruikt door de U.S. Supreme Court, niet om de onwettige uitoefening van
de geneeskunde te beteugelen, wei om het verbod te rechtvaardigen van de Federal Food and
Drug Administration (F.D.A.) om het 'anti-kankermiddel' Laetribe te verspreiden: ,But if
an individual suffering from a potentially fatal disease rejects conventional therapy in favor
of a drug with no demonstrable curative properties, the consequences can be irreversible" (U.S.
v. Ruthford (U.S. Supreme Ct., 1979), 442 U.S. 544, 61 L. Ed. 2d 68, 99 S. Ct. 2470). Vgl.
ook Corr. Gent, 13 november 1954, R. W., 1954-55, 986.
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De wijze waarop het Belgisch gemene recht op die appreciatiemoeilijkheid inspeelt wordt gedetermineerd door een quasi-absolute verenigingsautonomie. Zonder al te veel risico's kan een beroepsvereniging erg laaggestemde toetredingsvoorwaarden en erg autoritaire
lidmaatschapsverplichtingen opstellen. Anderzijds kan ze deze voorwaarden en verplichtingen vrij arbitrair toepassen en sanctioneren.
Aan twee gevaren waarop hoger werd gewezen (hoger, nr. 48) wordt
door het gemeen recht dus werkelijk niet geremedieerd.
Enerzijds wordt niets gedaan om overschatting van het lidmaatschap
door de clienten te voorkomen, terwijl de beroepsbeoefenaars die
arbitrair worden geweigerd of uitgesloten van lidmaatschap niet
worden beschermd. Naarmate de positie van de vereniging naar een
feitelijk monopolie toegroeit en de kans op overschatting van het
lidmaatschap dus groeit, betekent dit een ernstig concurrentieel
nadeel voor de niet-leden.
Wanneer anderzijds een vereniging de eer aan zichzelf wenst te
houden en een streng en rechtvaardig ledenbeleid voert dan is de kans
op onderschatting van het lidmaatschap door de potentiele clienten
vrij groot. Personen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap
zullen aarzelen om toe te treden: gesteld dat het lidmaatschap de
verplichting met zich brengt een strenge deontologie nate leven, dan
is dit alvast een concurrentieel nadeel(105).

0NDERAFDELING

II

DE BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENST
ONDER EEN TOESTAND VAN GEMEEN RECHT

§ 1. De onbetrouwbaarheid van bet normaal kwaliteitssignaal
54. Het meest voor de hand liggende criterium om de kwaliteit van
een dienst te bepalen is het al dan niet verhoopte resultaat ervan.
Wie zich enige weken na een heelkundig ingrijpen kiplekker voelt, is van oordeel
dat de chirurg goed werk geleverd heeft.
Wie vrijgesproken wordt door de rechter, meent allicht dat de advocaat behoorlijk
gepleit heeft.
(105) Zij zullen alleszins trachten naar de receptie van de deontologische verplichtingen in het
gemeen recht zodat de verplichtingen ook gelden voor niet-toegetredenen. Een mooi voorbeeld
in het handelsrecht van dergelijke receptie langs gerechtelijke weg is de vordering tot staken
op grand art. 54 HPW: zie daarover VANDENBERGH, R., ,Beroepsdeontologieen en eerlijke
handelspraktijken: geen synoniemen", R. W., 1983-84, 545-568; vgl. voor de B.R.D., PIETZCKER, J., ,Standesaufsicht durch Wettbewerbsklagen", N.J. W., 1982, 1840.
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In wat volgt moet derhalve aangetoond worden waarom dat resultaat
in casu faalt als betrouwbare kwaliteitsmaatstaf voor de betrokken
diensten.
Onder de factoren die deze onbetrouwbaarheid helpen verklaren,
kan onderscheid gemaakt worden tussen diegene die het resultaat
mede bei:nvloeden en diegene die uit de aard zelf van het resultaat
voortvloeien. Niet zelden zijn beide soorten factoren gezamenlijk
aanwezig zodat de onbetrouwbaarheid van het resultaat als kwaliteitssignaal gekwadrateerd wordt.
Er wordt slechts aandacht besteed aan de veelheid van resultaatbei:nvloedende factoren, en niet aan de aard van het resultaat, om het
falen van het resultaat als kwaliteitssignaal te verklaren. De aard
van het resultaat is immers vooral relevant voor constitutief-preventieve en controletypesituaties, en dus voor de beroepen
van architect en bedrijfsrevisor die, om hoger genoemde redenen,
grotendeels buiten beschouwing blijven (hoger, nr. 41)(106).
A.

VERHOUDlNG NATUUR- WETENSCHAP EN TECHNIEK

55. Een eerste bei:nvloedingsfactor van het verhoopte resultaat is de
natuur, of beter de natuurlijke gang van zaken. Deze factor is vooral
van b~lang voor de geneesheer, en in mindere mate voor de architect.
Zij treden op in het spanningsveld tussen natuur enerzijds en wetenschap en techniek anderzijds(107).
Deze eerste factor is dus allerminst een constant gegeven en wordt
helemaal gedetermineerd door de stand van wetenschap en techniek,
d.i. de mate waarin de mens erin geslaagd is vat te krijgen op de
natuurlijke gang van zaken en deze desgewenst om te turnen in zijn
voordeel.
De dienstverstrekker mag uiteraard verondersteld worden vertrouwd
te zijn met wetenschap en techniek, ook al zal een ver gevorderde
stand daarvan de zaken er voor hem niet altijd eenvoudiger op
maken. De dienstbehoevende doet evenwel juist een beroep op de
dienstverstrekker omwille van die ingewikkeldheid. Voor hem zal het
dus allerminst eenvoudig zijn om het al dan niet tot stand komen van
het verhoopte resultaat terug te wijzen op de natuurlijke gang van
zaken of op de tussenkomst van de dienstverstrekker.
(106) Zie over de aard van het resultaat: K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 341 e.v.
(107) SAVATIER, R., ,Securitt! humaine et responsabilitecivile du medecin", D., 1967, Chron.
(35), 37. Zie ook de bijdragen van HAMBURGER, J., en LHERMITTE, F., ,Progres de !a
medecine et rcsponsabilite du mcdecin", in Deuxieme congres international du droit medical,
Graignault, lssouden, 1966, t. l, resp. 289-315 en 319-342.
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B. HOUDING VAN EEN DERDE
a) Derde-beslisser

56. De derde die uiteindelijk beslist over het al dan niet tot stand
komen van het resultaat en die daarbij een zekere beleidsvrijheid
geniet is zo mogelijk nog een belangrijker bei:nvloedingsfactor dan
de zonet vermelde natuurlijke gang van zaken.
Vooral de advocaat(108) die een vonnis of arrest vraagt van de
rechter in het voordeel van zijn client heeft ermee te maken. In dat
geval betreft het al evenmin een constant gegeven. Eens zekere feiten
bewezen, wordt de beoordelingsmarge van de rechter in niet geringe
mate bepaald door het al dan niet voorhanden zijn van wetgeving
of jurisprudentiele traditie ter zake, door de duidelijkheid daarvan
en, bij onduidelijkheid, door de leidinggevende interpretatie. Het is
wanneer de beoordelingsmarge van de rechter relatief groot is dat de
advocaat zijn rol ten volle kan spelen.
Het ligt voor de hand dat hij wordt geacht die beoordelingsmarge
te kennen. Daarom doet de client juist een beroep op hem. Derhalve
zal het voor deze laatste erg moeilijk vallen een hem (on-)gunstige
beslissing toe te dichten aan de (on-)behendigheid van zijn advocaat
of aan de rechter.
b) Derde-concurrent

57. De derde die erop aanstuurt het door de client van de dienstverstrekker beoogde resultaat tegen te werken en die daarbij een reele
macht kan ontwikkelen, is uiteraard ook een bei:nvloedingsfactor.
Ook hier heeft de geding-advocaat mee te maken, met name wanneer
de tegenpartij in een proces poogt de beoordelingsmarge van de
rechter in zijn voordeel te benutten.
Het maakt de zaken er voor de client slechts ondoorzichtiger op: de
betrouwbaarheid van het dienst-'resultaat' (bv. afwijzend vonnis) als
kwaliteitssignaal voor de tussenkomst van de advocaat is quasi nihil.
c) Derde-dienstverstrekker

58. Wanneer een verstrekker van een van de besproken diensten niet
als enige wordt aangesproken om het ene resultaat te verwezenlijken,
(108) Met enige goede wil, zou men ook de architect die voor de bouwheer een bouwvergunning poogt te bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen tot voorbeeld kunnen
nemen, met dien verstande dat de bijstand die de architect daarbij verleent slechts een gedeelte
van zijn totale verbintenis begrijpt.
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maar ook op een derde-dienstverstrekker beroep wordt gedaan, om
tot datzelfde ene resultaat bij te dragen, ligt het voor de hand dat
het niet tot stand komen van het verhoopt resultaat niet zonder meer
en rechtlijnig kan teruggewezen worden op de slechte kwaliteit van
de dienst gepresteerd door eerstgenoemde verstrekker, zelfs bij afwezigheid van alle onder nrs. 55-57 genoemde andere resultaat-bei'nvloedende factoren.
Vermits de dienstverstrekkers (bv. architect-aannemer, geneesheerapotheker, advocaat-deurwaarder) elk zullen instaan voor een of
meerder dienstsegmenten, is het geval althans t.a.v. de oorzakelijkheidsproblematiek niet wezenlijk verschillend van datgene waarin
een dienstverstrekker alle diensttrappen verzorgt.
C.

HOUDING VAN DE DIENSTBEHOEVENDE

59. Men zal zich afvragen hoe de eigen houding van de dienstbehoevende hem zelf in verwarring kan brengen bij de beoordeling van de
dienstkwaliteit. Toch is dit niet denkbeeldig, en wel omdat de dienstbehoevende zijn negatief impact - dat meestal bestaat in een gebrek
aan medewerking - op het dienstresultaat niet weet in te schatten.
Een schools voorbeeld moge dit illustreren: wanneer preventieve maatregelen tegen
tandbederf geen bevredigend effect ressorteren, zal de patient de juistheid van de
richtlijnen die de tandarts hem gegeven heeft niet Iicht aanvechten wanneer hij ze
niet stipt is nagekomen.

60. De medewerking van de dienstbehoevende is meestal onontbeerlijk bij het stellen van de diagnose. Minstens moet hij de dienstverstrekker in kennis stellen van het 'Aufgegebenes' of, om het in
architectonische termen uit te drukken, van zijn 'eisenprogramma'(l09). Daarnaast is het aangewezen dat hij alle nuttige inlichtingen verschaft aan de dienstverstrekker en hem de ruimste onderzoeksmogelijkheden verleent met het oog op de analyse van de
relevante feiten in hun relevant kader.
Ook bij het uitvoeren van een behandeling (bv. stipte inname geneesmiddelen), een preventieve maatregel (bv. stipt bijhouden boeken)
of een realisatiepatroon (bv. onderhoud gebouw na realisatie)(llO)
(109) Zie over de informatieplicht van de bouwheer: FLAMME, M.A.; FLAMME, Ph., Le droit
des constructeurs, nr. 103; VAN HoUTTE-VAN POPPEL, V., ,Aansprakelijkheid in de bouwsector: aileen voor eigen fout of ook voor fout van anderen?", T. A ann., extra-nummer, 1984,
(19), 21-22.
(110) Zie nog recentelijk RIGAUX, P., ,De !'inaptitude du contenu des manuels d'entretien
d'immeubles a restreindre les exigences des regles de !'art de blitir", J. T., 1985, 345.
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wordt niet zelden op de medewerking van de dienstbeboevende
beroep gedaan.
§ 2. In welke mate kan bet gemeen recbt bet ontoereikend karakter
van bet normale kwaliteitssignaal op bet nivean van de dienst
belpen bijsturen?(lll)

61. De wetgever wil dat bet recbt de onkunde van de dienstbeboevende opvangt. Op bet niveau van de dienst moet bet vermogen tot
beoordeling van de dienstkwaliteit naar bet oordeel van de wetgever
grotendeels overbodig gemaakt worden (boger, nr. 13). Het gemis
aan beoordelingsvermogen kan mede verklaard worden door bet feit
dat bet al dan niet tot stand komen van bet resultaat slecbts een
geringe signaalfunctie vervult t.a.v. de kwaliteit van de betrokken
diensten: dat bet resultaat zijn signaalfunctie slecbt vervult is grotendeels te wijten aan de aanwezigbeid van talrijke factoren die bet
verboopte resultaat negatief kunnen be'invloeden zonder dat een
goede dienstkwaliteit daar noodzakelijkerwijze iets aan kan verbelpen (boger, nrs. 55 e.v.).
Niettemin blijft bet resultaat een zekere signaalfunctie vervullen: met
een slechte dienstkwaliteit zal zelden een goed resultaat geoogst
worden.
Zou bet gemeen recbt in de hand werken dat dienstbeboevenden zicb
op een onbevredigend resultaat verlaten om een aansprakelijkbeidsvordering in te leiden, bet gemis aan beoordelingsvermogen van de
dienstbeboevende zou gedeeltelijk gecompenseerd worden. Aan de
onkunde van de dienstbeboevende zou niet volledig worden verbolpen, maar tocb in ruime mate.
Het besluit van ons onderzoek terzake(ll2), kan evenwel slecbts zijn
dat dienstbeboevenden belemaal niet worden aangemoedigd om zicb
te verlaten op een onbevredigend resultaat om een aansprakelijkbeidsvordering in te leiden, wel integendeel. Juist die elementen die
bet resultaat als kwaliteitssignaal zo onbetrouwbaar maken, worden
in bet gemeen recbt aangegrepen om de voorwaarden te bemoeilijken
waaronder een eventuele aansprakelijkbeidsvordering kans op slag en
maakt.

{111) Zie daarover, in extenso, K.
(112) Zie vorige voetnoot.

176

GEENS,

Het vrij beroep, nrs. 349-389, biz. 221-254.

--- -_:___-__ J ___ c:::-_-_~-

A.

~:__~--c_-:::--c---

- --- I _:_:l_

BEWIJSRISICO: MIDDEL- OF RESULTAATSVERBINTENIS?

62. Zo wordt het bewijsrisico veelal bij de dienstbehoevende gelegd,
en wel op grond van de middelverbinteniskwalificatie die doorgaans
aan de prestaties van geneesheer en advocaat wordt toegekend.
Vermits zoveel andere factoren het resultaat mede be'invloeden,
wordt het niet tot stand komen van dat resultaat geen voldoende
reden geacht om het bewijsrisico bij de dienstverstrekker te leggen,
ondanks diens grotere bewijsgeschiktheid.
Vermits ook de rechter, althans in de medische sector, zich op vreemd terrein
begeeft, zal de dienstbehoevende bij de bewijsvoering in ruime mate op deskundigen
aangewezen zijn, waarvan de onpartijdigheid in een of andere zin kan belemmerd
worden door overdreven collegialiteit (,,conspiracy of silence'') of naijver (, ,confraternite, cette haine vigilante").

De middelverbinteniskwalificatie houdt immers in dat ervan uitgegaan wordt dat de oorzaak voor het niet tot stand komen van het
resultaat normalerwijze niet bij de dienstverstrekker, maar bij andere
resultaatbe:invloedende factoren ligt. Is het resultaat onbevredigend,
dan moet derhalve in de eerste plaats aangetoond worden dat het
resultaat bevredigend zou geweest zijn indien de dienstverstrekker
anders gehandeld had. Andermaal wordt de zaak bemoeilijkt door
de aanwezigheid van andere resultaatbe:invloedende factoren: veelal
is het niet mogelijk te bewijzen wat het resultaat zou geweest zijn
indien de dienstverstrekker niet mocht tekort geschoten zijn; causaal
verband en schade worden zo een moeilijk ontwarbaar bewijskluwen.
In grensgevallen bestaat de enige oplossing erin een soepel zekerheidscriterium te
hanteren op het niveau van de schade: als voldoende zekere schade daargesteld
wordt doordat bewezen wordt dat een kans bestond op een bevredigend resultaat
mocht de dienstverstrekker anders zijn opgetreden, dan kan een noodzakelijk
causaal verband aangetoond worden tussen het handelen van de dienstverstrekker
en de schade die in dat geval bestaat in het verlies van die kans.

B. FOUTCRITERIUM MARGINAAL GETOETST

63. Nadat werd aangetoond dat het niet tot stand komen van het
resultaat werd veroorzaakt door het (niet)-handelen van de dienstverstrekker, moet nog worden bewezen dat dit handelen joutiej was.
Ook nu ligt het bewijsrisico bij de dienstverstrekker, en andermaal
op grond van de middelverbinteniskwalificatie die aan de prestaties
van arts en advocaat wordt toegekend. Het merkwaardige is dat
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omwille van de aanwezigheid van andere resultaatsbei:nvloedende
factoren, de dienstbehoevende niet aileen, zoals gezegd, het bewijsrisico draagt m.b.t. het causaal verband, maar ook m.b.t. het foutief
karakter van verweerders handelen. Nochtans ziet men het verband
niet tussen het ene, nl. de aanwezigheid van andere resultaatbei:nvloedende factoren, en het andere, met name de toebedeling van het
bewijsrisico m.b.t. de fout.
Daarbij komt nog dat, ingevolge de marginate toetsing van het
gedrag van de dienstverstrekker, hij in zekere mate het voordeel van
de twijfel geniet: de vraag is niet of datgene wat hij gedaan heeft juist
of onjuist is, maar wel of, zelfs als het nadien onjuist blijkt te zijn,
een redelijk denkend dienstverstrekker tot dezelfde onjuiste denk- of
handelswijze had kunnen komen? Het marginaal karakter van de
rechterlijke toetsing komt slechts begrijpelijk voor inzoverre de·
dienstverstrekker over een zekere beleidsvrijheid moet beschikken,
in zoverre een keuze tussen relatief evenwaardige alternatieven moet
gemaakt worden om de zaak een stap verder te helpen.
C.

ONZEKERE SCHADE EN SYMBOLISCHE SCHADELOOSSTELLING

64. Tenslotte dient opgemerkt dat het resultaat in rechte nog minder
dan in feite als betrouwbaar signaal voor de dienstkwaliteit kan
fungeren: de zekerheid van de schade zal, bij gebrek aan duidelijk
causaal verband, dikwijls niet worden aangenomen. Tevens is de
aard van de schade ter zake van de betrokken diensten zodanig, dat
zij on-herstelbaar is: het slachtoffer wordt veelal geraakt in onvervangbare, niet-materiele waarden. De geldelijke schadeloosstelling is
dan maar iets dat bij gebrek aan beters wordt toegekend. Daar kan
zelfs het allerbeste kwaliteitssignaal niets aan verhelpen.

0NDERAI'DELING

Ill

PRIJS ONDER EEN TOESTAND VAN GEMEEN RECHT

65. Tot nog toe werd in deze afdeling van prijs geen gewag gemaakt.
Nochtans zal dit gegeven zeker een rol spelen bij de sele<;tie van een
dienstverstrekker. En ook bij de beoordeling van de relatieve kwaliteit van een dienst, zal men geneigd zijn aan de prijshoogte enig
belang te hechten. Bovendien verlangde de wetgever dat het gemeen
recht tot een prijsmatiging zou bijdragen (hoger, nr. 15).
Derhalve wordt in een eerste paragraaf aangetoond welke factoren
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in casu een met dat verlangen strijdige prijsvorming in de hand
kunnen werken. In een tweede paragraaf wordt nagegaan of bet
gemeen recht bij machte is die ongewenste prijsvorming tegen te
gaan.
Vermits de eis van de wetgever op dit stuk vooral de curatieve
typesituaties gold (boger, nrs. 16 en 28), zal in wat volgt de nadruk
liggen op de beroepen van arts en advocaat(113).
§ 1. Prijsvorming

66. De bedoeling van deze onderafdeling bestaat erin te verklaren
wat een matige prijsvorming in de geneeskunde en de advocatuur zou
verhinderen. Het schema dat daarbij gevolgd wordt gaat terug op bet
onderscheid dat bet verschillend gezichtspunt van de eerste twee
onderafdelingen van dit hoofdstuk bepaalde, met name het onderscheid tussen bet niveau van de dienstverstrekker (onderafdeling I)
en dat van de dienst (onderafdeling II).
Immers, prijs is in normale omstandigheden een selectiecriterium bij
de keuze van een dienstverstrekker. Maar evenzeer stelt zich de vraag
of het door de wetgever bij de dienstbehoevende veronderstelde
gemis aan vermogen tot beoordeling van de dienstkwaliteit ook
doorwerkt in diens beoordeling van de prijs: beschikt de dienstbehoevende over indicatoren of signalen die hem aanwijzen of de prijs die
hem gevraagd wordt een correcte vergoeding(114) is voor de dienst
die hij ontving?
A.

PRIJS ALS SELECTIECRITERIUM BIJ DE KEUZE VAN EEN DIENST-

VERSTREKKER

67. Zoals in het parallelle gedeelte van onderafdeling I (boger,
nrs. 45 e.v .), wordt onderscheid gemaakt naargelang de
dienstbehoevende voor bet eerst op een dienstverstrekker beroep
(113) In voetnoot zal nochtans ook naar de situatie van de architect en de revisor verwezen
worden. De bekommernis van de wetgever is hier evenwel van een wezenlijk andere aard:
hoger, nrs. 28 en 32.
(114) Vraag blijft dan uiteraard wat moe! beschouwd worden als een correcte vergoeding (,un
juste honoraire"). In de sfeer van de vrije beroepen heeft de term ongetwijfeld een sterkere
morele conotatie dan bv. het begrip 'normale prijs' (art. 1, § 2 Prijzenwet) in de handelswereld:
vgl. BoccARA, B., L 'honoraire de /'avocat, Des faits economiques aux techniques d'evaluation, Parijs, Litec, 1981, p. 62 e.v., nrs. 151 e.v. Toch is de betekenis van de term in Belgie
minstens zo nadrukkelijk met de burgerrechtelijke als met de deontologische sfeer verbonden:
door de criteria voor een rechtmatig honorarium vast te leggen, hebben de burgerlijke
rechtbanken er inderdaad toe bijgedragen dat het gemeen recht zeer gedeeltelijk tegemoet komt
aan de eis van de wetgever op het stuk van de prijsvorming (verder, nrs. 79 e.v.).
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moet doen (nr. 68) dan wel reeds aan een hernieuwd contact toe is
(nr. 69).
68. Omwille van het getrapt karakter van de behoeftevorming 'zegt'
prijs de dienstbehoevende relatief weinig. Het is bv. in curatieve
typesituaties dikwijls zo dat hij slechts na en door bevrediging van
de analysebehoefte zijn noden leert kennen. Maar het is voor de
bevrediging van die behoefte dat de dienstverstrekker wordt gekozen.
Welnu, wat heeft de dienstbehoevende er bij het maken van zijn
keuze aan om, bv. via prijsreclame, de prijs per eenheid te kennen
als hij niet weet hoeveel eenheden (bv. huisbezoeken, consultaties)
hij nodig heeft?
De dienstbehoevende doet overigens niet zomaar een beroep op een
dienstverstrekker, hij vertrouwt er zich aan toe met zijn geetaleerde
onkunde, hij gaat er een , vertrouwensrelatie" mee aan. De fundamenteel menselijke behoefte aan zekerheid zal voormeld nietszeggend karakter van de prijs dan slechts versterken. Vermits het al
moeilijk genoeg valt, althans in's wetgevers mensvisie, zich een goed
dienstverstrekker te kiezen, en zulks door de ontoereikendheid vlm
de normale kwaliteitssignalen, zal de dienstbehoevende allesbehalve
geneigd zijn het prijscriterium van doorslaggevend belang te achten,
eens hij - op welke desgevallend onterechte gronden ook - de
overtuiging toegedaan is een goed dienstverstrekker gevonden te
hebben: zijn behoefte aan zekerheid is hem immers een aardige
stuiver waard(115).
Wil hij naar de ongekende prijs vragen, dan zal de dienstbehoevende
hoe dan ook een zekere gene moeten overwinnen uit vrees het
langzaam groeiende vertrouwen te schokken(116). Kent hij slechts de
prijs van de diagnose, dan zal hij, na het stellen ervan, niet vlug bij
een andere dienstverstrekker te rade gaan omdat de prijs van de
behandeling hem te duur komt: slechts node wordt een hoopvol
gestarte vertrouwensrelatie onderbroken. Prijsreclame kan hier der(115) TREBILCOCK, M.J. TUOHY, C.J., WOLFSON, A.D., Professional regulation: a staff
study of accountancy, architecture, engineering and law in Ontario prepared for the Professional Organisations Committee, Toronto, Ministry of the Attorney General, 1979, 49 (zie ook
de papers geciteerd in voetnoot (4) op die pagina met empirische gegevens). !d., 302: de
'Canadian Gallup Poll' uitgevoerd op last van de Canadian Bar Association, toonde aan dat
de ondervraagden meer belang hechten aan bekwaamheid, ervaring, kwalificaties en reputatie
dan aan prijs bij de keuze van een advocaat; niettemin zou meer dan 400Jo van de ondervraagden gebruik gemaakt hebben van de prijsvergelijkingen zo die beschikbaar waren geweest.
(116) Vgl. met volgende uitspraak: ,Thus, to the extent that trust relationships are sustained,
they preclude the full operation of market forces, and to the extent that market forces do in
fact predominate they undercut the basis of trust relationships". (TREBILCOCK, M.J., e.a.
a. w., 53).
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halve omwille van het getrapt karakter van de behoeftevorming, erg
misleidende effecten hebben.
69. Het voorgaande geldt nog meer wanneer een dienstbehoevende
opnieuw aan de raadpleging van een dienstverstrekker toe is. Is hij
wel gevaren bij de eerste raadpleging, dan neemt niet alleen de
kritische kwaliteitszin van de dienstbehoevende af, zijn prijsongevoeligheid neemt ook toe. Betreft het bijvoorbeeld een relatief dure
dienstverstrekker die aan de dienstbehoevende sterk werd aanbevolen door een derde, dan zal de dienstbehoevende al minder problemen hebben met de prijshoogte wanneer hij de dienstverstrekker
opnieuw gaat vinden na een eerste goede ervaring.
De reden voor deze nog toegenomen prijsongevoeligheid bij een
hernieuwd contract is dezelfde als die voor de verminderde kritische
kwaliteitszin: een vertrouwensrelatie wordt niet zo vlug op de helling
gezet.
70. Gelet op het voorgaande zal de dienstverstrekker niet geneigd
zijn om prijs, en daarmee prijsreclame, als zijn uitverkoren concurrentiemiddel te beschouwen. Veeleer zal hij 'investeren' in het betrachten ,van op reputatievorming gerichte kwaliteit alsook in het
opwekken van op clientelebinding gericht vertrouwen.
De inspanningen van de dienstverstrekker willen in feite derwijze
inwerken op de bij het clienteel reeds bestaande prijsongevoeligheid
dat zijn diensten door zijn clienteel worden ervaren als niet substitueerbaar. De dienstverstrekker, ten ware het om een nieuwkomer zou
gaan, weert zich derhalve niet met prijscompetitie tegen opdringerige
mededingers, hij reageert niet met een prijsdaling op inhalige nieuwkomers: zijn antwoord is een nog intensievere inspanning om zijn
produkt te differentieren, d.i. zijn dienst uniek en onvervangbaar te
maken(117).
Zoals hoger reeds werd aangestipt is deze onvervangbaarheid geen
negatie van de vermogenswaarde van het burgerlijk clienteel, omdat
(117) Elke dienstverstrekker wordt een monopolistisch eilandje waarop diensten worden
aangeboden die nergens anders kunnen gevonden worden. Zo krijgt de marktstructuur in de
betrokken probleemgebieden, vooral in de sectoren waar recurrente raadplegingen mekaar
opvolgen (bv. geneesheer, advocaat) vee! trekken van de zgn. monopolistische competitie: de
client betaalt we! (hoge) monopolieprijzen (vgl. monopolie), maar de dienstverstrekker maakt
geen monopoliewinsten (competitie); hij gebruikt de winsten immers volledig om zijn produkt
te differentieren, d.i. om te investeren in kwaliteit en vertrouwen. Zie over 'monopolistic
competition': GELLHORN, E., Antitrust Law and Economics, St. Paul, West Publishing Cy.,
1981, 67-73.
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de dienstbehoevende die bij het overlijden of de pensionering van
,zijn" beroepsbeoefenaar een nieuwe keuze moet maken zich daarbij sterk zallaten bei:nvloeden door het vertrouwen dat die stelde in
zijn opvolger (vgl. nr. 50).
71. Daarmee wil nochtans niet gezegd zijn dat de prijzen die de
dienstverstrekkers vragen van geen tel zijn. Wei is prijs tot op zekere
hoogte, vooral voor niet-professionele clienten(118), irrelevant om
een keuze te maken tussen dienstverstrekkers: vermits hun diensten
slechts in zekere mate substitueerbaar zijn, zijn hunprijzen ook maar
gedeeltelijk vergelijkbaar.
Dat belet evenwel niet dat het algemene prijspeil, of althans het
vermeende prijspeil, een erg belangrijk criterium blijft om uit te
maken of iiberhaupt op een dienstverstrekker beroep zal gedaan
worden, vooral voor potentiele clienten met relatief weinig financiele
middelen of met relatief kleine problemen. Welnu, een gebrek aan
prijsinformatie en -concurrentie zal niet van aard zijn om vermoedens over een laag prijspeil te wekken(119). Overigens zullen de
investeringen in kwaliteit en vertrouwen die de dienstverstrekker zich
getroost dat prijspeil niet doen dalen. De kans dat prijs een beletsel
vormt voor raadpleging van een dienstverstrekker is derhalve reeel.
Dat belet evenmin dat prijs een relevant criterium kan blijven om de
keuze te maken, bij eenzelfde dienstverstrekker, tussen verschillende
diensten die hij zou aanbieden, voor bijvoorbeeld de oplossing van
eenzelfde probleem.
1

(118) De professionele dent zal zich, minder dan de niet-professionele client, Iaten belnvloeden
door een (vermeend) hoog algemeen prijspeil van de gezochte diensten, bij de beslissing a! dan
niet op een dienstverstrekker beroep te doen: voor hem (de professionele client) vormen de
honoraria immers meestal belastingaftrekbare bedrijfslasten. Meer dan de niet-professionele
client zal hij zich Iaten drijven door een prijsvergelijking tussen die dienstenverstrekkers.
(119) Uit een in Ontario in 1978 gehouden enquete bleek dat 650Jo van de ondervraagden van
oordeel was ,that a person should not call a lawyer until he has exhausted every other possible
way of solving his problem" (TREBILCOCK, J.M., e.a., a. w., 302). Zie ook ibid.: ,These data
may partially support findings of other studies that non-users of lawyers commonly overestimate what legal services will cost them".
Vgl. wat de Belgische situatie betreft: , .. zeer omvangrijk is daarentegen nog de groep van
de potentiele rechtzoekenden. Hiermede bedoelen wij de burgers die in een ree!e rechtsnood
verkeren doch de stap naar een advocaat niet zetten omwille van drempe/vrees, vooroordee/
offinanciiile redenen" (VAN EECKE, H., CoMPAGNION, R., Rationalisatie en productiviteit
van het beroep van advocaat, bijlage Omnia Fraterne, Congres V.B.A. te Mechelen, 1974,
3). Deze vaststelling is volledig in overeenstemming met de theorie van 'monopolistic competition', nl. dat de vraag, door de differentiatie van de dienst, en door de prijsperceptie die het
gebrek aan de prijsinformatie met zich brengt, lager zal liggen dan verwacht.
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B. BEOORDELING VAN DE VERHOUDING TUSSEN DIENST EN PRIJS

72. Het ligt voor de hand dat het gebrek aan inzicht dat bij de
dienstbehoevende bestaat t.a. v. een aantal elementen (kwaliteit,
kwantiteit, complexiteit. .. ) die aan de prijsbepaling ten grondslag
liggen, de dienstverstrekker tot de sterkere partij maakt in het
prijsvormingsproces(120). Dit gebrek aan inzicht draagt andermaal
bij tot een - waarschijnlijk deels ongerechtvaardigd - vermoeden
over een hoog, of althans, letterlijk en figuurlijk, 'onberekenbaar'
prijspeil dat sommigen ervan zal weerhouden op een dienstverstrekker beroep te doen: met welke wapens zal men zich immers verweren
als de dienstverstrekker toelichting verstrekt bij het tot stand komen
van een bepaalde prijs wanneer men niet eens met zekerheid weet of
bepaalde van de diensten die men moet betalen wei 'nodig' waren?
73. De verleiding is dan uiteraard groot om naar minder ingewikkelde methodes van prijsbegroting te grijpen waarbij wordt uitgegaan
van een voor de dienstbehoevende begrijpelijke maatstaf.
Het in munteenheden uitgedrukte belang van de zaak ('ad valorem';
'Gegenstandswert')(121) is zo'n maatstaf in functie waarvan de
'waarde' van de dienst procentueel kan worden uitgedrukt. De
toepassing van de methode veronderstelt de monetaire waardeerbaarheid van het belang van de zaak wat haar voor de geneeskunde
meteen nutteloos maakt: zoals de schadelijke gevolgen van een
slechte dienstkwaliteit dikwijls onvergoedbaar bleken (boger,
nr. 64), zo is nu de waarde die aan het belang van de zaak mag
gehecht worden onschatbaar(122).
Het nogal forfaitaire karakter van de methode houdt een zekere
waarborg in t.a.v. kunstmatige dienstengeneratie tenzij de dienstver-

(120) Zie bv. volgende zelfverzekerde uitspraak van bet Luiks Hof van Beroep: ,Un avocat
honnete et loyal est le meilleur appn!ciateur des soins qu 'H a donnes aun cause et des honoraires
qu'il a promerites" (Liege, 10 januari 1911, Jur. Liege, 1911, 62).
Zie over kostprijsberekening bij advocaten de in voetnoot (114) aangehaalde studie van
BOCCARA.
(121) D.i. de term die wordt gebruikt in § 7 Bundesgebiihrenordnung fiir Rechtsanwalte
(BRD): KUNIGK, F., Das Anwa/tshonorar, Stuttgart, 1978, 46; SCHUMANN, A., GEISSINGER,
M., Bundesgebfihrenordnung fur Rechtsanwiilte, Berlijn, de Gruyter, 1974 (2° sup!.), t. I, 223
e.v.; SwoLANA, G., Bundesgebiihrenordnungfur Rechtsanwiilte, Miinchen, Beck, 1981, 114
e.v.
(122) Vgl. SAVATIER, J., La profession liberate, 252, die aanstipt dat de onschatbare waarde
van de dienstprestatie volgens verouderde theorieen als reden gold voor de volledig vrije
overeenkomst (,1' entente directe") tussen partijen m. b. t. bet honorarium. Zie over de evolutie
van bet honorarium van de advocaat vanaf bet oude Rome, DEJONGH, C., ,Traites sur
honoraires", J. T., 1928, 201.
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strekker mede de 'Gegenstandswert' kan bepalen (bv. inzake architectuur)(123).
Anderzijds weerspiegelt de 'Gegenstandswert' dikwijls vrij goed de
verantwoordelijkheid en derhalve de aansprakelijkheid die de dienstverstrekker op zich neemt(l24), al is het duidelijk dat een te lineaire
toepassing van de methode soms ook een overdreven vergoeding
voor de dienstverstrekker inhoudt (bv. innen van grote schuldvordering na een aanmaningsbrief)(l25).
Overigens houdt de methode wel enigszins rekening met de draagkracht van de betrokkene: toch zal het monetaire belang van de zaak
niet steeds de rijkdom van de belanghebbende weerspiegelen.
Anderzijds is het mogelijk dat ingevolge de toepassing van de methode objectief minder belangrijke zaken worden geweerd omdat ze
voor de dienstverstrekker onrendabel zijn(126).
74. Een andere vrij eenvoudige methode die meer rekening houdt
met de door de dienstverstrekker geleverde inspanningen neemt het
aantal gepresteerde uren tot uitgangspunt voor de prijsbegroting. Zij
houdt evenwel in het geheel geen rekening met het belang van de
zaak, zodat de vergoeding naar verhouding belachelijk laag (bv.
telefonisch advies van groot specialist over ingewikkelde materie) of
onredelijk hoog kan uitvallen: dit zal voor de kleine client allicht niet
drempelverlagend werken. De methode werkt de artificiele vraagcreactie enigszins in de hand: de client heeft immers geen besef van
het aantal uren dat een bepaald probleem normalerwijze vergt.
75. Beide methodes falen volledig waar het de reflectie van de
kwaliteit in de prijshoogte betreft. Wel kan aangenomen worden dat
er een zeker verband bestaat tussen de kwaliteit van de dienstverstrekker en die van de diensten die hij presteert; welnu, eerstgenoemde kwaliteit vindt men terug in de hoogte van het uurloon (tweede
(123) Rb. Liege, 21 maart 1951, fur. Liege, 1951-52, 36 (kunstmatig opdrijven van moeilijkheidsgraad en verfijning van uit te voeren werken niet aanvaard).
(124) Vgl. Rb. Brussel, 2 december 1903, J. T., 1904, 154 (met een erg moeilijke operatie zet
de dienstverstrekker zijn eigen reputatie op het spel); Rb. Brussel, 19 februari 1908, B.J., 1908,
425 (het consulteren Van een collega vermindert de aansprakelijkheid en dus het honorarium);
Liege, 14 november 1972, J. T., 1973, 41 (advocatuur).
(125) Het toepassen van een sterk degressief percentage op de Gegenstandswert lijkt een
gedeeltelijke oplossing te kunnen brengen voor dit probleem.
(126) De dienstbehoevende m.b.t. zo'n minder belangrijke zaak is allicht nog minder gebaat
bij de maatstaf van het aantal gepresteerde uren: de advocaat zal dan wei geneigd zijn de zaak
aan te nemen, maar zij dreigt geheel onrendabel te worden voor de cl\~nt.
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methode) en desgevallend in de hoogte van het percentage (eerste
methode). Toch blijft het om een vaag verband gaan: niet de kwaliteit
van deze dienst vindt men in de prijshoogte terug, slechts die van de
diensten die deze dienstverstrekker in het algemeen presteert.
Uit deze paragraaf (nrs. 66 e.v.) bleek dat de potentiele client van
de betrokken dienstverstrekkers niet geneigd zal zijn naar de optimale prijs-kwaliteit-verhouding te zoeken. Uit onderafdeling II bleek
dat de client na de dienstprestatie maar moeilijk over de kwaliteit
ervan kon oordelen bij gebrek aan een resultaat dat als duidelijk
kwaliteitssignaal kon fungeren. Nu blijkt dat prijs al evenmin een
kwaliteitssignaal zal zijn.
76. Soms wordt ook het waardeerbare resultaat (bv. ge1nd gedeelte
van de schuldvordering) voorgesteld als maatstaf voor de prijsbegroting. Kwaliteit is dan wei terug te vinden in de prijs in de mate
resultaat bereikt wordt. Dienstkwaliteit wordt helemaal niet beloond
als geen resultaat bereikt werd: in die zin werkt deze methode van
prijsbegroting alleszins drempelverlagend(127).
§ 2. Kan bet gemeen recht bijdragen tot een matige en transparante
prijsvorming?
77. Uit de eerste paragraaf bleek dat potentiele client en van advoca-

ten en geneesheren relatief prijsongevoelig waren, d.w.z. alleszins
niet geneigd om van prijs het doorslaggevend criterium bij de selectie
van een dienstverstrekker te maken (nrs. 68-69). Deze relatieve prijsongevoeligpeid zette de dienstverstrekkers er dan weer toe aan niet
of nauwelijks aan prijscompetitie te doen (nr. 70), maar integendeel
in kwaliteit en vertrouwen te investeren. Dat was van aard om bij
de dienstbehoevende vermoedens van een relatief hoog prijspeil te
wekken (boger, nr. 71). Zodoende kon prijs of althans prijsperceptie
een beletsel vormen voor de raadpleging van een dienstverstrekker.
Het totaal gem is aan inzicht van de dienstbehoevende in de prijsbepalende elementen, vooral de vrees dante moeten betalen voor overtollige diensten zonder het te weten (kwantiteit), was zeker niet bevorderlijk om hem over zijn drempelvrees heen te helpen. De forfaitaire
methode waarbij het honorarium begroot werd op een percentage
van het belang van de zaak was weliswaar inzichtelijker, maar Iiet
(127) ARONSON, R.H., WECKSTEIN, D.T., Professional responsibility in a nutshell, St. Paul,
West Publishing Cy., 1980, 239.
Zie hierover, in extenso, K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 420 e.v. en nr. 430.
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het aspect dienstkwaliteit buiten beschouwing en kan praktisch niet
worden toegepast in de sector van de geneeskunde (nrs. 72 e.v.).
Bij de bespreking van de vraag of het gemeen recht kan bijdragen
tot een matige en transparante prijsvorming, zal gebruik gemaakt
worden van hetzelfde schema: eerst wordt gehandeld over de inwerking van het gemeen recht op prijs als selectiecriteriuim (ex ante); dan
komt de wijze ter sprake waarop in het gemeen recht honorariumbetwistingen worden opgelost (ex post).
A. PRIJS ALS SELECTIECRITERIUM(l28) (ex ante)

78. Het gemeen recht bevat maar weinig incentives om de dienstbehoevende over zijn prijs-gene (hoger, nr. 68) heen te helpen: prijsnegociatie noch prijsaanduiding zijn in de betrokken sectoren verplicht.
Wel wordt gepoogd om de dienstbehoevende te beschermen tegen de
morele druk van al te inhalige dienstverstrekkers: het verboden
legaat-honorarium voor de arts (art. 1597 B.W.), het verbod van
,pactum de quota litis" voor de advocaat (art. 909 B.W.), alsook
de stimulans om met de architect of aannemer tegen forfaitaire prijs
te contracteren (art. 1793 B.W.) zijn daar voorbeelden van.
Dat het 'pactum de quota litis' ook drempelverlagend kan werken (hoger, nr. 76),
werd in 1804 allicht niet geacht op te wegen tegen de nadelen ervan.
Ook valt op dat in art. 909, lid 2, 1° B.W. (legaatverbod) de band wordt gelegd
tussen het honorarium en het 'fortuin van de dienstbehoevende': hier is de bekommernis van de drempelverlaging in de kiem aanwezig.

Overigens ontbreekt elk 'gemeenrechtelijk' prijs- of mededingingsbeleid.
B. HONORARIUMBETWISTINGEN NA DE DIENSTPRESTATIE(129) (ex
post)
79. Het gemeen recht is de belangen van de dienstbehoevende bij
honorariumbetwistingen na de dienstprestatie niet geheel ongenegen.
Weliswaar wordt de feitelijke sterkte van de dienstverstrekker in het
prijsvormingsproces ook in rechte erkend: minstens impliciet wordt
aan de dienstverstrekker de bevoegdheid gelaten om als 'premier
juge' het honorarium te begroten, en zulks in overeenstemrning met
de gebruiken terzake.
(128) Zie daarover, in extenso, K.
(129) Zie daarover, in extenso, K.
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80. Maar de mogelijkheid bestaat om het honorarium voor de
rechter te betwisten. Bovendien zijn de rechtbanken niet zelden
geneigd het bewijsrisico ter zake van de eis tot honorariumbetaling
bij de dienstverstrekker te leggen; in die optiek volstaat het voor de
dienstbehoevende het honorarium niet te betalen om zich een gunstige processuele uitgangspositie te verwerven.
De bewijslast van de dienstverstrekker wordt nochtans aanzienlijk
verlicht: enerzijds wordt aanvaard dat hij in de morele onmogelijkheid verkeert om een schriftelijk bewijs van zijn rechtsband met de
dienstbehoevende voor te leggen; anderzijds wordt de dienstverstrekker ervan vrijgesteld om een gedetailleerde ereloonstaat te houden.
81. De rechterlijke beoordeling heeft derhalve weer een veeleer

marginaal karakter. Het marginaal karakter van de rechterlijke
toetsing komt o.a. tot uiting in het sterk kwantitatief karakter ervan:
overbodige dienstprestaties worden niet gehonoreerd, zulks om
kunstmatige dienstengeneratie tegen te gaan.
82. Daarnaast wordt door de rechtbanken, benevens aan de traditionele prijsbepalende elementen, ook aan enkele niet direct voor de
hand liggende factoren aandacht geschonken. De aard van deze
factoren werkt allicht enigszins drempelverlagend. Zo wordt bij de
honorariumbegroting veelal rekening gehouden met de financiele
mogelijkheden van de dienstbehoevende.
Meer voor de hand liggend vanuit een vrij marktperspectief, is het
in aanmerking nemen van het resultaat bij de honorariumbegroting.
Op te mer ken valt even wei dat, waar de gedachte als zou de dienstverstrekker het resultaat niet meester zijn omwille van de aanwezigheid
van andere resultaatsbe'invloedende factoren, op het niveau van het
aansprakelijkheidsrecht in het nadeel van de dienstbehoevende speelde (hoger, nr. 62), hier in zijn voordeel uitdraait.
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DE HOE-VRAAG EN DE KEUZE VAN HET REGULERINGSNIVEAU
DE KEUZE TUSSEN DIENST EN DIENSTVERSTREKKER
ALS PLATFORM OM HET GEMEEN RECHT BIJ TE STUREN
0NDERAFDELING
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KAN DE WETGEVER VOLSTAAN MET EEN
REGLEMENTERING VAN DE DIENST ALLEEN?

83. Uit afdeling I bleek dat de wetgever meende aan het in gebreke
blijven van het gemeen recht op het stuk van de eerste eis die hij eraan
stelde - met name het opvangen van de onkunde van de dienstbehoevende (nr. 13), te moeten verhelpen door een reglementering van
de dienstverstrekker. Dit is een vergaande keuze omdat zij interfereert met de verticale vrijheid van beroep en bedrijf (hoger, nrs. 2C
en 8C).
De prealabele vraag is derhalve of niet zou kunnen volstaan worden
met een reglementering van de dienst alleen. Dit zou dan kunnen
gebeuren door een modulering van het aansprakelijkheidsregime van
gemeen recht. Dergelijke modulatie zou zich kunnen toespitsen op
een van de vier punten, die hierna in deze volgorde besproken
worden: foutvereiste, bewijsregeling, schadevereiste en schadeloosstelling.
Men houde er rekening mee dat bij de bespreking van deze alternatieven wordt uitgegaan van de hypothese dat op het dienstverstrekkersniveau in het geheel niet reglementerend wordt opgetreden.

§ 1. Foutloze of objectieve aansprakelijkheid(130)
84. Het is duidelijk dat de compenserende werking van een aansprakelijkheidsregime enigzins zal verbeteren als fout geen voorwaarde
meer is voor schadeloosstelling. De bewijslast die bij de dienstbehoevende berust slaat dan immers nog enkel op het causaal verband en
niet meer op de fout.
De mogelijke verbetering van de compenserende werking zal zich
evenwel slechts ten volle realiseren wanneer het causaal verband niet
strenger beoordeeld wordt dan onder een toestand van gemeen recht.

(130) Zie daarover, K.
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Dat dit doorgaans wei het geval zal zijn moge o.a. blijken uit de in
Zweden opgedane ervaring(131) alsook uit het feit dat in foutloze
verzekeringsmechanismen meestal een erg korte ,,verjaringstermijn''
wordt opgelegd die de causaliteitsketen in de tijd sterk beperkt.
De verbetering van de compenserende werking is overigens nog
afhankelijk van een tweede voorwaarde, met name een verhoogde
solvabiliteit van de aangesprokenen die immers ook wanneer zij geen
fout gemaakt hebben steeds aansprakelijk kunnen gesteld worden.
De verzekering verplicht dan zichzelf, zelfs indien de wetgever ze niet
verplicht stelt. Vermits de verzekeraars meestal hun dekking limiteren, zullen de relatieve afname van processen en de relatieve toename
van transacties de in een identiek geval verkregen schadeloosstelling
dikwijls lager doen uitvallen onder een regime van foutloze aansprakelijkheid dan onder een regime van gemeen recht.
De verbetering van de compenserende werking van het aansprakelijkheidsregime dat van fout geen voorwaarde maakt voor ~chadeloos
stelling, zou derhalve veeleer slaan op het geheel der gevallen, dan
wei op individuele gevallen waarin onder het regime van gemeen
recht ook een vordering werd ingesteld: in die laatste gevallen wordt
de causaliteit niet zelden strenger beoordeeld en valt de schadeloosstelling soms Iichter uit onder een foutloos aansprakelijkheidsregime
dan onder het regime van gemeen recht. Dit is des te jammerder
omdat de schade in wezen toch al onherstelbaar is.
85. Wat de preventieve werking van een foutloos aansprakelijkheidssysteem aangaat valt de bilan (nog) veel minder gunstig uit.
De vraag is vooreerst of het objectief karakter van de aansprakelijkheid juist geen objectief ,selecterende" werking van het aansprakelijkheidssysteem uitsluit (vgl. hoger, nr. 43). Vermits fout geen
(131) Zie daarover in het algemeen: HELLNER, J., Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz in Schweden, Frankfurt/Main, 1981; OLDERTZ, C., The Swedish patient insurance
system, Stockholm, 1981.
Over de causaliteit in het bijzonder:
DEPRIMOZ, J., ,De l'idemnisation des incidents therapeutiques en Suede", J.C.P., 1981, I,
3038, nr. 13
Waar het nog relatief eenvoudig kan zijn om de soms onvermijdelijke secundaire gevolgen
(risico's) van zekere ingrepen te omschrijven, stelt het overeenkomen omtrent de medische
gerechtvaardigheid van gevaarlijke ingrepen heel wat meer problemen (zie bv. de discussie
tussen Dr. Schwartz en Prof. O'Connell, pp. 18-24 in The medical malpractice dilemma, A
round table sponsored by the American Enterprise Institute, 1977). Uiteindelijk brengt het
Zweedse systeem door deze ,gerechtvaardigde" ingrepen met schadelijke gevolgen voor
vergoeding uit te sluiten een kostenbesparend eresaluut aan het systeem van de foutaansprakelijkheid, dat de eenvoud van het objectief aansprakelijkheidsregime opnieuw in het gedrang
brengt: vgl. CAZAC, G., ,L'indemnisation du risque therapeutique. Cinq ans d'experience
Suedoise", Concours medical, 1980, 5911.
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voorwaarde meer is voor aansprakelijkheid, zijn het immers niet
noodzakelijk de meest aangesprokenen waarvan de terugtrekking
wenselijk is, ook al zullen zij dan het meest geneigd zijn dat te doen:
hun objectieve aansprakelijkheid is immers geen signaal voor slechte
dienstkwaliteit(132).
In die zin ware het verkieslijk, indien de objectieve aansprakelijkheid
gecombineerd wordt met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering, dat de verzekeraars niet met een bonus-malus systeem zouden
werken(133): wanneer te hoge verzekeringspremies dienstverstrekkers die dikwijls aansprakelijk gesteld worden uit de markt drijven,
dan is daarmee helemaal niet gezegd dat het om kwalitatief slechte
dienstverstrekkers gaat.
Voorts dient er nog op gewezen dat het vanuit een dubbel oogpunt
onwenselijk is dat het objectief aansprakelijkheidsregime, gecombineerd met een strafrechtelijke gesanctioneerde verplichting tot verzekering, het enige marktregulerend mechanisme zou zijn. Vooreerst
omdat de verzekeringsmaatschappijen dan, door de sleutel van de
contractsweigering, de toegang tot de betrokken dienstenmarkten in
feite zouden controleren: dit lijkt op zijn minst een weinig gewone
manier om de verticale vrijheid van beroep en bedrijf aan banden
te leggen.
Dergelijke werkwijze is bovendien des te verwerpelijker als men
refereert naar de waarden (gezondheid, vrijheid, recht van verdediging ... ) die hier in het geding zijn en waar de wetgever zo aan gehecht
is (nr. 13). Het doet erg vreemd aan te denken dat verzekeringsmaatschappijen, of ze nu horen tot de private of de publieke sector,
,officieus" zouden belast worden met het aanstellen en ,schrappen" van de hoeders van die waarden.
86. Samenvattend kan gesteld worden dat een objectief aansprakelijkheidsregime gepaard gaande met een verplichte aansprakelijkheidsverzekering niet tegemoet komt aan de eis van de wetgever om
de onkunde van de dienstbehoevende op te vangen.
Vooreerst wordt het voor deze laatste slechts gedeeltelijk overbodig
gemaakt om dienstkwaliteit te onderscheiden: een gelukte aansprakelijkheidsclaim veronderstelt steeds het bewijs van een causaal verband tussen het slechte resultaat en een - zij het niet foutief handelen of niet-handelen van de dienstverstrekker; de aanwezigheid
(132) Vgl. ScHWARTZ, W., in The medical malpractice dilemma, t.a. w., 19.
(133) In dezelfde zin: DE CocK, J., ,De medical malpractice crisis in de V.S.A.", VI. T. Gez.,
1981-82, (61), 71.
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van andere resultaatsbe1nvloedende factoren blijft een grote hinderpaal voor het welslagen van een aansprakelijkheidsvordering, terwijl
het beantwoord zijn van eventuele duurzaamheidsverwachtingen
(aard van resultaat) dikwijls niet kan nagegaan worden door fel
ingekorte verjaringstermijnen.
Vervolgens wordt het voor de dienstbehoevende helemaal niet overbodig gemaakt om de onderlinge kwaliteitsverschillen tussen de
dienstverstrekkers te onderscheiden, wei integendeel: het objectief
aansprakelijkheidssysteem drijft slechts hen uit de markt die dikwijls
aansprakelijk gesteld worden; dat zijn niet noodzakelijk dezelfden
als zij die foutief gehandeld hebben.
§ 2. Het verschuiven van bet bewijsrisico(134)

87. Er mag gesteld worden dat het in een systeem van foutaansprakelijkheid allicht niet wenselijk is de toebedeling van het bewijsrisico
!outer te manipuleren in functie van de kwaliteitssignalisatie voor de
dienstbehoevende: hem toelaten een proces te beginnen op basis van
het niet bereikte resultaat, zonder de minste indicatie van slechte
dienstkwaliteit, lijkt onredelijk wanneer men de gemiddelde niet zo
grote bewijsgeschiktheid van de dienstverstrekkers voor ogen
houdt(135); de kans is dan immers reeel dat heel wat niet gefundeerde
eisen worden ingewilligd, of althans dat de vrees voor de mogelijke
inwilliging van dergelijke eisen zou aanzetten tot een erg statische en
gevaarloze dienstverstrekking(136). Onmiddellijk zou de rechtspraak het bewijsrisico overigens afzwakken in die zin dat de dienstverstrekker zou kunnen volstaan met aan te tonen dat hij de schade
niet heeft veroorzaakt (negatief bewijs)(137).
Dit nogal behoudend standpunt kan misschien meer overtuigen als
men bedenkt dat een zo ingrijpende verschuiving van het bewijsrisico
als bier wordt verworpen vergaander implicaties heeft dan een foutloos aansprakelijkheidsregime: daar blijft het causaliteitsbewijs een
belangrijke hinderpaal voor de dienstbehoevende.
(134) Zie daarover, in extenso, K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 467-469.
(135) lmmers voor de dienstverstrekker geldt evenzeer de moeilijkheid om uit te maken welke
van de andere resultaatbei'nvloedende factoren, indien niet hijzelf, het niet tot stand komen
van het slechte resultaat dan wei veroorzaakt heeft.
(136) Dit was ook de gedachte van de ,Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Persona! Injury" (GB), ook wei naar haar voorzitter Pearson Commission genoemd:
,We think that there might well be a large increase in claims, and although many would be
groundless, each one would have to be investigated and answered. The result would almost
certainly be an increase in defensive medecine" (Final Report, vol. I, 285).
(137) D.w.z., met te bewijzen dat hij foutloos heeft gehandeld (waarschijnlijkheidsbewijs),
zou de dienstverstrekker terzelfdertijd het oorzakelijkheids- en het foutvermoeden weerleggen.
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88. Overtuigender is allicht nag dat de volledige verschuiving van het
bewijsrisico naar de dienstverstrekker weliswaar een aanzienlijke
verbetering inhoudt van de compenserende functie en de kwaliteitssignalisatie op het niveau van de dienst maar anderzijds totaal
ontoereikend is wat de preventieve functie aangaat en de kwaliteitssignalisatie op het niveau van de dienstverstrekker: er bestaat immers
allerminst identiteit tussen degenen die het meest aansprakelijk worden gesteld en zij die beter hun diensten niet meer zouden aanbieden;
aansprakelijkheid staat in de eerste plaats voor bewijsmoeilijkheden
en niet voor slechte kwaliteit van de dienst, laat staan van de
dienstverstrekker. De verschuiving van het bewijsrisico biedt dus niet
de minste garantie dat vermijdbare schade in de toekomst niet meer
zal aangericht worden, vermits de kwalitatief slechte dienstverstrekkers in het geheel niet worden gepenalizeerd in vergelijking met de
kwalitatief betere dienstverstrekkers.
§ 3. Aansprakelijkheid zonder schadevereiste(138)

89. In een aansprakelijkheidssysteem zonder schadevereiste zal de
klemtoon onvermijdelijk op het foutcriterium komen te liggen. Niet
zelden zal men zich Iaten verleiden tot het concretiseren van dat
criterium door het opstellen van standaardnormen waaraan de typedienst minstens moet beantwoorden. Dergelijke normering wordt
evenwei in casu bemoeilijkt doordat, omwille van de uniciteit van elk
op te lassen of te vermijden probleem, het ideale dienstresultaat niet
te normaliseren valt, zodat slechts de kwalitatief behoorlijke dienst
- die op zijn minst met de vereiste therapeutische of beleidsvrijheid
moet kunnen gesteld worden- kan genormeerd worden. De redenen
die met zich brachten dat de verbintenis van arts en advocaat inspanningsverbintenissen waren, zullen deze normering overigens vrij
tentatief doen klinken en wei als een uitgeschreven en gespecifieerde
zorgvuldigheidsverbintenis, wat een apprecierende toetsing noodzakelijk maakt telkenmale voor een slechte dienstkwaliteit gevreesd
wordt (vgl. nr. 62).
90. Het verlies van het compensatoir karakter van het aansprakelijkheidsrecht zou overigens voor gevolg hebben dat naar een alternatieve sanctie zal moeten uitgekeken worden bij het vragen waarvan de
client geen of althans een veel minder groat belang heeft.
Bijgevolg zal het toezicht op de dienstkwaliteit een aparte taak
(138) Zie daarover, in extenso, K.
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worden waarvan de toebedeling in de volgende afdeling zal besproken worden.
Benevens door zijn al dan niet optimale toepassingsfrequentie, zal
de preventieve invloed van een sanctie evenwel ook door zijn inhoud
bepaald worden, en zulks ongeacht zijn karakter. In dat opzicht is
het tijdelijk of definitief beroepsuitoefeningsverbod zeer effectief,
ook als informatief signaal naar de dienstbehoevenden toe; van een
geldboetensyteeem daarentegen valt heel wat minder heil te verwachten, al kan de informatiewaarde ervan worden verhoogd door de
publiciteit die aan de opgelegde sancties gegeven wordt.
In beide gevallen blijft het erg bezwaarlijk voorkomen dat heel wat
onvergoedbare schade kan aangericht zijn v66r de sancties effect
ressorteren (vgl. nr. 64): hoewel er onmiskenbaar een preventieve
invloed van uitgaat, is dit slechts in tweede instantie zo en blijven deze
sancties zich in die mate situeren op het niveau van de dienst dat hun
functie in de eerste plaats repressief is.
91. Tenslotte kan men zich afvragen of de voor curatieve typesitua-

ties onontbeerlijke vertrouwensrelatie wel een zo uitvoerige normering verdraagt als noodzakelijk is in de optiek waarin de normering
van de dienst het enig mechanisme zou uitmaken ter handhaving van
dedienstkwaliteit enter opvangingvan de onkundevan de dienstbehoevende.
§ 4. Het verhogen van de schadeloosstelling
92. Een laatste, nauwelijks overwegenswaardige mogelijkheid die

voor de wetgever openstaat bestaat erin op een of andere wijze het
uitspreken van hogere bedragen van schadeloosstelling te bevorderen. Vermits de aard van de medische en juridische schade haar in
wezen toch onherstelbaar maakt, zou daarvoor, zeker wat de extrapatrimoniale schade betreft, niet eens de regel met de voeten moeten
getreden worden dat de enige maat voor de schadeloosstelling de
schade is.
Er moet weliswaar maat gehouden worden, maar omwille van het
veeleer symbolisch karakter van de schadeloosstelling wordt dit
principe gehandhaafd als er een redelijke verhouding bestaat tussen
de schadeloosstellingen onderling. Daarmee is evenwel niets gezegd
over de absolute hoogte van die schadeloosstellingen.
93. Toch lijkt een oplossing die erop zou gericht zijn een verhoging
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van de absolute schadeloosstellingsbedragen te bewerkstelligen niet
wenselijk. In de U.S.A. heeft een jurisprudentiele evolutie naar
steeds hogere cijfers, vooral in de medische sector, weinig aantrekkelijke gevolgen gehad(139)(140). Vermits bij dergelijke evolutie een
verzekering onmisbaar is, is het schadeloosstellingsprobleem daar
een verzekeringsprobleem geworden. Mede omdat, ingevolge het
, ,contingency fee'' systeem dat in de advocatuur wordt gebruikt, het
voor gelaedeerde paW~nten of clienten dikwijls voordeliger lijkt te
procederen dan te transigeren met de aansprakelijkheidsverzekeraar(141), lopen de administratiekosten en de uit te keren sommen
voor deze laatste erg hoog op(142). Als gevolg daarvan zijn ook de
verzekeringspremies erg hoog. Anders dan men zou verwachten in
een systeem van foutaansprakelijkheid wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen echter zelden een bonus-malussysteem gehanteerd(143). De verzekeringspremies zijn er dus voor iedereen
hoog en zouden naar algemene opvatting resulteren in een collectief
defensieve wijze van geneeskunde-beoefening.
94. Bij individualisatie van de premie kunnen zich twee mogelijkheden voordoen. Ofwel leidt het billijkheidsgevoel de rechter ertoe,
omwille van de zware financiele gevolgen die een veroordeling in
aansprakelijkheid voor de beroepsbeoefenaar kan hebben, de fonten causaliteitsvereisten sterker te benadrukken wat voor de dienstbehoevenden in het algemeen geen verbetering zou inhouden.
Ofwel zou de rechter, ongeacht het feit dat een streng bonus-malussysteem wordt gehanteerd, het ,assurance oblige" -principe onverkort toepassen: in dat geval blijft de enige en laatste vraag of het wel
de meest aansprakelijk gestelde beroepsbeoefenaars zijn die ook
(139) Daarbij mag uiteraard niet uit het oog verloren worden dat het beroep van geneesheer
ook in de V.S. gereglementeerd is terwijl er hier van uitgegaan wordt dater geen reglementering
is op het niveau van de dienstverstrekker: aangenomen mag echter worden dat de afwezigheid
van enige reglementering de zaken slechts erger zou maken.
(140) Een van de dammen die men in de V .S.A. poogt op te werpen tegen de malpractice crisis
bestaat er juist in de toegekende bedragen van schadeloosstelling naar boven te begrenzen: DE
CocK, J., ,De ,medical malpractice crisis" in de V.S.A.: diagnose en therapie", VI. T. Gez.,
1981-82, (61), 65-66.
(141) Omgekeerd zal een advocaat die op een ,contingent basis" werkt in moeilijk te winnen
zaken veeleer geneigd zijn te transigeren, terwijl hij in andere gevallen op een geding zal
aansturen; of zijn houding steeds zal stroken met de voorkeur, is een andere vraag. (Vgl. DE
CocK, J., ,De ,medical malpractice crisis" in de V.S.A., Diagnose en therapie", VI. T. Gez.,
1981-82, (61), 63.
(142) Bovendien stijgt het aantal claims in de V.S. weliswaar maar wellicht niet in relatieve
cijfers, wat gelet op de toegenomen techniciteit van de medische wereld minstens verwonderlijk
kan genoemd worden: SLUYTERS, B., Medische aansprakelijkheid in Amerika en Nederland,
Deventer, Kluwer (Serie Medisch Recht/6), 1974, 13, noot 3.
(143) SCHWARTZ, W., The medical malpractice dilemma, f. a. w., 19.

194

_:=~-=-L~

;_._ ----------------

kwalitatief de slechtste diensten presteren. Vermits in een behoudens
m.b.t. de hoogte van de schadeloosstelling overigens ongewijzigd
aansprakelijkheidssysteem, het bewijsrisico van fout, schade en causaliteit bij de dienstbehoevende zou blijven berusten, is het immers
niet uitgesloten dat dergelijk aansprakelijkheidssysteem juist die
beroepsbeoefenaars zou uitrangeren waarvan de fouten, omwille van
de specialisatie of de verantwoordelijkheid van degene die ze gemaakt heeft, het meest in de kijker zouden lopen(144).
§ 5. Besluit

95. Uit het in deze onderafdeling gedane onderzoek bleek duidelijk
dat de wetgever, om de onkunde van de dienstbehoevende in de
betrokken sectoren op te vangen, geen vrede kan nemen met een
reglementering van de dienst aileen. Alvorens de redenen daarvoor
naar het verder onderzoek toe kort samen te vatten, dient evenwel
opgemerkt te worden dat daarmee niet gezegd is dat een zekere
reglementering van de dienst geen partiiHe oplossing zou kunnen
bieden. Daarmee is nog minder gezegd dat het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht, vermits het ook in gemoduleerde vorm geen
, volledige" oplossing kan bieden, dan maar zou moeten terzijde
geschoven worden.
96. De eerste twee besproken modulaties van het aansprakelijkheidssysteem (onder §§ 1 en 2) hielden in dat de dienstbehoevende het
resultaat wei als een betrouwbaar kwaliteitssignaal zou kunnen aanzien, d.w.z. dat zijn kansen op de inwilliging van een aansprakelijkheidsvordering zeer reeel zouden zijn indien het verhoopte resultaat
niet bereikt werd. De compenserende werking van het aansprakelijkheidssysteem werd daar ontegensprekelijk door verbeterd, nog meer
in een systeem waar het bewijsrisico volledig naar de dienstverstrekker verschuift dan in een foutloos aansprakelijkheidsregime, omdat
in laatstgenoemd systeem de dienstbehoevende nog steeds een mogelijks zelf verstrengd causaliteitsbewijs zal dienen te leveren.
,Maakt" men evenwel het resultaat tot het betrouwbaar kwaliteitssignaal voor de dienst dat het in wezen niet is, dan verliest daardoor
het feit dat een dienstverstrekker aansprakelijk gesteld wordt, zijn
relatieve betrouwbaarheid als kwaliteitssignaal voor de dienstver(144) Zo bleek in de V.S. dat 77'¥o van de medische schade werd veroorzaakt in ziekenhuisverband (WARREN, D., ,Medical malpractice in the United States of America", in Medical
malpractice (ed. J.L. TAYLOR), Bristol, 1980, 164): chirurgen en anesthesisten zijn derhalve
allicht zeer kwetsbaar.
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strekker: ingevolge de aanwezigheid van andere resultaatsbeYnvloedende factoren (hoger, nr. 55 e.v.) impliceert het falen in het bereiken van het verhoopte resultaat immers helemaal niet dat de dienstverstrekker niet zou gehandeld hebben zoals het een goed dienstverstrekker betaamt.
Wanneer fout derhalve geen of geen wezenlijke voorwaarde meer is
voor aansprakelijkheid, verkrijgt het resultaat weliswaar een - zij
het artificiele- signaalfunctie, maar verliest het aansprakelijkheidssysteem de zijne (d.i. zijn signaalfunctie). Zodoende wint het systeem
misschien wel aan compenserende werking, maar het boet enorm veel
in van zijn preventieve invloed. Daarmee wil niet beduid worden dat
een naar objectiviteit tenderend aansprakelijkheidsregime geen
dienstverstrekkers uit de markt zou drijven of dater geen afschrikkingseffect op de dienstverstrekkers van zou uitgaan, maar wel dat
de signalen die erdoor uitgestuurd worden naar dienstverstrekker en
dienstbehoevende weinig uitstaans hebben met behoorlijke dienstkwaliteit (vgl. nr. 85): dergelijk aansprakelijkheidsregime drijft immers niet noodzakelijk de slechtste dienstverstrekkers uit de markt
en zet derhalve de dienstverstrekkers in het algemeen niet aan tot een
hoge dienstkwaliteit maar wel, bijvoorbeeld, tot het vermijden van
,risico-zwangere" zaken; de dienstbehoevende zou er dus fout aan
doen geen vertrouwen meer te stellen in reeds aansprakelijk gestelde
dienstverstrekkers, want dit zijn misschien de enige die wanneer dat
noodzakelijk is, nog verantwoorde risico's durven te nemen.
97. Een andere denkbare variante op het aansprakelijkheidsregime
van gemeen recht bestaat er juist in fout tot het enig criterium van
aansprakelijkheid te verheffen. Zodoende zou niet alleen de dienstkwaliteit helemaal centraal komen te staan, maar zou de zware
bewijslast van schade en causaliteit komen te vervallen.
In dergelijke optiek zou een niet-compensatoir aansprakelijkheidsrecht beoogd worden, waarnaast het gemeenrechtelijke regime aldan
niet zou kunnen blijven bestaan.
Het verlies van het schadeperspectief zal dan misschien niet alleen
leiden tot een moeilijk en wellicht nodeloze verfijning van het foutcriterium, maar bovendien zal de preventieve invloed van het systeem
volledig afhangen van zijn, zich buiten de dienstbehoevende om
afspelende, al dan niet optimale toepassingsfrequentie. Ook in de
veronderstelling van een optimale toepassingsfrequentie zou nog erg
veel preventieve invloed gelegen zijn aan de inhoud van de sancties.
En zelfs wanneer deze sancties een optimaal gedoseerd afschrikkings196
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effect in zich zouden houden, zou de preventieve invloed ervan nooit
kunnen bewerkstelligen dat aileen bekwame dienstverstrekkers de
markt betraden. In de veronderstelling dat onbekwame dienstverstrekkers reeds na een misstap zouden gedwongen worden bet beroep
te verlaten, zou door hen niettemin nog heel wat in wezen onherstHbare schade worden aangericht.
98. Dit is overigens bet bezwaar dat tegen elk aansprakelijkheidssysteem kan worden ingebracht, met name dat bet hoe dan ook in de
eerste plaats een repressieve functie heeft. De preventieve invloed
ervan zal steeds een afgeleide zijn en derhalve onvolmaakt.
Het optrekken van de schadeloosstellingsbedragen in een traditioneel
of gemoduleerd aansprakelijkheidsregime met schadevereiste, zou
daar weinig aan verhelpen en overigens ongewenste neveneffecten
hebben.
0NDERAFDELING

11

DE KEUZE VOOR DE REGLEMENTERING VAN DE DIENSTVERSTREKKER:
EEN PROFESSIONEEL RECHT MET MONOPOLIE- OF TITELBESCHERMING

99. In deze onderafdeling wordt betracht de keuze te verklaren die
de wetgever heeft gemaakt voor het niveau van de dienstverstrekker
in zijn poging om middels een van bet gemeen recht afwijkende
reglementering de onkunde van de dienstbehoevende in de betrokken
sectoren op te vangen.
In wat voorafging werd duidelijk dat dit doel niet kon bereikt worden
via bet gemeen recht (afdeling II), noch via een reglementering van
de dienst aileen (vorige onderafdeling).
100. Voor een goed begrip van wat volgt is bet nuttig zich de gewone
kwaliteitssignalen op bet niveau van de dienstverstrekker (reputatie,
reclame, lidmaatschap beroepsvereniging) terug voor de geest te
roepen alsook de onvoldoende objectiverende reactie daarop van bet
gemeen recht (nr. 51 e.v.). Het professioneel recht dat de wetgever
creeerde is immers een variatie op die thema's.

Zo is de strafrechtelijke bescherming van een beroepstitel niets
anders dan de creatie bij wet van een betrouwbaar kwaliteitssignaal
op bet niveau van de dienstverstrekker. Het middels strafrechtelijke
sancties voorbehouden van een bepaald monopolie aan zekere dienstverstrekkers is nog ingrijpender: bet maakt bet uitzenden van andere
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kwaliteitssignalen en zelfs van een bij wet gecreeerd kwaliteitssignaal
in zekere zin overbodig; enkel dienstverstrekkers die aan opgelegde
bekwaamheidsvoorwaarden voldoen zullen immers hun diensten nog
kunnen aanbieden.
Overigens komt in deze onderafdeling nog alleen het extern aspect
van de dienstverstrekkersreglementering aan bod. Het intern aspect,
d.w.z. de voorwaarden waaraaan moet voldaan zijn om de beschermde titel of het beschermde monopolie te genieten, wordt later
behandeld.
§ 1. Bespreking van de keuze tussen titel- en monopoliebescherming

A.

VERGELIJKING VAN BEIDE TECHNIEKEN

101. Alvorens criteria te ontwikkelen die behulpzaam kunnen zijn
bij de keuze tussen monopolie- en titelbescherming, moet herinnerd
worden aan wat deze technieken fundamenteel gemeen hebben.
Zowel de wettelijke bescherming van een beroepstitel als het bij wet
voorbehouden van bepaalde diensten aan daartoe bekwame mensen,
zijn technieken die ingrijpen op het niveau van de dienstverstrekker.
Zij onderscheiden zich van mekaar door hun verschillende ,ingrijpend-heid": de titelbescherming is slechts een vorm van keuzebegeleiding voor de dienstbehoevenden, de monopoliebescherming gaat
veel verder en betekent een reele keuzebeperking. Geen van beide
heffen ze echter de keuzevrijheid volledig op, zij het dat in geval van
monopoliebescherming de keuze zich voor de dienstbehoevende wei
beperkt tot de ,erkende" dienstverstrekkers.
Met beide technieken wordt er dus op betrouwd dat, door te verhelpen aan het selectie-onvermogen van de dienstbehoevende - d.i. aan
zijn onvermogen om zich met relatieve zekerheid een goed dienstverstrekker te kiezen- zijn vermogen om de dienstkwaliteit te beoordelen grotendeels overbodig zal worden (vgl. nrs. 13-14).
Beide technieken verschillen daarin van rechtsregels die ingrijpen op
het niveau van de dienst, dat zij in de eerste p/aats preventief willen
werken en niet repressief of compenserend, wat niet onbelangrijk is
in het licht van het feit dat veel van de aangerichte schade in de
betrokken sectoren onherstelbaar is (nrs. 64 en 92). Maar zeals er
van een repressief of compenserend recht een zekere preventieve
invloed uitgaat, zo gaat er van een preventief recht ook een omgekeerde invloed uit: hoe beter het preventief recht werkt, hoe minder
het compenserend of repressief recht zal dienen te werken. Om de
vraag te kunnen beantwoorden hoe goed het preventief recht dan wei
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werkt of moet werken, zal ook kennis dienen genomen te worden van
de voorwaarden die moeten voldaan worden en blijven om op titelof monopoliebescherming aanspraak te kunnen maken.
Maar uiteraard kan ook het strengste preventief recht niet voorkomen dat af en toe schade wordt aangericht. In de hypothese dat het
aansprakelijkheidsrecht van gemeen recht overeind blijft, dient de
dienstbehoevende nog steeds over een zeker beoordelingsvermogen
te beschikken om te kunnen afwegen of het al dan niet zinvol is een
aansprakelijkheidsvordering in te leiden. De grote zwakte van een
reglementering die uitsluitend ingrijpt op het niveau van de dienstverstrekker, bestaat erin dat niet rechtstreeks ingespeeld wordt op de
dienstkwaliteit waar het nochtans allemaal om begonnen was
(nr. 13), maar dat ,gewed" wordtop het vrij rechtlijnig karakter van
het verband tussen de kwaliteit van de dienstverstrekker en die van
de dienst. Evenmin als een reglementering van de dienst alleen
(nr. 95), zal een reglementering van de dienstverstrekker aileen dus
bij machte zijn om de onkunde van de dienstbehoevende op te
vangen.
Misschien is in de reglementering zoals in het gemeen recht, een
zekere maar dan gewilde complementariteit tussen beide niveaus
aangewezen (vgl. nr. 43). Nu is het evenwel nog te vroeg om daarover
uitspraak te doen.
102. De technieken van monopolie- en titelbescherming zijn in wezen alternatief. Dit valt best te begrijpen door een vergelijking van
hun beider functie om de dienstbehoevende te beschermen. De
strafrechtelijke bescherming van een beroepstitel strekt ertoe de
moeilijke dienstverstrekkerskeuze die de dienstbehoevende moet
doen kwalitatiej te begeleiden. Het voorbehouden, veelal middels
strafrechtelijke sancties, van bepaalde dienstprestaties aan kwalitatief hoogstaande dienstverstrekkers - daar komt het monopolie op
neer - maakt de kwalitatieve keuzebegeleiding die de titelbescherming beoogt overbodig omdat slechts kwalitatief hoogstaande
dienstverstrekkers hun ,diensten" mogen aanbieden.
Men kan de zaken ook omgekeerd bekijken, nl. niet vanuit het informatief standpunt van de dienstbehoevende, maar vanuit het concurrentieel standpunt van de
dienstverstrekker: geneesheren en architecten hoeven dan geen titelbescherming
omdat hun monopolie praktisch hun gause beroepsactiviteit bestrijkt; advocaten en
bedrijfsrevisoren daarentegen ontlenen aan de bescherming van hun beroepstitel
nogal wat concurrentiele voordelen in zoverre hun beroepsactiviteit niet beschermd
is.
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103. Naar Belgisch recht worden de beroepstitels van geneesheer of
arts en van architect niet beschermd, en die van advocaat en
bedrijfsrevisor wei. Het ware overdreven dit verschil aileen te wijten
aan het relatief ruim karakter van het monopolie bij eerstgenoemde
beroepen, en aan de relatief beperkte omvang van het monopolie bij
laatstgenoemde beroepen. Maar bij de arts heeft het er zeker mee te
maken(145).
De titels van advocaat, architect, bedrijfsrevisor en doctor in de genees-, heel- en
verloskunde zijn aile vier strafrechtelijk beschermd: wie zich in het openbaar van
een van deze titels bedient, zonder daartoe het recht te hebben, kan gestraft worden
met een geldboete van 200 tot 1.000 franken(146). Voor de strafbaarheid van dit
misdrijf is geen biezonder oogmerk vereist: een algemeen opzet volstaat(147).
Detitels vanadvocaat(148) en bedrijfsrevisor( 149) genieten bescherming als beroepstitel, die van architect(150) en doctor in de geneeskunde(l51) slechts als academische
tile/. Het verschil is niet onbelangrijk: wie het vereiste diploma behaald heeft, mag
de academische titel dragen; voor het dragen van de beroepstitel is het diploma ook
noodzakelijk, maar daarenboven is inschrijving vereist op de lijst van de betrokken
Orde (of balie) of het betrokken Instituut(152).

104. Een andere reden houdt natuurlijk verband met de ac~demische
opleiding die aan de beroepsuitoefening voorafgaat: is die opleiding
(145) Dit moge o.m. blijken uit het feit dat de wetgever wei de zorg genomen heeft om een
aantal andere beroepstitels te beschermen in het K.B. nr. 78: bv. art. 25-26 waarin de
beroepstitels van de paramedici worden beschermd.
(146) Art. 227ter S. W. (advocaat); art. 10, lid I W. 20 februari 1939 (architect); art. 27, lid I
W. 22 juli 1953 (bedrijfsrevisor); art. 1, ll, a) W. 11 september 1933 tot bescherming van de
titels van het hoger onderwijs (doctor in de geneeskunde).
(147) Corr. Brussel, 30 oktober 1947, J. T., 1948, 657 (noot); Gent, 14 januari 1950, R. W.,
1949-50, 977; Gent, 6 december 1960, R. W., 1960-61, 1726; Cass., 29 juni 1959, Pas., 1959,
I, 1124.
(148) Ingevolge art. 13 Keizerlijk Decreet 14 december 1810 (contenant reglement sur l'exercice de Ia profession d'avocat et Ia discipline du barreau) volstonden het diploma van 'licencie
en droit' en het afleggen van de eed 'pour etre rec;:us avocats'. Om de titel te dragen was het
derhalve niet vereist reeds of nog ingeschreven te zijn op de lijst van een balie (Cass.,
23 september 1898, Pas., 1898, I, 296, B.J., 1899, 187; Rb. Luik, 29 oktober 1891, J. T., 1891,
1328; Corr. Brussel, 6 juli 1911, J.T., 1911, 831; Raad Orde Brussel, 27 maart 1911, J.T.,
1911, 579). De beroepstitel van advocaat werd eerst strafrechtelijk beschermd bij W. 30 augustus 1913: art. 1 stelde de inschrijving op de lijst van de balie verplichtend. Wei werd v66r 1913
reeds gedagvaard uit onrechtmatige daad o.a. wanneer het gebruik van de titel door een
onbevoegde tot verwarring leidde wegens homonymie met een echt advocaat (Rb. Brussel,
27 juli 1908, J.T., 1911, 179).
(149) Artt. 4 en 27, lid 1 W. 22 juli 1953.
(ISO) Artt. 1 en 10, lid I W. 20 februari 1939 en artt. 5 en 53 W. 26 juli 1963.
(lSI) Art. 1, I, a) W. 11 september 1933 tot bescherming van de titels van het hoger onderwijs.
Zie ook art. 2, § 1 lid I en art. 38, § 1, 1° lid 1 K.B. nr. 78 d.d. 10 november 1967.
(152) Voor het uitoefenen van het beroep zelf moe ten de geneesheer (art. 38, § I, I o lid 1 K.B.
nr. 78) en de architect (artt. 5 en 53 Wet 26 juli 1963) uiteraard wei ingeschreven zijn op de
lijst van hun Orde. V66r voor deze beroepen resp. in 1938 en 1963 een Orde werd opgericht,
was de inschrijving ook verplicht, maar dan op een lijst die werd bijgehouden op de provincie
(oud art. 9 lid 1 Wet 20 februari 1939 resp. oude artt. 19-25 W. 12 maart 1818 op de
geneeskunst).
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(bv. geneeskunde) dermate eenzijdig dat zij slechts naar een professionele bezigheid leiden kan, dan is er veel kans dat de 'gemene'
aanspreektitel van de betrokken beroepsbeoefenaar een vulgarisatie
is van zijn reeds strafrechtelijk beschermde academische titel (bv.
'dokter'); een aparte bescherming van een lichtjes andersluidende
beroepstitel doet dan wat artificieel aan.
Dit is des te meer waar indien de wettelijke monopoliebescherm.ing
bijna de ganse beroepswerkzaamheid bestrijkt, zoals bijvoorbeeld in
de geneeskunde(153).
Naarmate het monopolie echter verstart en minder het domein van
de ganse, steeds nieuwe diensten aanborende beroepsuitoefening
begint te bestrijken(l54), of naarmate een academische opleiding
minder eenzijdig wordt en naar meerdere beroepswerkzaamheden
begint te verwijzen(l55), ligt het evenwel voor de hand dat het
introduceren van een van de academische titel verschillende beroepstitel die aparte strafrechtelijke bescherming geniet, een noodzaak
wordt.
B.

KEUZEBEP ALENDE CRITERIA

105. Het alternatief karakter van titel- en monopoliebescherming
maakt een keuze noodzakelijk en dus de ontwikkeling van criteria
die de keuze helpen bepalen. Deze criteria zullen niet aileen moeten
gezocht worden op het niveau van de dienstverstrekker, maar ook
op dat van de dienst. Dit volgt logischerwijze uit de in dit deel
besproken eis van de wetgever aan het recht, met name dat de
onkunde van de dienstbehoevende erdoor zou opgevangen worden:
zoals men zich herinnert vindt deze eis zijn diepste grond in het feit
dat de dienstbehoevende vee/a! niet eens weet aan welk'e dienst hi}
behoejte heejt, zodat hij de dienstkwaliteit niet kan beoordelen en
derhalve ook het onderling kwaliteitsverschil tussen de potentiele
dienstverstrekkers niet (nr. 13).
Het is in deze uiteraard eenvoudiger om criteria af te leiden dan ze
toe te passen. Dit laatste zal immers moeten geschieden met inachtneming van de concrete omstandigheden van plaats en tijd. Daarom
(153) Zie daarover, in extenso, K. GEENS,.Het vrij beroep, vgl. nrs. 64-69 (beroepswerkzaamheid) en nrs. 494-498 (monopolie).
(154) Dit was bv. het geval met het pleitmonopolie en de advocatuur in 1913: K. GEENS, a. w.,
nrs. 499-501 en nrs. 512-517.
(155) Andermaal kan hier het diploma van licentiaat in de rechten en de advocatuur als
voorbeeld worden aangehaald: HUYSE, L., ,Dertigduizend juristen: om wat te doen?", R. W.,
1985-86, 721 e.v. Ook houders van diploma's die toegang verlenen tot het bedrijfsrevisoraat
kunnen nog vele andere richtingen uit.
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wordt vooraf een vermoeden voor de titel- en tegen de monopoliebescherming geuit: de toepassing van de gevonden criteria zal m.a.w.
met zekerheid naar de vestiging van een monopolie moeten verwijzen
of er wordt geopteerd voor de titelbescherming. Dit vermoeden vindt
zijn grond in een argument dat allicht blijk geeft van een grote
systeemtrouw (vgl. nr. 7) maar dat niet mag verwaarloosd worden:
een van de pijlers van onze rechtsorde is immers nog steeds de
verticale vrijheid van beroep en bedrijf(156).
Het staat de wetgever(l57) uiteraard vrij aan deze publiekrechtelijke
dimensie van de economische vrijheid beperkingen aan te brengen
waar en wanneer hij dat wil vermits de vrijheid van beroep en bedrijf
geen grondwettelijke vrijheid is. Toch lijkt het vasthouden aan deze
vrijheid te moeten impliceren dat slechts voor monopoliebescherming geopteerd wordt wanneer dat werkelijk noodzakelijk is(l58)noodzakelijkheid die dan bepaald wordt door de verder te ontwikkelen criteria. De vestiging van een monopolie voor bepaalde diensten
betekent immers voor die diensten een radicale breuk met de verticale
vrijheid van beroep en bedrijf. De titelbescherming daarentegen laat
de economische vrijheid onaangeroerd en betekent hoogstens een
concurrentieel voordeel in de horizontale verhoudingen(159).
106. Een eerste criterium situeert zich op het niveau van de dienstverstrekkerskeuze en laat zich afleiden uit de vroegere bespreking van
de normale kwaliteitssignalen onder een toestand van gemeen recht.
Men herinnert zich dat deze normale kwaliteitssignalen (reclame,
reputatie, lidmaatschap beroepsvereniging) vooral tekort schoten
wanneer niet professionele clienten zich een dienstverstrekker zochten. Hun niet vertrouwdheid met het betrokken vakgebied, te wijten
(156) Art. 7 Deer. 2-17 tot afschaffing van het gildewezen (zgn. decreet d' Allarde); Cass.,
2 juni 1960, Arr. Cass., 1960, 881.
(157) Bedoeld wordt uiteraard de formele wetgever, d.w.z. wetgevende Kamers en Koning,
en niet de materiele wetgever, d.i. de uitvoerende macht in de brede zin: VAN GERVEN, W.,
,Schets van een Belgische Economische Grondslagenrecht", S.E. W., 1971, (404), 405 en
voetnoot (3). Cass., 21 februari 1975, Pas., 1975, I, 636; Cass., 30 januari 1976, Pas., 1976,
I, 607; Cass., 21 januari 1977, Pas., 1977, I, 549.
(158) Vgl. GoTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging,
Brussel, Larcier, 1963, dee! I, p. 448, nr. 415: ,Het minste dat men uit de plechtige erkenning
van een vrijheid door een formele wettekst dient af te leiden is inderdaad de plicht voor wie
er beperkingen mag aan toebrengen, de te nemen maatregelen grondig te overwegen en zich
vervolgens bijzonder duidelijk uit te drukken nopens de draagwijdte van de getroffen beslissingen''. Zie in deze!fde zin, telkens inzake beperkingen aangebracht aan de vrije uitoefening van
het beroep van architect: Charleroi, 25 juni 1968, J. T., 1969, 30; Cass., 21 januari 1972, Pas.,
1972, I, 498; Cass., 10 september 1976, Pas., 1977, I, 32.
(159) Dit concurrentieel voordeel is misschien maar schijn: degene die titelgerechtigd is moet
immers om dat te blijven ook aan een reeks deontologische verplichtingen voldoen die in de
concurrentiestrijd niet wegen op de niet-titelgerechtigde. Vgl. verder, nr. 116.
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deels aan een kennisgebrek, deels aan een gebrek aan ,relaties", liet
hen, wanneer geconfronteerd met deze signalen biezonder onbeschermd en hulpbehoevend achter (afdeling II, nr. 45 e.v.).
Welnu, de strafrechtelijke bescherming van een titel gaat het de niet
professionele clienten weliswaar gemakkelijker maken, maar gevreesd mag niettemin worden dat een gedeelte onder hen de waarde
van de beroepstitel niet zal weten in te schatten: in die mate zal de
beschermde titel niet het verwachte effect ressorteren, d.i. niet de
deskundigheid signaleren van de drager ervan aan de dienstbehoevende (160). Dat met deze redenering een bepaald hulpbehoevend
mensbeeld voor lief genomen worden, is waar (boger, nr. 7A). Maar
het is niet op basis van dit criterium alleen dat een keuze tussen titelen monopoliebescherming dient gemaakt te worden.
107. Twee andere criteria vallen af te lei den op het niveau van de
dienst en meer bepaald uit de zwaarte van de gevolgen van slechte
dienstkwaliteit en de eventuele terugslag van die gevolgen naar
derden en de maatschappij toe.
Een tweede criterium geeft meer de voorkeur aan monopolie boven
titelbescherming naarmate de gevolgen voor de client van eventuele
slechte dienstkwaliteit minder gemakkelijk door het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht kunnen opgevangen worden, omwille
o.m. van de bewijsmoeilijkheden die de dienstbehoevende ondervindt t.a.v. fout en causaliteit (nr. 62 e.v.), maar ook omwille van
het in wezen onherstelbaar karakter van de aangerichte schade
(nr. 64 e.v.): het risico op het ontstaan van die gevolgen is onmiskenbaar groter als de kans bestaat om onbekwamen te raadplegen, wat
het geval blijft als slechts de titel beschermd wordt.
108. Een derde criterium gaat ook terug op de gevolgen van slechte
dienstkwaliteit en houdt meer bepaald verband met de weerslag die
dergelijke gevolgen kunnen hebben op derden en op algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden.
Naarmate deze gevolgen zwaarder uitvallen lijkt een voorkeur voor
monopoliebescherming gewettigd omdat, in geval enkel de beroepstitel beschermd wordt, het lot van derden en maatschappij in handen
is van de dienstbehoevende en meer bepaald afhangt van diens
vermogen om de waarde van de beschermde beroepstitel te apprecieren.
(160) TREBILCOCK, M.J.
Toronto, 1979, 50 e.v.
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Waar de eerste twee criteria in hoofdzaak verwijzen naar de eerste
eis van de wetgever (opvangen van de onkunde van de dienstbehoevende) verwijst dit derde criterium ook naar zijn tweede eis die meer
verband houdt met het belang van derden en het algemeen belang.
Daarom is het derde criterium ook van ondergeschikte orde op het
stuk van de keuze tussen monopolie en titelbescherming. Immers,
zelfs in geval voor een ruime monopolieomschrijving geopteerd
wordt, dan nog blijven de belangen van derden onbeschermd indien
dienstbehoevenden verkiezen zichzelf te behelpen. Een vraagzijdeverplichting, die hier als techniek buiten beschouwing blijft, is dan
op zijn plaats (hoger, nrs. 40-41).
109. Een laatste veeleer praktisch criterium heeft te maken met de
omschrijfbaarheid van de diensten waarvoor men eventueel een
monopolie wil vestigen. Wanneer het niet mogelijk is de diensten
derwijze te omschrijven dat voor iedereen, desgevallend mede ingevolge een zekere traditie, duidelijk is wat juist bedoeld wordt, dan
heeft een monopolie niet veel zin omdat het erg moeilijk zal vallen
inbreuken op het monopolie te sanctioneren.
De wetgever kan het uiteraard aan de rechtspraak overlaten om op
grond van een vage wettelijke bepaling een traditie te vestigen; in dat
geval zal de te vestigen traditie evenwel grotendeels bepaald worden
door de gevallen waarin de beroepsbeoefenaars wel dan niet verkiezen klacht neer te leggen bij het parket, of zich burgerlijke partij te
stellen.
110. Het is onmogelijk om in dit kort bestek de criteria toe te passen
op de onderzochte beroepen van arts en advocaat (nr. 41, in fine).
Elders kwamen wij tot de conclusie dat zowel het ruime monopolie
van de geneesheer(161) als het beperkte pleitmonopolie van de advocaat(162) gerechtvaardigd bleken.

§ 2. Bespreking van de andere kwaliteitssignalen naast titel- en monopoliebescherming(163)
111. De kwestie die in deze paragraaf aan de orde is heeft voornamelijk betrekking op de vraag of de kwaliteitssignalen terzake van de
(161) K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 509-511.
(162) K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 512-517.
(163) Voor een beschrijving van het geldende Belgisch recht. K.
nrs. 517-523.
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dienstverstrekker die golden onder een toestand van gemeen recht
(nr. 45 e.v.), nog zinvol kunnen aangewend worden wanneer dat
gemeen recht werd bijgestuurd door de bescherming, strafrechtelijk
of anderszins, van een professionele titel of een monopolie.
Het ligt voor de hand dat de terreinwinst die op het stuk van de
kwaliteitsinformatie geboekt wordt ingevolge titel- of monopoliebescherming niet terug mag worden prijsgegeven door wilde reclameboodschappen die prima facie geen ander effect ressorteren dan
afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid in de ogen van het publiek
van hen die op de titel- of monopoliebecherming aanspraak mogen
maken.
Maar onder dit voorwendsel een algemeen publiciteitsverbod staande
houden lijkt te vergaand.

A.

AARD EN VORM; PRAKTISCHE GEGEVENS

112. Dat de Ordes zich met de aard van het gebruikte informatiemedium (krant, naambord, telefoonboek ... ) alsook met de vorm ervan
willen inlaten komt nogal bedilzuchtig over. De etiquette is er in de
eerste plaats voor hen die zich er willen aan houden(164). Een
kennelijk gebrek aan goede smaak sanctioneert overigens meestal
zichzelf, zij het niet financieel, dan anderszins. En wie zich bescheiden en waardig op de achtergrond wil houden zal daar vroeg of laat
de vruchten van plukken. Het tegenargument dat het publiek zal
reageren met het gekende 'ab uno disce omnes' zodat het vertrouwen
in de ganse beroepsgroep zou geschokt worden door het wansmakkelijk gedrag van enkelingen, vermag in casu nauwelijks te overtuigen.
Waar het immers om gaat, is niet zozeer om aard of vorm, maar wel
om de inhoud van de boodschap. De inhoud kan betrekking hebben
op de kwaliteit van de dienstverstrekker, op de prijs die hij voor zijn
diensten vraagt alsook op een aantal meer praktische gegevens
(adres, telefoonnummer, spreekuren, P .C.R.-nummer).
Wat de praktische gegevens betreft schijnt elke rem futiel(165): wie
door veelvuldigde adreswijzigingen in lokale bladen te melden de
aandacht op zich wil trekken(166), zal al vlug de indruk wekken zijn
huur niet meer te kunnen betalen. Prijsreclame zal verder aan de orde
zijn.
(164) Vgl. STEINDORFF, E., ,Freie Berufe- Stiejkinder der Rechtsordnung", Hugo Sinzheimer Gediichtnisvorlesung, 1979, Kiiln, Bund-Verlag, 1980, 21 e.v.
(165) Vgl. DE GAVRE, J., ,Advocatuur en publiciteits-Normeringsvooruitzichten", De advocaat, 1984/4, (23), 28-29.
(166) Zie Raad Orde, Balie Brussel, 3 maart 1913, J. T., 1913, 464.
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B.

RECHTSTREEKSE

KWALITEITSRECLAME;

SPECIALISATIEVER-

MELDING

113. Het is onmiskenbaar dat het eigenmachtig toevoegen van kwalificaties, orientaties(167) of specialisaties aan de wettelijk beschermde
professionele of academische titel zekere gevaren inhoudt.
Wat het toevoegen van kwaliteitsinformatie aan de wettelijk beschermde academische of beroepstitel betreft, moet onderscheid
gemaakt worden naargelang het betrokken beroep tevens van een
ruime monopoliebescherming geniet (nrs. 114-115) dan wel of er
slechts een strafrechtelijke bescherming is van de beroepstitel
(nr. 116).
a) Monopoliebescherming

114. Van monopoliebescherming wordt verwacht dat de onbekwame dienstverstrekkers er allemaal door worden geweerd (hoger,
nr. 14). Onder een systeem van monopoliebescherming blijft het dus
in principe gelijk tot wie de client zich wendt en hoeft hij zich
derhalve niet te informeren nopens de kwaliteit van de verschillende
dienstverstrekkers. Monopoliebescherming is in die optiek, anders
dan titelbescherming, niet meer het reglementeren van informatie,
het is het overbodig maken ervan (hoger, nr. 100).
Wanneer aan de monopolist nu wordt toegestaan zich door een of
andere vorm van publiciteit van zijn collega's kwalitatief te onderscheiden, dan stelt zich voor de client de vraag hoe hij dat signaal
moet interpreteren. Waar het monopolie juist zijn bestaansreden
ontleent aan de vrees dat degenen die niet in staat zijn zich behoorlijk
te informeren quasi-onvergoedbare schade zouden lijden of toebrengen aan derden (hoger, nr. 107 e.v.), wordt door het uitzenden van
dit signaal de indruk gewekt dat het toch belangrijk is zich te
informeren op gevaar af dat sommige dienstbehoevenden de gerechtigde beroepsbeoefenaars niet meer van de kwakzalver kunnen onderscheiden.
Ben mooi voorbeeld van de verwarring die aldus kan ontstaan vindt men in de
praktijk die er v66r 1975 in bestond dat advocaten die lid waren van de Luikse,
Brusselse en Gentse balie zich ,advocaat bij het Hof van Beroep"(168) noemden
hoewel ook de advocaten van de andere balies voor het Hof van Beroep konden

(167) Het !outer aanduiden en dus aanbieden van bepaalde diensten staat gelijk met de
vermelding van een bepaalde orientatie en dus met rechtstreekse kwaliteitsreclame.
(168) Zie reeds hierover VICTOR, R., ,De crisis aan de balie", R. W., 1938-39, (1571), 1599.
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pleiten. Terecht werd deze praktij k ingevolge artikel 428 lid 3 Ger. W. onmogelij k
gemaakt( 169).

Meestal wordt erop aangedrongen dat de wetgever of de betrokken
Orde er tenminste zorg voor zou dragen dat het zich aanmeten van
aanvullende kwalificaties niet misleidend zou werken(170). Met andere woorden, bepaald zou moeten worden wie zich specialist mag
noemen en wie niet. Men vergeet dan dat het toelaten van het gebruik
van aanvullende kwalificaties en vervolgens het wettelijk of deontologisch beschermen van specialisatietitels impliciet betekenen dat het
monopolie gefaald heeft: het handhaven van de eenheid van het
beroep, d.w.z. dat alle beroepsbeoefenaars nog alle activiteiten mogen verrichten ondanks hun specialisatie, lijkt dan niet langer verantwoord. Door de bescherming van de specialistentitels wordt immers,
zij het misschien ongewild, toegegeven dat niet alle beroepsbeoefenaars alle beroepshandelingen kwalitatief aankunnen: dat wilde de
monopoliebescherming nu juist garanderen(171).
115. Volstaat het echter niet, als specialisatie toch onvermijdelijk is
geworden, dat de beroepsbeoefenaars-monpolisten, zonder zich
naar buiten uit kwalitatief te onderscheiden, de clienten naar mekaar
doorverwijzen indien het hen voorgelegde probleem niet tot hun
specialisatie behoort? Mogen zij immers niet geacht worden nog
voldoende generalist te zijn om het probleem te kunnen diagnosticeren alsook kennis te dragen van mekaars feitelijke specialisatie? Dit
zou inderdaad volstaan. Maar de eerst geraadpleegde beroepsbeoefenaar zal menselijkerwijze steeds enigszins geneigd zijn de zaak aan
zich te trekken zelfs al is hij geen specialist terzake, hetzij om
financiele redenen, hetzij, erger nog, uit vrees zich anders definitief
een trouwe client afhandig te laten maken, en dan nog door eigen
toedoen(172) (173).
Als dus binnen een ruim vakgebied dat in zijn geheel door een
(169) VRANCKEN, L., ,Advocatuur en publiciteit- De huidige Belgische situatie", De advocaat, 1984/4, 2.
(170) Vgl. ROLAND, R., ,De specialisatie aan de balie", R. W., 1950-51, (115), 124-125; en
nog steeds: DE GAVRE, J., ,Advocatuur en publiciteit Normeringsvooruitzichten", De
advocaat, 1984/4, (23), 29.
(171) TREBILCOCK, M.J., e.a., Professional regulation in Ontario, 1979, 264.
(172) BALTUS, M., De specialisatie. Haar opportuniteit- Haar praktische realisatie, Congres
VBA, Charleroi, 1973, 7-8; STEVENS, R., American medicine and the public interest, New
Haven and London, Yale University Press, 1971, 293 e.v.
(173) Het vormen van een associatie tussen beoefenaars van verschillende specialismen kan
een gedeeltelijke oplossing brengen, maar men kan moeilijk verwachten dat aile beroepsbeoefenaars zich associeren.
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monopolie wordt afgeschermd, specialisatie noodzakelijk wordt geacht om de wenselijk geachte kwaliteit te kunnen waarborgen, dan
is consistentie aangewezen met de idee die aan de oorsprong van de
initiele monopolieverlening lag (hoger, nrs. 100, 106 e.v.): als van de
client niet kan verwacht worden dat hij zich weet te informeren
nopens de kwaliteit van de dienstverstrekker omdat hij de aard en
het voorwerp van de bij hem gerezen behoefte onvoldoende kent
(nr. 14), dan kana fortiori niet gehoopt wordt dat hij wijs zal raken
uit de specialistentitels die een nog veel gedetailleerder vertrouwdheid
met de eigen behoefte veronderstellen. Niet alleen is dus de bescherming van die titels geen afdoende oplossing, ook het !outer opdelen
van het voorheen ene beroep in specialistische submonopolies leidt
niet tot een bevredigend resultaat: tot wie zal de client die niet weet
onder welk specialisme zijn probleem ressorteert zich immers wenden? Of omgekeerd, welke specialist zal de diagnose kunnen stellen
en correct kunnen doorverwijzen als hij niet vertrouwd is met de
materie waarin het probleem zich situeert(l74)?
De typische client van de monopolist heeft in de eerste plaats nood
aan een generalist die de diagnose kan stellen of minstens het probleem weet te situeren(l75). Daarin bestaat dan ook de oplossing,
nl. in het opsplitsen van het vakgebied in een submonopolie voor
generalisten en een submonopolie voor specialisten. Niet de informatiefunctie t.a.v. de client primeert dan, en nog minder die t.a.v. de
beroepsbeoefenaars zelf. Wei prevaleert de noodzaak voor de generalisten om door te verwijzen en het onvermogen voor de specialist
om de client definitief afhandig te maken: zij mogen zich immers niet
op mekaars terrein begeven(176).
D.i. uiteindelijk ook de oplossing die de facto, ingevolge de RIZIV-reglementering,
geldt in de geneeskundige sector waar het monopolie praktisch de ganse beroepswerkzaamheid beslaat. De Code van Geneeskundige Plichtenleer laat toe dat
generalisten (huisartsen) en specialisten hun erkenning door het RIZIV kenbaar
maken aan het publiek(l77).

{174) Vgl. CALEWAERT, W., Specialisatie bij de balie, R. W., 1953-54, (601), 604-605; VAN
HEeKE, G., Recht als kunst en als wetenschap, Jura Fa/canis, 1985-86, (9), 12.
(175) Vgl. The Royal Commission on Legal Services, Final report, vol. I, 1979, 69 e.v.
(176) Het aansprakelijkheidsrecht vermag weliswaar de doorverwijzingsplicht reeds in zekere
mate te sanctioneren: niet doorverwijzen als men zelf onvoldoende competentie bezit kan als
een fout worden aangemerkt.
(177) Art. 13, § 3 Code Geneeskundige Plichtenleer.
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b) Titelbescherming

116. Heel anders liggen de zaken wanneer de aangewende techniek
niet de monopolie - maar wei de titelbescherming is. Men zou
uiteraard kunnen stellen dat de techniek van titelbescherming het
verstrekken van kwaliteitsinformatie niet overbodig maakt, maar
vervangt (vgl. nr. 100): de titelbescherming wil immers juist een
betrouwbaar kwaliteitssignaal uitzenden. Toch zijn er twee redenen
waarom dit argument inzake het publiciteitsvervangend karakter van
de titelbescherming niet kan bijgetreden worden.
Vooreerst impliceert de keuze van de titelbescherming als techniek
dat men vertrouwen heeft in het vermogen van de modale client om
de waarde van de titel te apprecieren terwijl anderzijds eventuele
door een niet-deskundige veroorzaakte schade binnen redelijke perken blijft (nr. 105 e. v.). Zodoende zal het toevoegen van bijkomende
kwalificaties of specialiteiten bij de client niet te veel verwarring
zaaien. Wordt daar toch voor gevreesd, dan wijst dit er allicht pp
dat althans m.b.t. bepaalde diensten beter voor monopoliebescherming geopteerd ware geworden(178).
Een tweede reden waarom met een publiciteitsverbod voor personen
wiens titel slechts beschermd wordt, voorzichtig moet worden omgesprongen bestaat erin dat degenen die niet het recht hebben de titel
te dragen, omdat zij zich niet kunnen (of willen) Iaten inschrijven op
de lijst van de betrokken Orde, ook niet onderworpen zijn aan het
publiciteitsverbod. In die optiek zou het concurrentieel en informatief voordeel dat verbonden is aan het recht de titel te dragen slechts
onverminderd gehandhaafd worden als ook degenen die de titel
dragen publiciteit mogen maken(179).
Het mag betwijfeld worden of het de moeite loont, althans binnen
het kader van een algemene titelbescherming, om deze aanvullende
informatie opnieuw te reglementeren (bv. wettelijke of tuchtrechtelijke bescherming van specialistentitels).
Of men nu op basis van ervaring of van aanvullende leergangen het
recht een specialistentitel te dragen verleent, de administratieve belasting die er het gevolg van is zal zwaar zijn. Hoe wordt ervaring

(178) Vgl. TREBILCOCK, J., e.a., Professional regulation in Ontario, 1979, 276 e.a.
(179) Vgl. JANNE, R., ,Grace et disgrace de l'avocat", J.T., 1960,301: deze auteur trekt de
tegengestelde conclusie; ook concurrenten niet-advocaten zouden aan soortgelijke deontologische verplichtingen moeten onderworpen worden.
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gemeten? En wie zal de moed opbrengen een gevestigd beroepsbeoefenaar te 'buizen' in een aanvullende leergang(l80)?
Bovendien kan het officieel toekennen van specialistentitels de dynamiek van creatieve beroepsbeoefenaars slechts verstoren.
Naar verluidt mogen de advocaten van de Franstalige balie van Brussel 5 specialismen (waaronder 'generalist') vrij kiezen uit een lijst van 47(181). Aan de hand van
die keuze wordt een lijst opgemaakt die bestemd is voor interne ci.rculatie en voor
de rechtszoekenden die erom vragen. Het zou niet de bedoeling zijn dat de advocaten
op eigen initiatief (bv. briefpapier) hun specialisme kenbaar zouden maken.

Tenslotte mag van de client die de titelbescherming aankan ook
verwacht worden dat hij bij machte is zijn probleem enigszins te
situeren en de door de beroepsbeoefenaars geclaimde specialisaties
voldoende kritisch te beoordelen. Meestal neemt de kritische zin van
de client alsook zijn vertrouwdheid met het probleemgebied trouwens toe naarmate de techniciteit van het probleem groter is: de
minder technische problemen moeten alle beroepsbeoefenaars die de
titel mogen dragen kunnen oplossen(l82).
Een algemene regeling inzake misleidende reclame kondigt zich
trouwens aan- in de H.P.W. - nu artikel 5 E.G. Richtlijn d.d.
10 september 1984, die de wetgeving van de Lid-Staten terzake nader
tot elkaar wil brengen, duidelijk laat blijken dat de wetgevers van
de Lid-Staten ook voor vrije beroepen niet meer zullen kunnen
volstaan met het laten functioneren van zelfreguleringsmechanismen(183).
c) Vrijheid van meningsuiting

117. Men kan zich de vraag stellen ofwat voorafgaat (nrs. 114-116),
en met name het onderscheid dat gemaakt werd tussen monopolieen titelbescherming op het stuk van de publiciteit, strookt met de uit
de Verenigde Staten overgewaaide tendens om de vrijheid van meningsuiting in het gedrang gebracht te achten(184) wanneer een
geheel of gedeeltelijk publiciteitsverbod wordt opgelegd.
(180) Vgl. BALTUS, M., De specialisatie. Haar opportuniteit. Haar praktische realisatie,
Congres VBA, 1973, Charleroi, 5-6.
(181) DS, 22 februari 1986, p. 20. Vgl. DESMET, 1 ., ,De advocaat en de informatie", R. W.,
1972-73, 403.
(182) Vgl. KuJJPER, H., Specialisatie, Advocatenblad (N.), 1986, (84), 87.
(183) Richtlijn betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake misleidende reclame (Pb. L. 250/17).
(184) Dit zijn dan First Amendment-cases (,commercial free speech"): K. GEENS, Het vrij
beroep, nr. 751.
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Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de vraag slechts dient
beantwoord te worden t.a.v. artikellO van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens, en niet t.a.v. artikel 14 van de
Belgische Grondwet. Meestendeels vindt immers ook het publiciteitsverbod voor vrije beroepers een wettelijke grondslag(185) die naar
Belgische gewoonte niet aan de grondwet mag getoetst worden(186).
Vervolgens moet gesteld worden dat als het probleem enkel gesteld
wordt voor de vrije beroepers, deze beperking niet geheel verantwoord is. Het probleem kan evenzeer onderzocht worden voor
allerlei andere reclamereglementeringen, tot de conformiteit van de
handelspraktijkenwet(187) met artikel 10 EVRM toe(188). Derhalve
zij verwezen naar onze conclusies daarover elders(l89).

C. INHOUDELIJK AGRESSIEVE EN SUPERLATIEFRECLAME

118. De reden waarom dergelijke reclame vreemd zou aandoen heeft
niet zozeer te maken met de dienstverstrekker dan wel met de dienst.
Dergelijke reclame geeft hoe dan ook de indruk dat de dienstverstrekker zich meester weet van hetresultaat van zijn dienst. Zo wordt meer
beloofd dan de dienstverstrekker kan geven, vermits de betrokken
diensten juist als voornaamste kenmerk hebben dat succes niet
gewaarborgd kan worden (nr. 55 e.v.).
Zonder dit kenmerk zou het voor de dienstbehoevende veel eenvoudiger zijn om de dienstkwaliteit te beoordelen en zou er, indien de
(185) Toegegeven dient evenwel te worden dat de wet soms weinig formele houvast biedt: zo
zou het deontologisch reclameverbod voor advocaten moeten gegrondvest worden op artt. 428
lid 3 en 456 lid 3-4 Ger. W. (DE GA VRE, J ., , ,Advocatuur en publiciteit - Normeringsvooruitzichten", De advacaat, 1984/4, 24).
(186) Daar komt bij dat men naar Belgisch recht geneigd is het reclameverbod te belichten
in het perspectief van de wettelijke, maar niet grondwettelijke horizontale vrijheid van beroep
en bedrijf, d.i. het recht vrij mede te dingen, waarvan dus bij eenvoudige wet kan worden
afgeweken (NEELS, L., , Vrijheid van meningsuiting en handelspubliciteit", in Liber arnicarum, J. Mertens de Wilmars, Antwerpen, Kluwer, 1982, ((187), 201).
(187) Dit bleek duidelijk uit de beslissing van het EHRM d.d. 25 maart 1985 in de zaak
Barthold (Pub!. Cour., reeks A, vol. 90): een Duits dierenarts kreeg een stakingsbevel van de
Duitse rechter op grond van een inbreuk op de deontologische code die bestond in het toestaan
van een interview; deze inbreuk werd immers beschouwd als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad; voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd derhalve niet
een beslissing van een tuchtrechtelijke instantie aangevochten, maar we! de beslissing van een
gewone rechter, in casu een Hof van Beroep, die een deontologisch vergrijp in strijd had
geoordeeld met het Duitse equivalent van de Belgische Wet Handelspraktijken. Zoals verder
nog ter sprake zal komen onder nr. 535, achtte het Europees Hof in casu schending van
artikel 10 EVRM aanwezig.
(188) Zie over de problematiek in het algemeen, DE MEYER, J., ,De rechten van de mens
in een commerciele context", Jura Fa/canis, 1983-84, (423), vooral op 435.
(189) K. GEENS, Het vrij beraep, nr. 531B en C.
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schade relatief vergoedbaar was, niet eens een reglementering moeten
uitgedokterd worden om de onkunde van de dienstbehoevende op te
vangen (vgl. nrs. 13 en 107).
Superlatiefreclame is in die zin de negatie van de oorzaak van
monopolie- en/of titelbescherming en is er bijaldien onbestaanbaar
mee.
D.

0NRECHTSTREEKSE RECLAME

119. Met een verbod van onrechtstreekse reclame wil men klaarblijkelijk voorkomen dat de beroepsbeoefenaars zich op enigerlei andere
wijze een reputatie maken dan door de uitoefening van hun beroep
aileen. Onrechtstreekse reclame begrijpt dan al die publieke uitingsvormen die niet hoofdzakelijk door publicitaire doeleinden gei:nspireerd zijn maar die evenmin strikt professionele handelingen uitmaken.
Zo is het assisenpleidooi van een advocaat geen onrechtstreekse
reclame(190), een congrestoespraak soms wei. Zo maakt de architect
die een openbaar gebouw heeft neergezet en een interview aan een
grote krant toestaat slechts onrechtstreeks reclame; maar betaalt hij
een lokaal immobilienblad om een ,interview" met hem op te nemen
over enkele van zijn recentste werken, dan betreft het rechtstreekse
reclame. Het gaat derhalve om een intentieverschil.

120. Het geheel of gedeeltelijk verbod onrechtstreekse reclame te
maken kan verklaard - zij het daarom nog niet gerechtvaardigd worden vertrekkende vanuit de natuurlijke prijsongevoeligheid van
de gemiddelde dienstbehoevende (hoger, nr. 67 e.v.). Omwille van
die prijsongevoeligheid is er niet zoveel prijsconcurrentie tussen de
beroepsbeoefenaars, maar pogen zij veeleer te investeren in op
reputatievorming gerichte kwaliteit en op clientelebinding gericht
vertrouwen zo dat hun diensten voor de dienstbehoevende uniek en
onvervangbaar lijken (nr. 70).
Een van de middelen om deze , ,produktdifferentiatie'', d.i. deze
indruk van niet substitueerbaarheid teweeg te brengen bestaat in het
,maken" van onrechtstreekse reclame: het gaat om een erg rendabele investering in op reputatievorming gerichte kwaliteit, omdat men
immers een vrij groot publiek bereikt; dit is veel ,efficienter" dan
(190) Dat de rechten van de verdediging in dergelijk geval oak buiten de gerechtszaal kunnen
moeten opgenomen worden door de advocaat, bv. op een persconferentie, is nog geen
evidentie: zie daarover LAMBERT, P., ,L'avocat et les conferences de presse", noot onder
Cour superieure de justice de Luxembourg, 21 oktober 1982, J. T., 1983, 675.
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een geleidelijke reputatieverbreiding die het gevolg is van individuele
clientenbinding.
121. Wanneer nu reeds onder een toestand van gemeen recht de
voorkeur gegeven wordt aan onrechtstreekse boven prijsreclame,
dan ligt het voor de hand dat de onrechtstreekse reclame nog meer
in trek zal zijn wanneer in gereglementeerde toestand een verbod van
rechtstreekse reclame wordt opgelegd. Een niet publicitaire uitingsvorm naar een ruim publiek toe is dan het ideale middel om het
strenge ,anti-reclame keurslijf" te doorbreken.
Omdat de mogelijkheden om op onrechtstreekse marrier zijn reputatie te verzorgen niet gelijkelijk verdeeld zijn over alle beroepsbeoefenaars, wordt dan niet zelden de collegialiteit ingeroepen om
een geheel of gedeeltelijk verbod van onrechtstreekse reclame te
rechtvaardigen.
Wanneer die ,reclame" evenwel werkelijk in hoofdzaak een nietpublicitair doeleinde dient, en het derhalve niet om commerciele
inlichtingen gaat, maakt dergelijk verbod weinig kans om, onder
artikel 10 lid 2 EVRM, als een gerechtvaardigde inmenging in het
recht op vrije meningsuiting beschouwd te worden (vgl. nr. 531B):
het verbod staat dan buiten verhouding tot het nagestreefde doel, te
weten de collegialiteit (,rechten van anderen"), omdat met de onrechtstreekse reclame zelf veelal een algemeen aanvaarde maatschappelijke waarde (bv. deskundige voorlichting van de, gemeenschap)
wordt nagestreefd die in het verlengde ligt van de vrijheid van
meningsuiting( 191).
0NDERAFDELING III
PRIJS ONDER EEN GEREGLEMENTEERDE TOESTAND

122. In afdeling I werd op inductieve wijze afgeleid dat de wetgever
in de vrije beroepssector met tweeerlei soorten prijsbekommernis
begaan was. Enerzijds wenste hij in curatieve typesituaties, en dus
vooral in de geneeskunde en de advocatuur, een matige prijsvorming
(nr. 15). Deze wens was slechts een onderdeel van 's wetgevers
intentie om de onkunde van de dienstbehoevende op te vangen
(nr. 14). De gemiddelde dienstbehoevende zal immers slechts bij een
deskundige te rade gaan wanneer hij de prijs die hij daarvoor moet
(191) EHRM, 25 maart 1985, Pub!. Cour, reeks A, vol. 90. Zie ook daarover: LAMBERT, P.,
J. T., 1984, 350; LEMMENS, P ., R. W., 1985-86, 131; K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 535-536.
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betalen naar verhouding acht met de ernst van zijn probleem
(nrs. 67-70).
Anderzijds wenste de wetgever in die preventieve (bv. architect) en
controletypesituaties (bv. revisor) waarin hij de dienstbehoevende tot
de raadpleging van een deskundige dwingt, dat de prijs voldoende
hoog zou zijn (nrs. 28 en 36). Deze wens is dan weer een onderdeel
van 's wetgevers intentie om in die situaties de verplichte tussenkomst
van een deskundige het gewenste effect te laten ressorteren, met name
dat van een kwaliteitsgarantie.
In afdeling II, onderafdeling III werd dan onderzocht of het gemeen
recht aan de eerste prijsbekommernis van de wetgever kan tegemoet
komen. Dit werd niet onderzocht m. b. t. de tweede prijsbekommernis
omdat zij deel uitmaakte van een streefdoel van de wetgever dat
omwille van de zich opdringende beperking nog nauwelijks aan bod
kwam (nrs. 40-41). Derhalve zal de tweede prijsbekommernis ook in
deze onderafdeling buiten beschouwing blijven.
Het resultaat van het onderzoek m.b.t. het vermogen van het gemeen
recht om de eerste prijsbekommernis van de wetgever op te vangen
viel noch onverdeeld gunstig, noch onverdeeld ongunstig uit. Weliswaar werd door het gemeen recht de sterkere rol van de dienstverstrekker in het prijsvormingsproces erkend (nr. 79): hij was de eerste
rechter van de prijshoogte. De bewijslast voor het gerechtvaardigd
karakter daarvan werd evenwel niet zelden bij diezelfde dienstverstrekker gelegd terwijl sommige rechterlijke beoordelingscriteria ter
zake van de honorariumhoogte rekening hielden met de draagkracht
van de dienstbehoevende (vermogen, resultaat) (nrs. 79-82).
Een tweetal vrij uiteenlopende thema's worden hier kort behandeld.
Vooreerst het onderscheid tussen door het RIZIV erkende geneesheren en specialisten, dat neerkomt op een honorariumverschil zodat
de behandeling ervan op deze plaats het meest geeigend voorkomt.
Een tweede tot nog toe onbehandeld thema houdt verband met de
rol die de Ordes en Instituten spelen in het prijsvormingsproces.
§ 1. De erkenning als huisarts of specialist in het kader van de
RIZIV -reglementering(192)

123. De ruime en strafrechtelijke monopoliebescherming waarvan
het beroep van geneesheer geniet, wilde waarborgen dat aile beroeps(192) Hier worden slechts de besluiten van het onderzoek weergegeven: voor meer details, K.
Het vrij beroep, nrs. 605 en 733-743.
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beoefenaars aile beroepshandelingen kwalitatief aankunnen; iemand
die een deskundige in de gezondheidszorg raadpleegde, mocht er
m.a.w. op vertrouwen dat a! wie zijn diensten aanbood, daartoe
effectief bekwaam was; de strafrechtelijke bescherming van een
beroepstitel was overbodig, het inwinnen van bijkomende kwaliteitsinformatie nutteloos. Gevolg: het vermelden van specialisatietitels,
ten titel van reclame of anderzins, sticht verwarring bij het clienteeel
dat twijfels krijgt over de eenheid van het beroep en het opnieuw als
noodzakelijk begint te ervaren zich te informeren nopens de kwaliteit
van de verschillende dienstverstrekkers (nrs. 114-115).
Bijgevolg werd gesteld dat, als specialisatie in een door een monopolie afgeschermd vakgebied onvermijdelijk was geworden, het failliet
van het ene beroep moest erkend worden. De oplossing, zo werd
gezegd, bestond in de opsplitsing van het vakgebied in een submonopolie van de generalist en een submonopolie voor de specialisten,
waarbij eerstgenoemde moest doorverwijzen naar een van laatstgenoemden wanneer de hem voorgelegde problemen een diepgaande
specialisatie vergden.
De RIZIV-erkenning van huisartsen en specialisten heeft de zaken de
facto zo georganiseerd. De eenheid van het beroep blijft in principe
gehandhaafd. Maar het zich niet conform opstellen aan de RIZIVorganisatie wordt financieel gesanctioneerd, zowel voor de nieterkenden als voor de erkenden die de grenzen van hun submonopolie
te buiten gaan.
124. Toch waren de zaken beter fundamenteler aangepakt, zowel op
het niveau van de erkenningsvereisten alsop dat van de sanctionering
van de vereisten tot behoud van de erkenning.
De post-universitaire RIZIV-stage is een typevoorbeeld van een stage
die beter in de universitaire opleiding ware gei:ntegreerd geworden(193): het accent zou dan meer op de stage zelf, en minder op de
toelating tot de stage gelegd geworden zijn. Nu reeds verzorgen de
universiteiten (academische ziekenhuizen, centra voor huisartsenopleiding) de facto de stagebegeleiding. Maar de controle op het aldan
niet gunstig verloop van de stage zelf gebeurt vrij formeel, terwijl de
toegang tot de specialistenstage wordt belemmerd door een soms
droevig stroeve numerus clausus van het RIZIV die zijn oorzaak niet

(193) Over de vrij toevallige verlopende ontstaansgeschiedenis van de erkenningsregeling, zie
H., De opleiding en de erkenning van geneesheren-specialisten in het Belgisch recht,
B.T.S.Z., 1978/6, 1.
NYS,
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zozeer vindt in professioneel groepsego!sme dan wel in overheids-,
meer bepaald Schatkist belangen( 194).
Bovendien lijken de sancties op het doorbreken van het submonopolie onvoldoende: minst erg is nog het facultatief karakter van de
stage, vermits de facto eenieder een erkenning poogt te bekomen;
maar een erkend arts die zich niet aan de grenzen van zijn specialisatie
houdt, wordt hoogstens financieel gestraft. Een kwaliteitsgeneeskunde is zo niet verzekerd.
De RIZIV -stage lijkt een financiele kwestie. Ze is het niet, of althans
niet uitsluitend. Haar integratie in de universitaire opleiding dringt
zich op.
§ 2. De rol van de Ordes in het prijsvormingsproces(195)
125. Men kan moeilijk stellen dat het tuchtrecht een matiger prijsvorming in de hand zou werken, dan diegene die onder een toestand
van gemeen recht bestond, wel integendeel(196).
Het tuchtrechtelijk verbod om te hoge of te lage honoraria voorop
te zetten, werkt ,prijsafspraken" binnen de Ordes in de hand. Het
reclameverbod vermindert dan de prijsconcurrentie nog binnen de
toegelaten marge.
Vanuit zuiver deontologisch standpunt kan begrip opgebracht worden voor het verbod overdreven hoge honoraria te vragen: zulks
getuigt immers van een gebrek aan loyauteit. Vanuit het standpunt
van de verenigingstucht kan begrip opgebracht worden voor het
verbod lage honoraria te vragen: de groep van beroepsbeoefenaars
komt op het eerste gezicht verzwakt uit een verhevigde concurrentiestrijd.
Toch blijft de vraag of het belang van de client en van het algemeen
niet gebaat zijn bij die strijd en, zo ja, of die belangen dan niet
prevaleren op het belang van de beroepsgroep.
a)

Minimumbarema's

126. Vooreerst: wat is een te lage prijs? Economisten zouden antwoorden dat het een prijs is die de onderneming niet toelaat haar
(194) K. GEENS, a. W., nrs. 554 en 598.
(195) Hier vindt men slechts de conclusies van het onderzoek terug; voor meer details, zie K.
GEENS, a. W., nrs. 744-752.
(196) De zelfstandige arbitrage- en de facultatieve adviesbevoegdheid van de raden van de
Orde dragen daar evenmin toe bij: K. GEENS, a. w., nrs. 758-760.
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continu'iteit te verzekeren. Alles hangt dan af van de kostenstructuur
van de onderneming. Ben efficiente onderneming mag het voordeel
van haar efficientie doorspelen naar de client. Ben onderneming die
om een of andere reden weinig of geen kosten heeft(197), kan zich
tevreden stellen met een prijs die praktisch aileen een winstmarge
om vat.
Bconomisch zijn lage prijzen derhalve een individuele kwestie: , verkopen met verlies" werpt zelden vruchten af, maar wat voor de een
reeds een verkoop met verlies is, kan voor de ander nog een fikse
winstmarge opleveren.
Overigens is bij vrije beroepers ,prijs" nog in een andere betekenis
een strikt particuliere aangelegenheid. Gelet op het steeds weer
verschillend kader waarin eenzelfde dienst moet gepresteerd worden,
lijken standaardprijzen moeilijk vooropgesteld te kunnen worden: de
meeste diensten zijn van een dermate uniciteit dat het zelfs voor een
individuele dienstverstrekker erg moeilijk valt te stellen dat - ceteris
paribus - hij voor dergelijke dienst in de toekomst nooit minder dan
x F en nooit meer dan y F kosten zal dienen te maken (nr. 70)(198).
Beschouwt men deze elementen cumulatief- de unieke kostenstructuur van e/ke vrije beroeper en de uniciteit van elke dienst - dan
is het duidelijk dat er economisch voor een collectieve miniumprijs
geen enkele rechtvaardiging voorhanden is. De efficiente dienstverstrekkers worden erdoor benadeeld, terwijl de ,gemakkelijke" cHenten mede het ereloon van de ,moeilijkere" betalen (,cross-subsidization").
127. Ook het belang en de cohesie van de beroepsgroep - d.i. het
zuiver tuchtrechtelijk aspect, Ievert bij nader toezicht geen rechtvaardiging op. De beroepsgroep moet zich tijdig en deugdelijk kunnen
verjongen; welnu, jonge beroepsbeoefenaars zullen gemakkelijker
doorbreken als zij hun lage of efficiente kostenstructuur mogen
'uitbuiten'. De beroepsgroep is daarenboven gebaat bij een sociaal
imago; welnu, heel wat clienten met een relatief eenvoudig en nietacuut probleem raadplegen allicht geen beroepsbeoefenaar omdat
het minimumprijspeil te hoog ligt.
De pro deo-regeling in de advocatuur accentueert voormelde tekortkomingen van een minimumprijspeil slechts. De toegang van de
(197) Bv. een jong advocaat die de universiteitsbibliotheek dagelijks kan bezoeken, die zich
verplaatst met het openbaar vervoer en kantoor houdt in het ouderlijk huis.
(198) In de barema's van de verschillende balies wordt deze uniciteit ten dele erkend, doordat
de barema's slechts gelden voor een beperkte categorie diensten: zie K. GEENS, a. w., nr. 748.
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jongeren tot het beroep wordt zeker niet vergemakkelijkt door hen
tot quasi-gratis rechtsbijstand te verplichten. En het traditionele
(maar foutieve)(199) argument pro minimumbarema's, met name
dat de kwaliteit zakt met de prijs, ondergaat hier een toch wel erg
merkwaardige uitzondering. Tenslotte wordt door minder bemiddelde clienten slechts in acute noodzaak beroep gedaan op een advocaat:
een eerlijk mens vraagt de pro deo-regeling niet dan wanneer hij ertoe
gedwongen wordt.
b) Prijsreclame

128. Prijsreclame is slechts oirbaar wanneer hij niet misleidend is.
Gelet op de uniciteit van elke dienst en het getrapte karakter van de
behoeftevorming is het geen sinecure een reclamereglementering uit
te werken die elke misleiding voorkomt.
Toch ziet men niet in waarom de Ordes intern collectieve minimumen maximumprijzen mogen vooropzetten, terwijl de individuele
dienstverstrekker zijn prijsmarges extern niet bekend zou mogen
maken, daar waar het voor de individuele dienstverstrekker alvast
eenvoudiger is om een minimale prijs te schatten: ook al kan hij de
eindeloze uniciteit van de te presteren diensten niet afdoende voorspellen, hij kent tenminste de eigen kostenstructuur.
Bovendien hebben de potentiele clienten belang bij een zekere kennis
van het prijspeil. Kennen ze het prijspeil niet, dan zullen ze daar
veeleer uit afleiden dat de diensten duur dan wel goedkoop zijn.
Ook de jongere dienstverstrekkers hebben er een evident belang bij
hun prijzen kenbaar te mogen maken, zo dat op niet-misleidende
wijze geschiedt.
De zaak kan misschien nog anders geformuleerd worden: de prijsvoorspelbaarheid die soms als voordeel van de prijsbarema's wordt
vermeld(200), werkt concurrentieverstorend als het een collectieve
(barema), en concurrentiebevorderend als het een individuele (reclame) voorspelbaarheid betreft(201).
De E.G.-Richtlijn d.d. 10 september 1984 betreffende het nader tot
(199) K. GEENS, a. W., nrs. 751 -752.
(200) Zie bv. de aanhef van de beslissing van de Brusse1se balie die de oplegging van
prijsbarema's aankondigt in LAMBERT, P., Reg/es et usages, 332 e.v.
(201) Zelfs in het zo traditionele Engeland werd onlangs de ,ban in solicitors advertising"
opgeheven (Financial Times, 19 november 1983, p. 3; The Guardian, 22 juni 1984; The Times,
23 juni 1984), zulks op aanbeveling van THE ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES, Final Report, vol. [, 371 e.v. Zie ook ATTANASIO, J.B., Lawyer advertissing in England
and the United States, American Journal of Comparative Law, 1984, 493.
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elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
der Lid-Staten inzake misleidende reclame(202), die ook van toepassing is op vrije beroepen (art. 1), biedt de Belgische wetgever een
uitstekende kans, en noodzaakt hem er trouwens toe een uniforme
regeling inzake misleidende reclame en prijsreclame uit te werken
voor vrije beroepers: de richtlijn laat duidelijk blijken dat zelfregulering door de beroepsbeoefenaars niet meer zal volstaan(203) (art. 5).
c) Verzekering

129. Het voorgaande dient natuurlijk genuanceerd te worden wanneer de diensten moeten verzekerd worden, en zeker wanneer dergelijke verzekering, zoals in Belgie voor de geneesheren, gepaard gaat
met honorariumovereenkomsten tussen beroepsbeoefenaars en verzekeraars(204). Deze overeenkomsten houden immers geen rekening
met de individuele kostenstructuur van elke dienstverstrekker noch
met de uniciteit van elke dienst.
Een tuchtrechtelijk verbod om overdreven honoraria te vragen behoudt zijn zin voor niet-geconventioneerde artsen.
Een verbod om lage honoraria te vragen heeft zin voor aile artsen,
indien met lage honoraria diegene bedoeld worden die minder bedragen dan het terugbetalingstarief van het ziekenfonds(205). Dergelij ke
honoraria leveren voor de client immers een netto winst op, wat de
deur open zet voor misbruiken. Men zou zelfs kunnen argumenteren
dat honoraria die gelijk staan met het terugbetalingstarief- zodat
de patient het remgeld niet moet betalen, tot artificiele dienstengeneratie aanleiding kunnen geven(206).
Een algemene regellijkt hier evenwel niet op zijn plaats gelet op het
feit dat sommige patienten het remgeld niet kunnen dragen(207).
Maar het bestaan van terugbetalingstarieven en van honorariumovereenkomsten artsen-ziekenfondsen lijkt een voldoende reden om
(202) Pb. L. 250/17.
(203) De Belgische wetgeving moest aangepast zijn v66r 1 oktober 1986 (art. 8): vraag is nog
maar of dit zal geschieden via een verruiming van het toepassingsgebied van de Handelspraktijkenwet.
(204) Vormen van niet-verp1ichte verzekering hebben doorgaans vee! moeite met het aanvaarden van de hoogte van vrij vastgestelde honoraria, o.a. uit vrees voor collusie: zie bv. inzake
de bijzondere tegenverzekering, Hrb. Kortrijk, 23 mei 1972, J.C.B., 1974, I-410.
(205) LECLERCQ, M., Un medecin lie par !'accord national definissant les honoraires est-il
oblige d'appliquer il ses patients les tarifs prevus par !'accord non seulement en tant que
maxima mais aussi en taut que minima, J. T. T., 1974, 273.
(206) Anders ten onrechte, Vred. St. Jans-Molenbeek, 20 mei 1970, J. T., 1971, 134.
(207) Vgl. in die zin, Rb. Liege, 2 december 1966, Jur. Liege, 1966-67, 140.
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een prijsreclameverbod te handhaven. Individuele reclame zal immers de misleidende indruk wekken dat de geconventioneerde artsen
onderling verschillende prijzen aanrekenen wat, behoudens in de
uitzonderlijke gevallen waarin werken aan terugbetalingstarief geoorloofd is, niet het geval kan zijn. Hoogstens kunnen aile geconventioneerde artsen een uniforme prijslijst uithangen waaruit bovendien
zou blijken dat zij geconventioneerd zijn.

AFDELING

IV

DE WIE-VRAAG:
DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN EN DE KEUZE
TUSSEN BEROEPSVERENIGING EN OVERHEID
OM DE VOORWAARDEN TE VERWOORDEN EN TE SANCTIONEREN

130. Het gemeen recht vermag de vrijheid van het individu onvoldoende aan banden te leggen (afdeling II) opdat de onkunde van de
dienstbehoevende in de bestudeerde sectoren zou verholpen worden
terwijl dit naar het inzicht van de wetgever, nochtans wenselijk is
(afdeling I). Derhalve moet een van het gemeen recht afwijkende
reglementering op het getouw gezet worden die zich in hoofdzaak zal
situeren op het niveau van de dienstverstrekker (afdeling III). Het
impact van deze reglementering kan zich laten gevoelen t.a.v. het
verticaal aspect van de individuele vrijheid van beroep en bedrijf dan wordt gebruik gemaakt van de monopoliebescherming - of
t.a.v. het horizontaal aspect van de vrijheid van beroep en bedri]f
- en dan wordt gebruik gemaakt van de titelbescherming (vgl.
nr. 105).
Vooralsnog werden deze technieken slechts langs de b).litenkant
beschouwd, met name werd de vraag onderzocht hoe de technieken
van monopolie- en titelbescherming gesanctioneerd worden naar
onbevoegde derden toe alsook op basis van welke criteria de keuze
tussen beide technieken diende gemaakt te worden (afdeling III,
onderafdeling II).
In deze afdeling wordt het intern aspect van de dienstverstrekkersreglementering behandeld, dat op zijn beurt uiteenvalt in twee vragen: vooreerst, welke de voorwaarden zijn om als individu op monopolie- of titelbescherming aanspraak te mogen maken; vervolgens,
wie die voorwaarden zal vaststellen en toepassen.
Deze vragen zullen in deze afdeling afzonderlijk worden behandeld,
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ook al zijn de antwoorden erop dermate interdependent dat het nooit
mogelijk zal zijn ze volledig gescheiden te houden.
Het is over deze interdependentie dat eerst wordt gehandeld, in het
algemeen en zonder expliciete verwijzing naar de Belgische situatie.
De bedoeling is zodoende een aantal verbanden te leggen die zullen
toelaten het Belgisch recht terzake summier te evalueren.
De vraag wie de beroepsuitoefeningsvoorwaarden zal redigeren en
toepassen moet beantwoord worden overeenkomstig de aard en de
inhoud van die voorwaarden (zie onderafdeling I): de keuze dient
logischerwijze te vallen op de instantie die best in staat mag worden
geacht om die voorwaarden correct te kunnen en te willen toepassen
(zie onderafdeling II).
In onderafdeling III tenslotte worden kort de conclusies weergegeven
van de praktische toepassing van de in de eerste twee onderafdelingen
vervatte beginselen.

0NDERAF'DELING

l

INHOUD EN AARD VAN DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN

A.

INHOUD VAN DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN

131. De inhoud van de voorwaarden waarvan de nakoming recht
geeft op het dragen van de titel resp. op de uitoefening van het
beroep, kan enkel worden afgeleid uit de motivatie die voorzit bij
de introductie van technieken als titel- en monopoliebescherming.
Deze motivatie bestond erin de onkunde van de dienstbehoevende op
te vangen die zich ·in de eerste plaats uitte door diens onvermogen
de dienstkwaliteit te beoordelen en dus, in detweede plaats, door zijn
onvermogen een kwalitatief aan zijn no den aangepast dienstverstrekker te selecteren (boger, nr. 13). Vermits titel- en monopoliebescherming zich op dit laatste niveau situeren, nl. dat van de dienstverstrekker, wordt blijkbaar verwacht dat er een vrij rechtlijnig verband zou
groeien tussen de kwaliteit van de dienstverstrekker en de kwaliteit
van de diensten die hij aflevert (nr. 101).
Om die verwachting tot een gewettigde hoop veeleer dan een dwaze
gok te maken, ligt bet voor de h_and dat de voorwaarden die worden
opgelegd aan hen die de titel willen dragen of bet beroep willen
uitoefenen erop gericht dienen te zijn het verband tussen kwaliteit
van de dienstverstrekker en kwaliteit van de dienst zo, rechtlijnig
mogelijk te maken.
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Voor de inhoudelijke beoordeling van de voor titeldracht of beroepsuitoefening gestelde voorwaarden alsook voor de bevoegdheidstoewijzing m.b.t. de opstelling en de toepassing van die voorwaarden
kunnen de garanties die geboden worden t.a.v. de rechtlijnigheid van
het verband tussen dienstverstrekkers- en dienstkwaliteit derhalve als
eerste en laatste toetssteen gelden.
132. Toch is enig realisme hier op zijn plaats. Weliswaar moet
gepoogd worden de rechtlijnigheid uitermate te betrachten: slechts
dan lijkt de afwijking die monopolie- en titelbescherming uitmaken
op de verticale, resp. horizontale vrijheid van beroep en bedrijf
gerechtvaardigd(208). Maar geen enkel preventief recht, hoe streng
ook, zal bij machte zijn om slechte dienstkwaliteit, en dus schade,
volledig uit de wereld te helpen: geen enkele dienstverstrekkersreglementering kan dus de opheffing van het aansprakelijkheidsregime
van gemeen recht voor de betrokken verstrekkers legitimeren.
De Belgische rechtspraak terzake is merkwaardig. Waar advocaten (1810) en geneesheren (1818) tot meer dan een eeuw na hun reglementering slechts moesten instaan
voor hun zware fout of opzet, werd de tienjarige aansprakelijkheid (artt. 1792 en
2270 B. W .) van de dan nog niet gereglementeerde architecten (1939) van open bare
orde geacht en streng beoordeeld(209). Ook na 1939 bleef de rechtspraak in die
houding volharden(210).
Geleidelijk aan werd in de doctrine(211) de overtuiging gevormd dat professionelen
in het algemeen, en vrije beroepers in het bijzonder zich slechts uitzonderlijk van
hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid konden 'bevrijden '(212).
De gedachte vloeit voort uit de specifieke inhoud van de verbintenis die zij op zich
(208) Vgl. nr. 105 en voetnoot (158).
(209) Bv. Rb. Brussel, 27 maart 1895, Pas., 1895, III, 236; Hrb. Antwerpen, 17 juni 1898,
P.P., 1901, 1247; Brussel, 15 juni 1839, J. T., 1899, 834; Gent, 17 juni 1902, Pas., 1903, II,
174; Antwerpen, 10 januari 1907, Pas., 1908, Ill, 310; Rb. Gent, 1 juli 1936, J. C. Fl., 1937,
40.
(210) Aileen de cassatierechtspraak: Cass., 26 januari 1978, Pas., 1978, I, 614; Cass., 21 september 1979, Pas., 1980, I, 100. De architect kan zich nochtans exonereren, zelfs impliciet,
voor zijn aansprakelijkheid inzake door derden gemaakte beton- of materiaalweerstandstudies, indien hij kan aantonen daarvoor beroep gedaan te hebben op een specialist (bv.
ingenieur) terwijl diens fout, gelet op de professionele kennis van de architect, door deze niet
kon ontdekt worden (Cass., 3 maart 1978, R.C.J.B., 1982, 176, noot VANWIJCK-ALEXANDRE).

(211) Er is weinig gepubliceerde rechtspraak: het geringe aantal geschreven contracten in de
advocatuur en de geneeskunde in vergelijking met de architectuur, alsook de veelvuldige
tussenkomst van transacties met de verzekeringsmaatschappijen en arbitrage zijn daar allicht
verantwoordelijk voor. Voor een geval van beperkende interpretatie, zie Brussel, 16 juni 1947,
J.T., 1947, 463. Vgl. H.R. Ned., 14 april1950, R. W., 1950-51, 968.
(212) FLAMME, M.-A., Du devoir de surveillance de l'architecte et des clauses d'exoneration
de sa responsabilite, R. C.J.B., 1974 (504), 540; RoTTHIER, J .J ., Noot onder Cass., 25 september 1959, J.T., 1960, (114), 116; VANRYN, J., Les clauses de non-responsabilite. Etudes de
quelques restrictions it leur validite, R.G.A.R., 1931, (703), nr. 16-17: hij maakt nog absoluut
voorbehoud voor de geneesheer.
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nemen: wie zijn professionele expertise aanbiedt, ontneemt elke betekenis aan zijn
verbintenis(213) wanneer hij terzelfdertijd weigert in te staan voor de gevolgen van
een gebrek aan, of althans een gebrekkige aanwending van zijn expertise(214).
Vele zogenaamde- overigens volkomen geldige- 'exoneratieclausules' zijn niets
anders dan de herdefiniering van de specifieke verbintenis(215) waartoe de beroepsbeoefenaar genoopt wordt door de specifieke omstandigheden (bv. grote haast)
waarbinnen hij ze ten uitvoer moet brengen(216).
Hoe dan ook, de reglementering en de status van het beroep werden van redenen
te minder, redenen te meer om het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht
toepasselijk te achten, ook al werd de reglementering dan mede gecreeerd om aan
het falen van dat regime te verhelpen. Het behoeft dan ook geen verwondering te
wekken dat in de Wet Verhaegen van 1 maart 1976(217) de reglementering van
eender welk nieuw dienstverlenend beroep juist wordt afhankelijk gesteld van de
persoonlijke aansprakelijkheid van de dienstverstrekker voor zijn beroepsfouten.

Het gegeven dat de dienstverstrekkersreglementering mede bedoeld
was om aan het falen van het aansprakelijkheidsregime van gemeen
recht te verhelpen, wijst er overigens op dat de reglementering slechts
voorwaarden moet verbinden aan de beroepsuitoefening of de titeldracht in de mate waarin het gemeen recht tekort schiet.
Wat hierna gesteld wordt is dan ook slechts geldig voor de beroepen van arts en
advocaat ter zake van welke het gemeen recht zeer sterk in gebreke blijft (afdeling II).
Zou het gemeen recht ter zake van een ander hier niet bestudeerd beroep evenwel
minder in gebreke blijven als instrument om de dienstbehoevende tegen zijn onkunde te beschermen, of zou slechte dienstkwaliteit een maatschappelijkewaarde in het
gedrang brengen waaraan de wetgever minder gehecht is (nr. 13), dan dienen niet
noodzakelijk alle voorwaarden hierna vermeld gesteld te worden aan degenen die
de titel willen dragen of van het monopolie willen genieten.
Omgekeerd zal in wat onmiddellijk hierna volgt opvallen dat voor wat de beroepen
van arts en advocaat aangaat, meer voorwaarden (nl. technische normen) worden
gesteld dan in het vigerend Belgische recht.

132. Het ligt voor de hand dat vaktechnische bekwaamheid een
(213) Cass., 25 september 1959, Arr. Cass., 1960, 86.
(214) CORNELIS, L., Les clauses d'exoneration de responsabilite couvrant Ia faute personnelle
et leur interpretation, R.C.J.B., 1981, (196), 208-209 (genuanceerd).
(215) KRUJTHOF, R., Contractuele aansprakelijkheidsregetingen, T.P.R., 1984, (233), 235236.
(216) Wanneer een advocaat gevraagd wordt een akte van verzet te Iaten betekenen de avond
v66r de termijn verstrijkt, en zich 'exonereert' voor zijn aansprakelijkheid, dan betreft het
geen exoneratiebeding, maar een beperkende omschrijving van zijn verbintenis; zelfs zonder
geschreven 'exoneratiebeding' zou de aansprakelijkheidsrechter immers het foutcriterium
aanpassen aan de externe omstandigheden waarin de advocaat zijn verbintenis moest uitvoeren.
(217) Art. 2, par. 5, 2° W. 1 maart 1976, Kaderwet tot reglementering van de bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen (B.S.,
27 maart 1976) zoals gewijzigd bij W. 15 juti 1985 (B.S., 26 juli 1985).
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eerste en misschien wei meest belangrijke voorwaarde is waaraan
moet voldaan zijn om op monopolie- of titelbescherming aanspraak
te kunnen maken.
Evenzeer ligt het nochtans voor de hand dat indien de onkunde van
de dienstbehoevende erg groat is, de vaktechnische bekwaamheid de
kennisvoorsprong van de dienstverstrekker slechts zal vergroten.
Deze voorsprong stelt de vaktechnicus meer dan de charlatan in staat
om misbruik te maken van het vertrouwen dat de dienstbehoevende
in hem stelt.
Vaktechnische bekwaamheid op zich waarborgt dus geen hoge
dienstkwaliteit. Bij de dienstverstrekker dient ook de bereidheid, d.i.
de loyauteit aanwezig te zijn om zijn bekwaamheid ten dienste te
stellen van de client.
Maar ook de dienstbehoevende kan belang hebben bij maatschappelijk onverantwoorde dienstkwaliteit of, soms zelfs, bij een maatschappelijk onverantwoorde dienst. En het was juist omwille van
maatschappelijke waarden waaraan hij zeer gehecht was dat de
wetgever zo bekommerd was om de onkunde van de dienstbehoevende (nr. 13).
Vaktechnische bekwaamheid en loyauteit op zich waarborgen dus
niet de maatschappelijk gewenste dienstkwaliteit. Overdreven loyauteit kan er immers de oorzaak van zijn dat de dienstverstrekker het
algemeen belang uit het oog verliest. Om dat te voorkomen is
maatschappelijke verantwoordelijkheidszin vereist bij degene die
juist omwille van de maatschappelijke bekommernis van de wetgever
op monopolie of titelbescherming aanspraak kan maken.
Het is overigens evident dat het niet volstaat de vervulling van
voormelde drie voorwaarden te controleren bij het begin van de
beroepsuitoefening. Het zijn niet aileen voorwaarden om het beroep
uit te oejenen, het zijn ook de voorwaarden waaronder het beroep
moet beoefend worden.
Initiele dienstverstrekkerskwaliteit garandeert geen blijvende dienstkwaliteit. De voorwaarden waaraan de dienstverstrekker moet voldaan, dienen permanent gesteld en gecontroleerd te worden.
133. Tenslotte dient erop gewezen te worden dat de rechtlijnigheid
van het verband tussen dienstverstrekkers- en dienstkwaliteit slechts
echt gewaarborgd is wanneer ook het aanhoudend leveren van hoge
dienstkwaliteit als beroepsuitoefeningsvoorwaarde wordt gesteld.
Vaktechnische bekwaamheid, loyauteit en maatschappelijke verant224

woordelijkheidszin hebben uitsluitend betrekking op de capaciteit of
op het gedrag, d.i. op de persoon van de dienstverstrekker. Het
betreft derhalve louter preventieve voorwaarden die op geen enkele
wijze de rechtstreekse band leggen met de daden van de dienstverstrekker. Ben complementaire (nr. 101) technische dienstnormering,
d.i. een reglementering van de dienst schijnt derhalve, in de mate van
het mogelijke (nrs. 89-91), aangewezen.
B. AARD VAN DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN
a)

Morele en technische voorwaarden

134. Alvorens in te gaan op de keuze van degene(n) die zich zullen
onledig houden met redactie en toepassing van voormelde voorwaarden, dient na hun inhoud nog even uitgeweid te worden over de aard
ervan. De voorwaarden zijn immers niet alle van dezelfde orde.
De bereidheid zich ten dienste te stellen van de client en de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin zijn hoedanigheidsvoorwaarden die de dienstverstrekker weliswaar bij de uitoefening van zijn
beroep zal moeten nakomen maar die op zich geen verband houden
met de kwaliteit van de dienst die hij presteert(218).
Het abstract en algemeen niveau waarop deze hoedanigheidsvoorwaarden zich situeren maakt hen tot de principes en tot de doeleinden
van de beroepsuitoefening. Hun evidentie is evenwel zo groot - dit
moge blijken uit de summiere wijze waarop ze afgeleid werden
(hoger, nrs. 132-133) - dat zij, met het oog op hun praktische
toepassing, moeten vertaald worden in concrete gedragsregels. Deze
concrete gedragsregels zijn uiteraard veel minder algemeen en abstract, zodoende ook niet dermate evident dat hun inhoud niet mede
zou bepaald worden door de historische context(219).
Samen maken hoedanigheidsvoorwaarden en gedragsregels de professionele plichten uit, waarvan de studie door Bentham de plichten/eer of deontologie werd genoemd. Geleidelijk aan zette het onderwerp van studie evenwel in het dagelijks woordgebruik de studie in
de schaduw, zodat deontologie of plichtenleer tevens kwam te staan
voor het geheel van hoedanigheidsvoorwaarden en gedragsregels
(218) Vgl. HANNEQUART, Y., HENRY, P., Les normes deontologiques et leurs caracteres
specifiques, in Le droit des normes professionnelles et techniques, (CDVA), Brussel, 1985,
(291), 293-294.
(219) Vgl. AvRIL, Y., La responsabilite de /'avoca/, p. 145, nr. 212: ,Issues de sources
diverses, Ia deontologie n'a pas un contenu immuable. Les infractions les plus graves peuvent
evoluer vers des actes reconnus licites et des regles formelles peuvent tomber en desuetude".

225

zelf(220). De gedragsregels worden in wat volgt deontologische regels
geheten.
135. Benevens de voorwaarden van bereidheid of loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin, werd ook gewag gemaakt
van de voorwaarden van bekwaamheid en van die om aanhoudend
een hoge dienstkwaliteit te presteren.
De laatstgenoemde twee zijn zeker van een meer technische of, zo
m,en wil, van een minder morele orde dan de eerstgenoemde twee:
zij houden derhalve meer verband met de vraag door wie en hoe de
dienst moet gepresteerd worden, dan wel met de vraag welk gedrag
daarbij moet tentoon gespreid worden. Omwille van de meer technische aard van deze voorwaarden, moeten zij vooral bepaald worden
naar de concrete omstandigheden van plaats en tijd. De resultaten
zijn, wat de voorwaarde van bekwaamheid aangaat, concrete studieen ervaringsvereisten en, wat de voorwaarde van de aanhoudende
dienstkwaliteit betreft, technische normen.
b) Historische veranderlijkheid en interdependentie van de voor-

waarden
136. Aansluitend bij de bespreking van de aard van de voorwaarden
dienen nog twee opmerkingen gemaakt te worden die verband houden met de historische veranderlijkheid van, resp. met de interdependentie tussen de aan de voorwaarden ondergeschikte deontologische
regels, bekwaamheidsvereisten en technische normen.
De tijd- en plaatsgebondenheid van de technische normen alsook die
van studie- en ervaringsvereisten laat zich prima facie beter begrijpen
dan die van gedragsregels. De snelle evolutie van wetenschap en
techniek in de geneeskunde en de vloedgolven van nieuwe rechtspraak en wetgeving in de advocatuur, gekoppeld aan de toenemende
complexiteit en grootschaligheid van de samenleving, maken een
voortdurende aanpassing noodzakelijk van de regels die bekwaamheid en hoogstaande dienstkwaliteit willen waarborgen (vgl. hoger,
nr. 55 e.v.).
Ook meer plaatsgebonden omstandigheden zullen hun impact niet
missen: in een ontwikkelingsland met een tekort aan eigen intelligentia of met een zeer slechte volksgezondheid, kan het aangewezen zijn
(220) HussoN, L., Les activites professionnelles et le Droit, in Deontologie et discipline
projessionnelle, (Archives Philosophie de Droit, Nouvelle Serie), Sirey, Paris, 1953-54, (l),
6,
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de studie- en ervaringsvereisten voor jonge geneesheren niet te hoog
te stellen; anderzijds zullen de technische normen waaraan de dienstkwaliteit van een advocaat wordt gemeten niet zo zeer qua niveau
maar wel qua inhoud van - ontwikkeld of minder ontwikkeld land tot land verschillen, en wel des te meer naarmate de betrokken
landen tot andere rechtsystemen kunnen gerekend worden.
137. Het evolutief karakter nu van de deontologische regels die de
veeleer morele hoedanigheidsvoorwaarden verwoorden van loyauteit
of bereidheid en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin, valt
minder gemakkelijk te begrijpen juist omdat deze morele hoedanigheden van alle tijden zijn. De historische gedetermineerdheid van de
eruit afgeleide gedragsregels moet in de eerste plaats teruggewezen
worden op de interdependentie van de meer morele en meer technische voorwaarden onderling.
Loyaal en maatschappelijk verantwoord kan immers slechts optreden degene die bekwaam is. Het volstaat m.a.w. niet om loyaal te
willen optreden, men moet het ook kunnen. En daartoe is bekwaamheid een noodzakelijke voorwaarde.
Bekwaamheid maakt zodoende integrerend deel uit van loyaal en
maatschappelijk verantwoord gedrag(221): zo kan het aangewezen
zijn deontologische regels aan te passen wegens een wijziging in de
omstandigheden die bekwaamheid bepalen. Worden de deontologische regels niet aangepast, dan houden zij op hun verantwoording
te vinden in de hoedanigheidsvoorwaarden die zij in een bepaalde
historische context dienen te reflecteren. De onvermijdelijke ,timelag'' die zich zal voordoen tussen de wijziging in de omstandigheden
die bekwaamheid bepalen enerzijds en de aanpassing daaraan van de
deontologische regels anderzijds, geeft aan de vrije beroepen steeds
een ietwat conservatief imago.
Er ontstaat dan een discrepantie tussen ,le fond" en ,La forme"(222). Het is steeds
gevaarlijk actuele voorbeelden van dergelijk discrepanties te geven. In de deontologische regel die het de advocaat verbiedt als ondergeschikte van een zelfstandig
advocaat te werken zou men nochtans een zeker conservatisme kunnen ontwaren:
zou de loyauteit die de advocaat-ondergeschikte verschuldigd is aan zijn (advocaat-)
werkgever werkelijk een bedreiging vormen voor de client? Zou deze laatste tegen-

(221) Dit kan niet beter gei11ustreerd worden dan door het verheffen van de plicht bekwaam
te handel en tot een deontologische plicht: bv. in de ABA Code of Professional Responsibility
(1969): ,A lawyer should represent a client competently" (Canon 6). Ook langs deze weg, nl.
door specificatie van de deontologische plicht bekwaam te handelen, zouden technische
normen kunnen gei"ntroduceerd worden.
(222) Vgl. hoger, het citaat van HussoN in nr. 2C.
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woordig als hij behoefte heeft aan gespecialiseerde hulp niet veeleer gebaat zijn bij
een ondergeschikte die de juridische waarborgen geniet van een ondergeschikte, dan
bij een feitelijk ondergeschikt medewerker die voortdurend moet inzitten over zijn
eigen carriere-toekomst. De reden waarom deze deontologische regel verouderd lijkt
is uiteraard de toenemende complexiteit van het recht die terzelfdertijd een zekere
grootschaligheid en specialisatie van de juridische dienstverlening vergt die de
individuele praktizijn nog moeilijk kan bieden.

Overigens ware het overdreven het evolutief karakter van de gedragsregels aileen te wijten aan de in vorige alinea beschreven interdepentie. Loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin zijn
weliswaar tijdeloze en universele waarden (zgn. ,formal values"),
maar moeten binnen de sociale moraal onderscheiden worden van de
,material values of its particular rules or content"(223) die meer
tijds- en plaatsgebonden zijn. Het ligt voor de hand dat het verlenen
van rechtskracht aan bepaalde ,particular rules", in casu aan bedoelde deontologische regels, een gevaar voor morele verstarring
inhoudt.
138. Om van interdependentie tussen morele en technische voorwaarden te gewagen, moet er wederzijdse be'invloeding zijn. Tot nog
toe werd slechts de invloed van bekwaamheidsbepalende omstandigheden op de inhoud van de deontologische regels besproken.
Zoals slechts loyaal en maatschappelijk verantwoordelijk kan optreden degene die bekwaam is, zo kan slechts bekwaam handelen degene
die loyaal en maatschappelijk verantwoord optreedt. Het volstaat
derhalve niet bekwaam te kunnen zijn, men moet het ook willen. En
daartoe is een loyale en maatschappelijk verantwoorde opstelling
noodzakelijk. Zodoende maken loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin integrerend deel uit van een hoge dienstkwaliteit.
Dat is zozeer waar dat niet zelden de deontologische regel van de
onafhankelijkheid - die strekt tot de voorkoming van conflicten
tussen het eigenbelang van de dienstverstrekker en beide morele
hoedanigheidsvoorwaarden alsook van de conflicten tussen beide
hoedanigheidsvoorwaarden onderling (verder, nr. 139)- wordt ingeroepen om eender welke technische dienstnormering te weigeren
(,therapeutische vrijheid")(224), ook al omdat deze op zich reeds
moeilijk te realiseren valt (boger, nr. 89 e.v.), terwijl toch steeds het
(223) HART, H.L.A., Law, liberty and morality, Stanford University Press, 1962, p. 71.
(224) SA VATIER, J., Defense et illustration du droit medical, in Deonto/ogie et droit discip/inaire, (Archives du Philosophie de Droit, Paris, Sirey, 1953-1954, (123), 135.
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burgerlijk aansprakelijkheidsregime blijft bestaan om op terug te
vallen(225).
Waar daarnet (nr. 137) voorbeelden werden vermeld van gevallen
waarin deontologische regels moesten aangepast worden ingevolge
de wijziging van bekwaamheidsbepalende omstandigheden, worden
dus nu gedragsregels aangehaald ter afwijzing van technische normen.
Deze afwijzing lijkt slechts gegrond in de mate waarin ze werkelijk
betrekking heeft op de therapeutische vrijheid, d.i. op de fase van
de behandelingskeuze (nrs. 33-40), omdat daar een zekere beleidsvrijheid onontbeerlijk is (nrs. 81 en 89).
Voor het overige lijkt de afwijzing van technische dienstnormering
in haar algemeenheid te streng en kan zij enkel verantwoord worden
indien de normen zouden opgelegd worden door een instantie t.a.v.
wie de onafhankelijkheid van de dienstverstrekker wezenlijk is (vgl.
nr. 145).

c) De inhoud van de deontologische regel

139. A. Hoger werd reeds voldoende uitgeweid over de formuleringsmoeilijkheid en de inhoud van technische normen (nr. 89 e.v.)
die het presteren van een aanhoudend hoge dienstkwaliteit zouden
moeten waarborgen (nr. 135).
Hier past het even in te gaan op de inhoud van de deontologische
regel waarover hoger werd gesteld dat hij in wezen niets anders is dan
de juridisch geconcretiseerde gedragsregel die in een bepaalde
historische context voortvloeit uit de morele hoedanigheidsvoorwaarden van loyauteit t.a.v. de client en verantwoordelijkheidszin
t.a. de maatschappij (nr. 134).
M.b.t. de deontologische regel zijn twee vragen aan de orde: vooreerst, in welke mate hij een rechtsregel is dan wel blijft behoren tot
het terrein van de moraal; vervolgens, en die vraag wordt nooit
gesteld maar steeds impliciet bevestigend bantwoord, of de deontologische rechtsregels deel uitmaken van ,het" tuchtrecht.
Op de tweede vraag wordt verder (nr. 146) geantwoord dater allerminst identiteit hoeft te zijn tussen deontologie en tuchtrecht.
M.b.t. de eerste vraag worden verder (nrs. 148-149) algemene criteria
gegeven waaraan moet voldaan zijn opdat er van een rechtsregel
(225) Met aile problemen vandien even we!, want ook daar moet een zekere beleidsvrijheid in
acht genomen worden: zie, i.v.m. de marginale toetsing, hoger,·nr. 81.
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sprake zou zijn: de regel moet kunnen verwoord worden in relatief
heldere termen (interpretatie) en hij moet kunnen gesanctioneerd
worden, d. w .z. schendingen ervan moeten kunnen vastgesteld worden (bewijs).
Neemt men die criteria aan, dan blijkt dat de deontologische regel
die ook een rechtsregel wil zijn, moeilijk de beleving van voormelde
morele hoedanigheidsvoorwaarden als zodanig kan opleggen
(nr. 141). Hoogstens kan de deontologische regel de veelal externe
voorwaarden bepalen waarin die beleving moet mogelijk worden.
Verder dan het afdwingen van deze mogelijkheidsvoorwaarden kan
het recht zelden gaan. Met andere woorden, of de nakoming van die
externe mogelijkheidsvoorwaarden ook het gewenste innerlijk gedrag, d.i. de beleving van die voorwaarden, voor gevolg heeft,
ontsnapt grotendeels aan het recht en hoort vooral tot het exclusieve
terrein van de moraal.
Naar hun doel kunnen drieerlei mogelijkheidsvoorwaarden onderscheiden worden.
B. Vooreerst zijn er de mogelijkheidsvoorwaarden die pogen te
beletten dat de dienstverstrekker zodanig door het eigenbelang wordt
meegesleept dat zijn loyauteit of zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidszin erdoor in het gedrang wordt gebracht.

Tot deze voorwaarden of deontologische regels kunnen het dichotomieverbod, de zwijgplicht, het exoneratieverbod, het verbod van
belangenconflict en de verplichting tot hulpverlening (art. 422bis
S.W.) gerekend worden. Ook inhoudelijke (bv. arts- apotheker) en
statutaire (bv. architect- werknemervan aannemer) onverenigbaarheden pogen te voorkomen dat men een aan dat van de client of de
maatschappij tegengesteld belang zou inbouwen in zijn activiteit.
Het ligt dan voor de hand dat, naar de client toe gedacht, de
dienstverstrekker het gemakkelijkst afstand zal kunnen doen van zijn
eigenbelang, als hij door zijn client vrij gekozen wordt en als de client
op elk moment een einde kan maken aan zijn verhouding met de
dienstverstrekker.
C. Vervolgens zijn er de deontologische regels die trachten te voorkomen dat de dienstverstrekker zich dermate zou identificeren met
het belang van de client dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidszin erdoor in de verdrukking zou geraken. Dit gevaar ontstaat
wanneer de dienstverstrekker ertoe gebracht wordt zijn eigen heil
uitsluitend te zoeken en te vinden in een volledige toewijding aan de
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client. Om dat gevaar te bezweren moet de onafhankelijkheid van
de dienstverstrekker t.a.v. de client gevestigd worden: hoewel het
hier in hoofdzaak om een zuiver morele en dus oncontroleerbare
onafhankelijkheid gaat, wordt niettemin gepoogd om de beleving
daarvan te vergemakkelijken via deontologische regels die het aan de
dienstverstrekker verbieden op overdreven wijze van de client afhankelijk te zijn, hetzij juridisch (bv. advocaat - bedrijfsjurist), hetzij
financieel (bv. revisor met een ,client").
Het lijkt dan maar logisch, naar de client toe gedacht, dat de
dienstverstrekker zijn (verdere) diensten mag weigeren wanneer zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheidszin strijdig is met de wensen
van de client, en deze laatste zijn houding niet wil wijzigen. Continu"iteitsvereisten en voorzieningen voor noodgevallen of erg onpopulaire clienten zullen een abrupte afbreking van de relatie of een
collectieve dienstweigering voorkomen.
D. Tenslotte zijn bepaalde mogelijkheidsvoorwaarden er dan weer
op gericht het de dienstverstrekker toe te laten niet in die mate
rekening te moeten houden met het maatschappelijk belang op korte
termijn dat zijn loyauteit t.a. v. de client, waarbij de maatschappij
op lange termijn gebaat is, daar onder zou lijden. De regels waarin
deze mogelijkheidsvoorwaarden vervat liggen zijn slechts deontologisch van aard in de ruime zin van het woord: zij leggen immers geen
plicht of onthouding op - zoals de meeste regels onder B en C van
dit randnummer -, maar wel maken zij het de dienstverstrekker
mogelijk zich van deze plicht of onthouding te kwijt(fn. Meestal
betreft het regels waarin aan de dienstverstrekker immuniteit wordt
verleend voor inbreuken waarvan het sanctioneerbaar karakter
zwaar kan wegen op de loyauteit van de dienstverstrekking(226).
Een voorbeeld hiervan is het zwijgrecht, d.i. de mogelijkheid te weigeren in rechte
getuigenis af te leggen (art. 458 S.W.). Een andere illustratie is de immuniteit die
aan de advocaat verleend wordt voor woorden gesproken voor en geschriften
overgelegd aan de rechtbank t.a.v. het misdrijf van laster en eerroof(227) (art. 452
S.W.).

(226) Deze immuniteiten zijn dus in dezelfde zin mogelijkheidsvoorwaarden voor de nakoming
van de deontologische regels als de deontologische regels mogelijkheidsvoorwaarden zijn voor
de beleving van de morele hoedanigheidsvoorwaarden.
(227) In het Verenigd Koninkrijk wordt de immuniteit uitgebreid tot aile gedingactiviteiten
van de ,barrister", en slaat ze derhalve ook op zijn burgerlijke aansprakelijkheid t.a. v. de
client (ROYAL COMMISSION ON LEGAL SERVICES (GB), Final Report, vol. I, p. 332333). Hoewel de aparte situatie van de ,barrister" in Engeland vee! kan verklaren- ,client"
en ,barrister" hebben geen rechtstreeks contact -lijkt de ,public interest" ons toch eennogal
vage rechtvaardiging voor dergelijke immuniteit.
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De beste illustratie zijn de Amerikaans Good Samaritan Laws. Zoals in Belgie
(art. 422bis S.W .), bestaat er in de meeste staten van de V .S. een strafrechtelijk
gesanctioneerde verplichting tot hulpverlening in nood.
Deze verplichting zou kunnen gerangschikt worden onder de hoger sub B beschreven deontologische regels, in casu om een conflict tussen het eigenbelang en de
maatschappelijke verantwoordelijkheidszin te voorkomen. Maar om in dergelijke
situatie adequaat te kunnen reageren, met de nodige toewijding en niet aileen met
defensieve voorzichtigheid, wordt de arts in de V.S.A. gei:mmuniseerd van burgerrechtelijke aansprakelijkheid(228).
Uiteraard moeten de immuniteiten die de dienstverstrekker geniet beperkend gelnterpreteerd worden. Niet gei:mmuniseerde inbreuken door de bestudeerde dienstverstrekkers moeten derhalve beschouwd worden als uitingen van overdreven loyauteit.
Zo moet een advocaat zijn client weliswaar loyaal verdedigen, maar , within the
bounds of the law".

0NDERAFDELING

!1

TOEWIJZING VAN DE BEVOEGDHEDEN lNZAKE DE REDACTIE
EN SANCTIONERING VAN DE BEROEPSUITOEFENINGSVOORWAARDEN

140. Wie dan, kan men zich afvragen, mag best in staat geacht
worden om deze algemene voorwaarden te kunnen (potentie) en te
willen (intentie) verwoorden in regels, vereisten en normen; vervolgens wie mag best in staat geacht worden om deze regels, vereisten
en normen te willen en te kunnen toepassen, d.i. te sanctioneren?
De vraagstelling suggereert een dubbele tweeledigheid, met name die
tussen kunnen en willen (zie A) en die tussen verwoorden en sanctioneren (zie B).
A. DE NOODZAAK VAN EEN GECONTROLEERDE EN EVENWICHTIGE
BEVOEGDHEIDSVERDELING

a)

De onmacht van wetgever en parket

141. Bovenvermelde vraagstelling suggereert vooreerst dat hij die
het meest bekwaam is om de verwoordings- en/ of sanctioneringstaken waar te nemen, (, ,kunnen' '), daartoe niet noodzakelijk het meest
bereid is (,willen").
Alvorens daarop dieper in te gaan moet nog gewezen worden op
datgene wat hetjeitvan de vraagstelling op zich reeds suggereert: met
name, dat het niet volstaat dat de formele wetgever aileen de beroepsuitoefeningsvoorwaarden stelt en dat uitsluitend de correctionele
(228) WADLINGTON, W., WALTZ, J.R., DWORKIN, R.B., Law and medecine; Cases and
materials, Mineola, Foundation Press, 1980, 245 e.v.
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rechtbanken en parketten gelast zijn met de strafrechtelijke sanctionering daarvan. Dat zulks volstaat is immers de normale gang van
zaken.
Zowel voor de wetgevende macht als voor de magistratuur zou de
oorzaak van ,ontoereikendheid" eerder gelegen zijn in hun gebrek
aan bekwaamheid dan in hun gebrek aan bereidheid. De wetgever
moet zijn onmacht bekennen als het erop aankomt historische evoluties op de voet te volgen wat, gelet op de hoge techniciteit van
sommige beroepsuitoefeningsvoorwaarden, en op de gebondenh~id
aan de maatschappelijke zeden van andere, in casu hoogst noodzakelijk zal zijn indien het reeds conservatieve aanschijn (hoger, nr. 137)
van de bestudeerde beroepen geen hopeloze veroudering wil lijken(229).
Men vergete in dat verband niet dat het de wetgever 150 jaar gekost heeft om de
kaderwetgeving betreffende advocatuur en geneeskunde aan te passen aan de eisen
van de moderne samenleving, nl. van 1810-1818 tot 1967.

142. A. De staande magistratuur zou dan weer haar onmacht moeten bekennen als het erop aankomt de nakoming van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden permanent te controleren. De voornaamste
hulp waarop de parketten van buiten uit zouden kunnen rekenen zijn
de individuele klachten en burgerlijke partijstellingen van dienstbehoevenden: welnu, gans de tweede onderafdeling van afdeling II was
gewijd aan de redenen die in de betrokken sectoren met zich brachten
dat op de dienstbehoevende juist niet moest gerekend worden om de
aansprakelijkheidsmolen op gang te brengen (hoger, nr. 62 e.v.).
Overigens zou het weinig efficient en gevaarlijk voor de dienstbehoevenden zijn om de bij de aanvang van de beroepsuitoefening gestelde
studie- en ervaringsvereisten louter repressief te controleren. In hun
vervolgingstaak moeten de parketten minstens beschikken over een
lijst van dienstverstrekkers die voldoen aan de initiiile studie- en
ervaringsvereisten en het beroep willen uitoefenen, resp. de titel
willen dragen: door deze lijst wordt het de parketten mogelijk de
gevallen van onwettige beroepsuitoefening oftiteldracht op te sporen
en te onderscheiden van de gevallen waarin een dienstverstrekker
weliswaar beroeps- of titelgerechtigd is, maar de permanent gestelde
beroepsuitoejeningsvoorwaarden niet nakomt. Met het opstellen van
dergelijke lijst zou een administratieve overheid moeten belast worden.

(229) Vgl. het citaat uit

G. GILMORE's

The death of contract in nr. liB.
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Tot voor de oprichting van de Orde van Geneesheren(230) (1938) en van Architecten
(1963) waren de provincies met het bijhouden van de lijst belast (oud art. 19-25 W.
12 maart 1818; oud art. 9 lid 1 Wet 20 februari 1939).

B. De zittende magistratuur zou alleszins haar vaktechnische onmacht moeten bekennen en beroep moeten doen op professionele
deskundigen(231). Daar staat evenwel tegenover dat de rechtbanken
heel wat procedurele garanties bieden, waarvan sommige (bv. openbaarheid) niet steeds aangepast zijn aan de aard van de te berechten
materie).
b) Overheid en beroepsvereniging

143. Traditioneel dienen zich dan twee partijen aan om een geheel
of een gedeelte van de reglementering- en sanctioneringsbevoegdheid
ter zake van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden van wetgever en
magistratuur over te nemen, nl. de beroepsverenigingen en de overheid.
Geen van beide lijkt, gelet op zijn bekwaamheid, van nature voorbestemd om deze bevoegdheden waar te nemen(232).
Prima facie valt reeds op dat de overheid minstens voor het redigeren
van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden, zeker als daar technische
normen (hoger, nr. 135) onder begrepen zijn, een beroep zal moeten
doen op professionele expertise(233).
Het is evident dat de beroepsverenigingen daarin meer beslagen zijn,
maar bij hen valt dan weer een enorm gebrek aan procedurele traditie
op(234), te verklaren door een grote onverschilligheid van het ge(230) Was men niet ingeschreven op de lijst, dan kon men gevat worden wegens onwettige
uitoefening van de geneeskunde, zelfs zo men titularis was van het vereiste diploma: Brussel,
29 december 1832, Pas., 1832, 310; Brussel, 11 januari 1877, Pas., 1877, II, 162; B.J., 1877,
124; Brussel, 10 juli 1858, Pas., 1858, II, 313.
(231) Vgl. VIAENE, L., De Orde der Geneesheren en de contestatie, R. W., 1976-77, (2257),
2263; HANNEQUART, Y., HENRY, P., Les normes deontologiques et leurs caracteres specifiques, in Le droit des normes projessionnelles et techniques (CDVA), Brussel, 1985, (291), 297.
Voor de conspiracy of silence, zie hoger, nr. 62.
(232) Vgl. HussoN, L., a. w., 25: ,Ni l'Etat, ni Ia profession organisee ne sauraient, aux yeux
d'un philosophe attentif aux realites humaines, arguer d'un droit divin qui les qualifierait d'une
fa~;on exclusive et permanente pour traiter souverainement tel ou tel ordre des problemes".
(233) Vgl. TREBILCOCK, J., e.a., Professional regulation in Ontario, p. 83: ,If the state
chooses to regulate the quality of professional service directly, it may, of course, hire experts
to assist it in its task. Clearly, however, the acquisition of this information is costly, even it
is facilitated by retaining expert advisors".
(234) Dat impliceert dan weer niet dat de beroepsbeoefenaars als rechters hun taak inhoudelijk
niet beter zouden aankunnen. De rechtbanken zijn ertoe genoopt op professionele experten
een beroep te doen. Het is volgens sommigen een reden om de sanctioneringsbevoegdheid juist
in handen te geven van tuchtrechtsmachten: VIAENE, L., De Orde der Geneesheren en de
contestatie, R. W., 1976-77, (2257), 2263.
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meen ,beroepsverenigingsrecht" daartegenover (hoger, nr. 53); zowel voor de opsporing als voor de sanctionering van overtredingen
van beroepsuitoefeningsvoorwaarden zou de beroepsvereniging op
bijstand (bv. gezondheidsinspectie, raadsheren) aangewezen zijn.
144. Belangrijker nog dan de respectievelijke bekwaaniheid, is de
bereidheid van beroepsvereniging of overheid om die bekwaamheid
ten dienste te stellen van het algemeen belang en dus werkelijk de hen
toegekende bevoegdheden uit te oefenen in de geest waarin ze door
de wetgever verleend werden.
Worden aile bevoegdheden ongecontroleerd geconcentreerd in handen van een beroepsvereniging - naar het pre-revolutionaire corporatiemodel(235) -, dan is het gevaar niet gering dat deze reglementeert en sanctioneert zoals een individuele dienstverstrekker zich zou
gedragen als hij niet aan deontologische regels gehouden was: loyauteit t.a.v. de client krijgt de voorrang op verantwoordelijkheid t.a.v.
de maatschappij; en het eigenbelang primeert wanneer het niet
samenvalt met het belang van de client.
In termen van de ,gemachtigde"(236) beroepsvereniging vertaald
betekent dat vooreerst dat zij het gemakkelijker zal hebben met het
concretiseren van de loyauteitsvoorwaarde in deontologische regels
dan met de voorwaarde van maatschappelijke verantwoordelijkheidszin.
Vervolgens zal de beroepsvereniging, ondanks haar intrinsieke geschiktheid daarvoor (nr. 143), zich niet vlug geneigd voelen om
technische normen uit te vaardigen.
(235) V66r de Franse revolutie ging het om de ratificatie van de statu ten van een corporatie
door ,lettres patentes du Roi" voor de inhoud waarvan het volgende citaat model mag staan:
,Nul de quelque estat qu'il soit ne pourra tenir ouvroir en Ia ville et Ia banlieue de Rouen,
ne faire et vendre aucun ouvrage du mestier d'etaymerie et plomberie, s'il n'est maistre jure
du - dit estat" (art. I van de statuten van de ,etameurs - plombiers" van Rouen, geciteerd
in SEWELL, W.H., Gens de metiers et revolutions, Aubier Montaigne, 1983, 54.
(236) Administratiefrechtelijk is er hier sprake van dienstgewijze decentralisatie (VERBIEST,
D., Diagnose van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie, T.P.B., 1978, (208), 213). Uiteraard ware het foutief de zaken zo voor te stellen alsof de wetgever zekere bevoegdheden toewijst
aan een van vele tevoren reeds bestaande beroepsverenigingen. lntegendeel, de wetgever roept
zelf een publiekrechtelijke beroepscorporatie in het Ieven waarvan de administratiefrechtelijke
kwalificatie (open bare dienst, open bare instelling, publiekrechtelijke vereniging, instelling van
openbaar nut) betwist wordt: K. GEENS, Het vrij beroep, nr. 696. Toch mag men niet blind
zijn voor het feit dat de wetgever niet zelden tot oprichting van een publiekrechtelijke
beroepscorporatie overgaat op aandringen van een private beroepsvereniging: zo beantwoordde de Wet 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde der Geneesheren duidelijk aan de wensen
van het Algemeen Belgisch Geneesherenverbond, wijl het Algemeen Vlaams Geneesherenverbond andere teksten had voorgedragen (Pari. St., Senaaf, 1936-37, nr. 194), zodoende dat
,a an de Regeering niets ander over( -bleef) dan haren rol van scheidsrechter waar te nemen
en uitspraak te doen in de naam van het algemeen belang'' (Pari. St., Senaat, 1936-37, nr. 200,
2).
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Niet aileen kan het publiceren van dergelijke normen een vruchtbare
inspiratiebron zijn voor aansprakelijkheidsrechters(237), bovendien
zal het intern redigeren en sanctioneren ervan een bedreiging vormen
voor de cohesie van de beroepsvereniging: het redigeren van de
technische normen zal niet zelden conflicterende opvattingen over
beroep en wetenschap aan het licht doen komen; het sanctioneren
van de technische normen toont aan hoe moeilijk het is als gelijke
te oordelen over een fout die men ook zelf had kunnen maken(238)
en het zal derhalve slechts gebeuren in de mate het eigenbelang van
de vereniging ermee gediend is.
Voorts zal de beroepsvereniging soms geneigd zijn de studie- en
ervaringsvereisten voor potentiele dienstverstrekkers te stellen en toe
te passen in functie van het dalend inkomen van de beroepsgroep(239).
En tenslotte zullen leden van de beroepsvereniging soms gedwongen
worden te handelen in functie van het groepsbelang (tucht) ook als
zij persoonlijk van oordeel zijn dat zulks niet strookt met hun
loyauteitsplicht t.a.v. de client(240).
145. Wanneer alle reglementaire en sanctioneringsbevoegdheden ter
zake van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden ongecontroleerd worden geconcentreerd in handen van de overheid en niet in handen van
een beroepsvereniging, dan is het niet denkbeeldig dat de overheid
reglementeert en sanctioneert vanuit de ingesteldheid die de individuele ambtenaar-dienstverstrekker zou kenmerken als hij aan geen
deontologische regels gehouden was: verantwoordelijkheidszin t.a. v.
de maatschappij zou primeren op loyauteit t.a.v. de client; en niet

(237) ,Ces obligations deontologiques constituent Ia mesure de ce que doit etre 'le bon pere
de famille' Commissaire-reviseur" (Kh. Charleroi, 12 oktober 1976, R.P.S., 1976, (143), 149).
(238) Vgl. het argument van de ,conspiracy of silence" dat wordt opgeworpen tegen .het
optreden van beroepsoefenaars als deskundige in burgerlijke aansprakelijkheidsgedingen:
hoger, nr. 62.
(239) Bv. in de dertiger jaren: BOTSON, H., Evolution du barreau contemporain, J.T., 1938,
769; HENNElliCQ, L., Crise dans l''avocature, J. T., 1932, 683; VICTOR, R., De crisis aan de
balie, R. W., 1938-39, 1571. Bv. nu: Rondetafelgesprek numerus clausus: kan de universiteit
onze problemen oplossen?, De Advocaat, 1984/2, (1), 3. Vgl. ook het sterke aandringen van
de artsensyndicaten op een numerus clausus of fixus in de sector geneeskunde: zie Nvs, H.,
De toegang tot de medische opleiding in de verzorgingsstaat, Acta Hosp., 1978, 358; Id., Een
vestigingswet voor geneesheren. Een rondleiding, doorheen de ontwikkeling van de gezondheidswetgeving, Acta Hosp., 1981, 385.
(240) SA VATIER, R., La juridiction disciplinaire medicale, in Melanges Brethe de Ia Gressaye,
Bordeaux, 1967, (733), 744.
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zelden zal het overheidsbelang genomen worden voor en dus behartigd i.p.v. het algemeen belang(241).
Uit deze vergelijking leide men niet af dat de aanWlJzmg van de overheid als
reglementerende en sanctionerende instantie impliceert dat de dienstverstrekkers
meteen ambtenaren worden. Het bankrevisoraat is een mooi voorbeeld van deze
, ,non-sequitur'' (242).
De volledige , , verambtelij king'' van de dienstverstrekker zou overigens de mogelij kheid in hoofde van de dienstbehoevende om zijn dienstverstrekker vrij te kiezen
(nr. 139B) maar moei!ijk onaangetast kunnen Iaten. Bovendien ziet men niet in hoe
de ambtenaar zijn dienst zou kunnen weigeren als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidszin hem daar nochtans toe aanzet, en hoe hij door niet te mogen
weigeren zou kunnen vermijden een deloyale houding aan te nemen (nr. 139C).

Vertalen we deze vergelijking naar de overheid als reglementaire en
sanctionerende instantie toe, dan betekent dit dat de overheid het
gemakkelijker zal hebben met de verwoording van de maatschappelijke verantwoordelijkheidsplicht in deontologische regels dan met de
loyauteitsvoorwaarde.
Bij het redigeren en sanctioneren van technische normen zal de
overheid ook heel wat andere dan kwalitatieve overwegingen Iaten
spelen die de onafhankelijkheid van de dienstverstrekker en dus het
in hem door de client gestelde vertrouwen ondermijnen (hoger,
nrs. 89 e.v. en 138).
De overheid zal zich bij het voeren van het toelatingsbeleid en dus
bij het stellen van studie- en ervaringsvereisten, niet zelden Iaten
leiden door andere (bv. budgettaire) overwegingen dan de maatschappelijke noden.
En tenslotte zullen de dienstverstrekkers er door de overheid soms
toe gedwongen worden te handelen in functie van het overheidsbelang (tucht)(243), ook als zij persoonlijk van oordeel zijn dat zulks
niet strookt met hun maatschappelijke verantwoordelijkheids-

(241) Zo zou een ,staatsgeneesheer- hoofd van een regionale dienst urologie" noodgedwongen de beperkingen van het overheidsbudget moeten aanvaarden, ook al zet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidszin er hem dan toe aan dat budget te overschrijden om broodnodige
apparatuur (bv. kunstnier) te kopen. Vgl. voor de advocaat: REUMONT, a. w., nr. 53 e.v.
(242) Anders: VAN RvN/HEENEN, a. w., Ill, nr. 2036, p. 281.
De ,ministeriele ambtenaren" (notarissen, advocaten in cassatie, gerechtsdeurwaarders) zouden ook als voorbeeld kunnen dienen, maar het bankrevisoraat werd verkozen omwille van
het impact van de Bankcommissie, een onafhankelijk overheidsorganisme; bij de ministeriele
ambtenaren is de overheids-invloed vee! beperkter en heeft hij hoofdzakelijk betrekking op
de initie!e ,benoeming" en de eventuele schrapping uit het ambt, wijl de uitoefening van het
beroep volledig beheerst wordt door zelf-regulerende organen.
(243) Bv. een advocaat bij de verdediging van staatsgevaarlijke terroristen.
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plicht(244). Overigens moet dit ,dwingen" niet al te letterlijk worden begrepen: het is veeleer een morele dwang, een gevolg van de
loyauteitsplicht die de dienstverstrekker op zich voelt rusten t.a.v. de
instelling die hem tot het beroep heeft toegelaten.
146. Wat dus hun bereidheid aangaat om de hun toegekende bevoegdheden in het algemeen belang uit te oefenen, worden zowel de
overheid als de beroepsvereniging gehinderd door het eigenbelang.
Met deze vaststelling wordt de legitimiteit van dat eigenbelang niet
betwist - het weze ,!'interet corporatif" of ,!'interet de l'etat":
elke instelling heeft de vanzelfsprekende drang zichzelf te bestendigen(245) om zodoende haar doeleinden te verwezenlijken(246).
Wel moet gewezen worden op de specijiciteit van dat eigenbelang
zodat het niet vereenzelvigd wordt met het algemeen belang.
Met voormelde vaststelling wordt evenmin geraakt aan het inzicht
dat het, voor een optimale behartiging van dat eigenbelang, noodzakelijk is de eenheid van het staatsapparaat, resp. van de beroepsgroep
te handhaven door een hierarchische discipline, resp. confraternele
tucht.
Wel moet gewezen worden op het wezenlijk verschillend voorwerp
van deontologie en tucht(247). Het onderscheid wordt nergens beklemtoond(248), daar waar het nochtans essentieellijkt: de tucht is
sterk gebonden aan de instelling waarbinnen ze gehandhaafd wordt
(vgl. etiquette), de deontologie overstijgt dat niveau (vgl. ethiek). De
tucht wil de bestendiging van de instelling waarbinnen zij wordt
gehandhaafd bewerkstelligen: ingrijpen wordt dan noodzakelijk tel(244) Dit betekent niet dat de beroepsvereniging het er op dit stuk noodzakelijkerwijze beter
afbrengt: zo werd het na W .0. I aan de Brusselse advocaten door de plaatselijke balie verboden
om op basis van wederzijdse vrije keuze , verdachten van collaboratie" te verdedigen; telkens
moest ambtshalve aanduiding door de stafhouder geschieden omdat gevreesd werd voor de
waardigheid van de balie (Raad van de Orde, 18 april 1921, J. T., 1921, 338).
(245) SANTI ROMANO, L 'ordre juridique, Paris, Dalloz, 1975, 92 (vertaling).
(246) Die doeleinden kunnen dan volledig samenvallen met het voortbestaan van de gemeenschap (bv. staatsgemeenschap) dan wel gelegen zijn buiten de gemeenschap zodanig dat het
voortbestaan van die gemeenschap geen doe! op zich is, maar slechts een middel tot verwezenlijking van dat doe! (bv. corporatie): vgl. VAN LENNEP, R., Handboek voor het disciplinair recht,
23.
(247) De distinctie wil niet beduiden dat de tucht en de deontologie niet door dezelfde sancties
kunnen worden gehandhaafd: nr. 150 e.v.
(248) Vgl. VAN CoMPERNOLLE, J., L'evolution de Ia fonction de juger dans les ordres, in
Fonction de juger et pouvoir? judiciaire, Fac. Univ. St. Louis, 1983, 405: ,La deontologie
fait colncider, dans l'ordre professionnel, le droit (disciplinaire) et Ia morale (professionnelle)". Zie ook LEGAL, A., Brethe de Ia Gressaye, J., Le pouvoir disciplinaire dans les
institutions privies, 312: ,Le but principal de ces groupements est de faire respecter Ia morale
professionnelle par les membres, en exerc;ant sur eux a cet egard un pouvoir disciplinaire".

238

kens de interne cohesie (bv. collegialiteit) of de externe reputatie (bv.
eer en waardigheid van de corporatie) worden aangetast door het
projessioneel of paraprojessioneel gedrag van een lid. De deontologie beoogt een loyaal en maatschappelijk verantwoord projessioneel
gedrag t.a. v. de clienten. De tucht is dus vooral bekommerd om de
verhouding tussen instelling en dienstverstrekkers en die tussen de
dienstverstrekkers onderling(249) (250). De deontologie is vooral
bekommerd om de verhouding dienstverstrekker-dienstbehoevende
en dienstverstrekker-maatschappij.
Wanneer men nu aile reglementerings- en sanctioneringstaken i. v .m.
de beroepsuitoefeningsvoorwaarden exclusief en ongecontroleerd
toewijst aan de overheid of aan een beroepsvereniging, dan is het
gevaar niet denkbeeldig dat deze haar reeds tevoren bestaand eigenbelang neemt voor het algemeen belang waarover haar nu de hoepe
wordt toebedeeld(251), en dat zij de deontologie beschouwt als een
onderdeel van de tucht: de overtreding van de deontologische norm
wordt dan slechts gesanctioneerd in zoverre zij tevens een bedreiging
vormt voor het doel waaraan door de tucht de hand wordt gehouden
bv. de eer en waardigheid van de corporatie(252).
147. De problemen zullen zich bij een eenzijdige bevoegdheidstoewijzing overigens niet beperken tot de morele hoedanigheidsvoorwaarden. Zo zal de beroepsvereniging er allicht niet toe komen
technische normen op te stellen (nr. 144), terwijl de overheid er net
zal opstellen die de onafhankelijkheid van de dienstverstrekker al te
zeer in het gedrang brengen (nr. 145). En beide, zowel beroepsvereniging als overheid, zullen de studie- en ervaringsvereisten manipuleren in functie van andere dan algemene belangen.
(249) Vgl. art. 4, 9° W. 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen.
(250) Dit blijkt duidelijk als men de zgn. ,disciplinaire vergrijpen" bestudeert. In hun
prachtwerk ,Le pouvoir disciplinaire dans les institutions privees" (1938), onderscheiden
0
LEGAL, A. en BRETHE DE LA GRESSAYE, J., er een vijftal: ! Infractions au devoir de
subordination. 2° Infractions au devoir de confraternite. 3° Infractions au devoir de collaboration. 4° Atteintes it l'honneur corporatif. 5" Atteintes it !'interet collectif.
Men versta onder ,interet collectif" niet ,!'interet general". Het onderscheid tussen de vierde
en vijfde soort vergrijpen is slechts het gevolg van het feit dat ,dans les associations qui se
proposent Ia sauvegarde d'interets plus larges que ceux de leurs membres, le but poursuivi
depasse le cercle de !'interet corporatif, par suite ce but pourra etre menace sans que
l'organisme soit lui-meme lese" (p. 316).
(251) Vgl. HussoN, L., a.a., 22, die stelt m.b.t. de beroepsbeoefenaars in een systeem van
zelfreglementering , ,que Ia discipline qu'ils s'imposent peut etre ordonnee it deux fins bien
differentes, encore qu'elles ne soient, heureusement, pas toujours contradictoires: Ia bonne
execution des taches dont ils se sentent responsables et dont ils sont mieux places que quiconque
pour saisir les exigences, ef Ia defense de leurs interets particuliers, legitimes ou non, contre
d'autres interets particuliers ou contre Ia collectivite".
(252) Vgl. het citaat van ScREVENS, R., verder in voetnoot onder nr. 150.
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B.

DE TWEE-EENHEID TUSSEN VERWOORDEN EN SANCTIONEREN

a) Het eigene van de rechtsregel: capaciteit om verwoord en gesanc-

tioneerd te worden
148. Naast de dualiteit tussen ,kunnen" en ,willen", werd in de
vraagstelling aan het begin van deze paragraaf een tweede dualiteit
gesuggereerd, nl. die tussen verwoorden en sanctioneren.
Wat de bevoegdheidstoewijzing betreft, geeft deze dualiteit de rnogelijkheid een evenwichtsrnechanisrne aan te brengen door beide taken
toe te kennen aan verschillende organisrnen. Door een scheiding van
de wetgevende en de adrninistratieve/rechterlijke bevoegdheid wordt
allicht een voor het individu heilzarne rnachtsspreiding teweeg gebracht.
Terneer daar de taken van verwoording en sanctionering inhoudelijk
erg verwant zijn: etyrnologisch betekenen zij irnrners hetzelfde; sanctioneren stond voor ,rechtskracht verlenen" wat de verwoording in
een rechtsregel van hetgene bekrachtigd werd noodzakelijk rnaakte(253).
Deze verwantschap duurt voort, ook als men onder sanctioneren
,afdwingen" begrijpt.
Enerzijds is het narnelijk slechts zinvol datgene te verwoorden wat
kan gesanctioneerd worden. Rechtsregels, of zij nu een bepaald
gedrag dan wei een bepaalde studie of ervaring voorschrijven, zijn
slechts rechtsregels als inbreuken op het voorgeschrevene kunnen
worden vastgesteld door derden(254) (bewijscriteriurn).
Anderzijds is het slechts zinvol datgene te sanctioneren wat kan
verwoord worden (interpretatiecriterium). Rechtsregels rnoeten
rn.a. w. inbreuken sanctioneren op heldere voorschriften, niet op
schirnrnige bepalingen.
De twee zonet vermelde criteria zijn niets anders dan de tegengestelde gezichtspunten
waaronder het in penalibus fundamentele legaliteitsbeginsel kan beschouwd worden: ,nullum crimen, nulla poena sine lege"(255).
Met dit standpunt worden het gebruik (geen tekst) en de ,soft law" (geen sanctie)
niet afgezworen. Wanneer een rechtsregel echter meer wil zijn dan een ,ethical
(253) HussoN, L., a.a., 9: , ... sanctionner c'est consacrer ... "
(254) ,II (d.i. !'element de fait de !'infraction disciplinaire) doit consister, premierement dans
une attitude reprehensible se manifestant dans /e monde exterieur" (DELPEREE, F., L 'elaboration du droit disciplinaire de Ia fonction publique, 72).
(255) Vgl. art. 7 lid 1 EVRM: ,Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of
een nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde
dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan
die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was".
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aspiration" en zelfs wordt afgedwongen door sancties als het beroepsuitvoeringsverbod, dan lijkt een heldere verwoording en een evenredig sanctie-apparaat onontbeerlijk.

149. De enorme vaagheid van morele hoedanigheidsvoorwaarden
als loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en ook
van meer technische voorwaarden zoals hoge dienstkwaliteit maken
de vraag naar de toepasselijkheid van het legaliteitsbeginsel in deze
erg prangend. Immers, met deze vaagheid gaan logischerwijze errorme verwoordings- en concretiseringsmoeilijkheden gepaard waarop
hoger reeds werd gewezen: het redigeren van deontologische regels
(nr. 139A) en technische normen (nr. 89 e.v.) is eenmoeilijke kwestie
die er nog minder aantrekkelijk op wordt als men bedenkt dat de
maatschappelijke en technische evolutie tot regelmatige aanpassing
zullen dwingen (nrs. 136-138 en nr. 141).
Hoe groot deze moeilijkheden ook voorkomen, zij vermogen geen
afbreuk te doen aan het feit dat een rechtsregel, om recht te doen
heersen en geen willekeur, een minimale rechtszekerheid moet bieden, hoe ruim de interpretatiemogelijkheden overigens ook zijn (vgl.
art. 1382 B.W .).
Dit is des te meer zo daar de verwoordingsmoeilijkheden in casu
beroepsuitoefeningsvoorwaarden betreffen. Vermits de logische
sanctie van het niet of niet meer vervullen van de voorwaarden
bestaat in het geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk verbod het
beroep (nog) uit te oefenen, lijkt een zo helder mogelijke formulering
van die voorwaarden in concrete deontologische regels, studie- en
ervaringsvereisten en technische normen aangewezen(256).
Vindt men de verwoordingsmoeilijkheden m.b.t. een bepaalde voorwaarde onoverkomelijk, dan verdient het derhalve de voorkeur die
beroepsuitoefeningsvoorwaarde niet te stellen, veeleer dan ze wei te
stellen, en dus te sanctioneren, zonder ze te verwoorden.
Deze keuze wordt in Belgie, misschien met te vee! graagte, gevolgd m.b.t. de
technische normen: aileen het Instituut voor Bedrijfsrevisoren heeft controlenormen
opgesteld.

(256) Vgl. in dezelfde zin WIJCKERHELD BISDOM, C.R.C., Rechtsvorming door het Hof van
Discipline, in Non sine causa (Liber Amicorum G.J. Scholten), 1979, (505), 506: ,Het is een
algemeen bekend verschijnsel dat in het (materiele) recht 'vage' normen voorkomen, die eerst
door de rechter kunnen en moeten 'ingevuld' worden. In het privaatrecht denkt men aan
begrippen als ,onrechtmatige daad" ... Bijzonder is wei, naar mij voorkomt, dat een zo vage
normals ,(inbreuk op) de eer van de stand" wordt aangeduid om de grens aan te geven tussen
strafbaar en niet-strafbaar. In het klassieke strafrecht zou iets dergelijks vrijwel ondenkbf!ar
zijn".
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b) Het onderscheid tussen een tucht- en een strajmaatregel

150. Het maken van de keuze is, wanneer men de verwoordingsmoeilijkheden onoverkomelijk vindt, uiteraard van kapitaal belang
voor de morele hoedanigheidsvoorwaarden en deontologische regels:
zal men ze onbehoorlijk verwoord sanctioneren of zal men ze niet
sanctioneren? Dit brengt, na het reeds besproken onderscheid tussen
tuchtregel en deontologische regel, tot dat tussen tuchtmaatregel en
strafmaatregel.
Hoger werd gesteld dat het onderscheid tussen de tuchtregel en de
deontologische regel er in wezen in bestond dat eerstgenoemde
gericht was op de bestendiging en het doel van de bijzondere gemeenschap of instelling waarbinnen hij gehandhaafd werd, waar laatstgenoemde in hoofdzaak het belang van de client en/ of het algemeen
op het oog heeft (vgl. nr.39 en nr. 146).
Tuchtrecht wordt in die zin wei eens het privaat strafrecht genoemd
omdat het voor de beperkte gemeenschap waarbinnen het wordt
gehandhaafd, poogt te bewerkstelligen wat het publiek strafrecht
voor de staatsgemeenschap betracht, nl. de bestendiging van de
collectiviteit en dus de bescherming ervan(257).
Een van de grote verschilpunten tussen tucht- en strafrecht zou erin
bestaan dat voor eerstgenoemd recht het legaliteitsbeginsel niet zou
gelden, en voor laatstgenoemd recht wei. De reden: de verwoordingsmoeilijkheden die zich voor het tuchtrecht stellen volgens de
enen(258), de historische achterstand en dus lagere ontwikkelingsgraad van het tuchtrecht volgens de anderen(259).
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de deontologische regels
materieelrechtelijk dikwijls in het tuchtrecht worden ondergebracht
(257) LEGAL, A., en BRETHE DE LA GRESSAYE, J ., Le pouvoir disciplinaire dans les institutions privies, 112-121; VAN LENNEP, R., Handboek voor het disciplinair recht, 23. In die
optiek staat de doodstraf gelijk met de uitsluiting uit de vereniging. Vgl. genuanceerd:
DELPEREE, F., L 'elaboration du droit disciplinaire de Ia jonction pub/ique, 46-47.
(258) MAST, A., lnleiding tot het administratief recht, 1984, 158-159; RIGAUX, P., La
profession d'architecte, 162, voetnoot 305; R.P.D.B., tw. Ordres et Instituts professionnels,
nrs. 13-43; VAN LENNEP, R., Handboek voor het disciplinair recht, 58-59; VAN COMPERNOLLE, J., L'evolution de Ia fonction de juger dans les ordres professionnels, inFonction dejuger
et pourvoir judiciaire, Pub!. des Fac. Univ. St. Louis, 1983, (391), 405.
(259) De niet-geldingskracht van het principe ,nullum crimen sine lege" wordt dan een
accidenteel kenmerk van het disciplinair recht: DELPEREE, F., a. w., 74; LEGAL, A., en
BRETHE DE LA GRESSAYE, J., a. W., 118; CRAENEN, G., Het discip/inair statuut van de
onderwijzers in Belgie en Zweden, 42; DE VISSCHER, F., Faut-il juridictionnaliser Ia fonction
disciplinaire?, in L 'exercice de Ia jonction disciplinaire dans les administrations centrales des
pays du Marchi Com min (ISA), Brussel, 1965, (3), 17. Men verlieze niet uit het oog dat ook
in het strafrecht het principe , ,nulla poena sine lege'' van eerder recente datum is en overigens
soms nog met de voeten getreden wordt: HART, H.L.A., Law, liberty, and morality, Stanford,
1962, 6 e.v.
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veeleer dan in het strafrecht: dergelijke classificatie ontslaat van de
noodzaak het legaliteitsbeginsel te respecteren; de verwoordingsmoeilijkheid wordt zodoende ontweken zonder dat de sanctioneringsmogelijkheid wordt prijsgegeven.
De sanctie is immers quasi-identiek ongeacht het straf- of tuchtrechtelijk karakter(260) ervan: zij zal de overtreder van de deontologische
regel veelal, in mindere of meerdere mate, treffen in zijn bevoegdheid
het beroep nog verder uit te oefenen (nr. 149); de overtreding van
de deontologische regel staat gelijk met de niet-nakoming van een
permanent gestelde (nr. 132) beroepsuitoefeningsvoorwaarde.
Het verschil tussen een straf- en een tuchtmaatregelligt duster zake
van de overtreding van een deontologische regel niet zozeer in de
inhoud van de sanctie maar wel in de voorspelbaarheidsgraad dat
deze sanctie aan een bepaalde gedraging zal worden verbonden.
Overigens schijnt de hypothese dat het legaliteitsbeginsel nog niet
gesteld wordt in het tuchtrecht omwille van de lagere ontwikkelingsgraad daarvan wel boutte snijden: men kan dit ook merken aan het
feit dat minder procedurele garanties worden geboden dan in het
strafrecht (vgl. nr. 53).
151. Brengt men de deontologische regel omwille van ,de inherente
beperkingen van het strafrechtelijk legaliteitsbeginse1"(261) onder in
(260) Wat dat karakter dan betreft, blijkt hoezeer het conceptueel van nut is om de deontologische regel te onderscheiden van de tucht (nrs. 139 en 146), als men het volgende antwoord leest
op de vraag of het zinvol is, naast een tuchtrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod ook nog een
strafrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod te hebben:
,Une mesure disciplinaire est Ia consequence d'un manquement aux regles ou usages professionnels, manquement qui ne constitue pas necessairement une infraction. Elle a pour but de
garantir l'exercice normal de Ia profession et d'en eloigner ceux qui en sont indignes ou
incapables.
Les sanctions penales sont destinees it assurer Ia defense efficace de Ia societe contre ceux qui
ont commis des actes interdits et reprimes par Ia loi. Leur champ d'application est it Ia fois
plus restreint et plus etendu; il est plus restreint en ce sens que ces sanctions ne peuvent etre
prises qu'it l'egard de ceux qui ont commis un fait qualifie infraction; il est plus etendu parce
que ces sanctions se fondent sur Ia necessite de proteger Ia communaute et non plus seulement
sur Ia defense de l'honneur professionnel et de !'interet de Ia profession". (SCREVENS, R.,
L 'interdiction professionnelle en droit penal, nr. 79). Uit dit citaat leidt men af dat de norm en
die het disciplinair recht sanctioneert het algemeen belang niet interesseren: nochtans betreffen
de deontologische normen wei degelijk het algemeen belang (zie ook nr. 151).
(261) Dit pleidooi voor de tuchtrechtelijke sanctionering van deontologische regels is letterlijk
overgenomen uit de Memorie van Toelichting bij een wetsvoorstel van Senator Verbist tot
hervorming van de Orde van Geneesheren (Pari. St., Senaat, 1980-81, nr. 654).
Het normatief gebruik van de verwoordingsmoeilijkheden die morele hoedanigheidsvoorwaarden soms stellen is niet nieuw, zo leest men bv. in het Senaatsverslag dat voprafging aan de
W. 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde van Geneesheren (B.S., 13.08.1938): ,Er bestaat
geen volledige codex van medische plichtenleer, dit geven wij toe. Dergelijke vaak kiesche stof
mag niet in strakke teksten worden vastgelegd. De positief geformuleerde regel is schadelijk
voor de kieschheid, want hij kan niet in de talloze bijzonderheden treden die eenieders geweten
leiden". (Pari. St., Senaat, 1937-38, nr. 7, 32-33).
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het tuchtrecht, dan legt men de bevoegdheid om overtredingen van
de deontologische norm te sanctioneren noodzakelijkerwijze bij een
tuchtrechtelijke overheid, het weze de staat of een beroepsorganisatie(262).
In zekere zin zou men dan kunnen stellen dat het een zekere sanctioneringsbekwaamheid is die een tuchtrechtelijke overheid verkieslijk
maakt boven de gewone rechtbanken als instantie om de deontologische regels te handhaven: de tuchtrechtelijke overheid kan immers
ongeschreven regels sanctioneren, de correctionele rechtbank niet.
Vraag blijft natuurlijk of met deze grotere sanctioneringsbekwaamheid, die meteen de toewijzing en uitoefening van de verwoordingsbevoegdheid minder belangrijk maakt, ook een even grote of grotere
sanctioneringsbereidheid gepaard gaat.
Men kan immers moeilijk beweren dat de deontologische regel van
nature thuis hoort in het disciplinair recht (hoger, nr. 146).
Vermits de overtreding van de deontologische regel, anders dan een
inbreuk op de tucht, niet noodzakelijkerwijze de interne cohesie of
de externe reputatie in het gedrang brengt van de instelling of
bijzondere gemeenschap waarbinnen het tuchtrecht wordt gehandhaafd, zal de tuchtrechtsmacht zich minder snel geneigd voelen op
te treden: het ,groeps" -belang is immers niet in gevaar.
Maar omgekeerd kan al evenmin gesteld worden dat de deontologische regel van nature thuis hoort in het strafrecht. Enerzijds heeft
de deontologische regel met het strafrecht gemeen dat hij de bescherming van het algemeen belang op het oog heeft (hoger, nrs. 139-146).
Anderzijds zou het wei om gans bijzonder strafrecht(263) gaan,
vermits het in het gemeen strafrecht veeleer uitzondering dan regel
is dat het toepassingsgebied van een bepaling dermate beperkt is dat
enkel beroepsbeoefenaars eronder ressorteren.
Daar staat dan weer tegenover dat ook de strafrechtelijke immuniteiten die om deontologische redenen worden toegekend enkel de
(262) Na zich eerst beijverd te hebben om het karakter van een tuchtrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod te onderscheiden van dat van een strafrechtelijke beroepsuitoefeningsverbod
(hager, nr. 150), schrijft Screvens over het nut van het strafrechtelijk beroepsuitoefeningsverbod: ,Mcmc si on estimait pouvoir ecarter cctlc objection resultant de Ia difference de
fondement entre !'interdiction disciplinaire et !'interdiction penale, on se heurterait a un
obstacle pratique: beaucoup de professions n'ont pas d'organes disciplinaires et n'en auront
vraisemblablement jamais. Pour ces professions, seule !'interdiction penale peut etre envisagee. Comme on conc;oit difficilement !'existence d'un regime different pour les professions
organisees, il s'impose de prevoir !'interdiction professionnelle penale de maniere generale".
A contrario kan daar uit afgclcid worden dat er in wczen een keuze beslaat Lussen strafre~ht
en tuchtrecht om bepaalde normen in onder te brengen.
(263) Vgl. CooNEN, P ., Medisch tuchtrecht afschaffen, Ars Aequi, 1979, (523), 528, die van
bijzonder sociaal strafrecht gewaagt.
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beroepsbeoefenaars gelden (hoger, nr. 139D), terwijl het strafwetboek zelftrouwens heel wat bepalingen bevat die enkel op ambtenaren van toepassing zijn (bv. artt. 233-266 S.W.).
Andere artikelen uit het strafwetboek worden toepasselijk gemaakt door bijzondere
bepalingen: zo wordt bv. artikel458 S.W. (beroepsgeheim) van toepassing gemaakt
op belastingambtenaren door artikel 221 W.l.B.

C. Besluit
152. Uit het voorgaande is gebleken dat de bekwaamheid en de
bereidheid om de beroepsuitoefeningsvoorwaarden te redigeren en te
sanctioneren in geen van de drie besproken reglementerings- en
sanctioneringsopties (wetgever I par ket; beroepsvereniging; over heid)
samenvallen.
Bij de toewijzing van de bevoegdheden terzake komt het er derhalve
op aan derwijze en dermate controle- en evenwichtsmechanismen in
te bouwen dat er een redelijke kans bestaat dat bekwaamheid en
bereidheid in de uitoefening van die bevoegdheden zullen samenvallen: elke eenzijdige en ongecontroleerde toewijzing van bevoegdheid
is derhalve uit den boze(264).
Een ideaaltypische bevoegdheidsverdeling vooropstellen is niet mogelijk: de concrete bevoegdheidstoewijzing zal immers een comp~o
mis zijn tussen de drie geschetste reglementerings- en sanctioneringsopties. Een compromis is nooit ,ideaal" en zal steeds verschillende
accenten leggen naargelang de omstandigheden van plaats en tijd.
Meer dan wat ook zullen traditie- bv. van strenge beroepsverenigingen(265) of van een gewetensvolle overheid(266) - en een bepaald
politiek klimaat- bv. de liberale 19e eeuw of de corporatistische
1930er jaren - determinerend zijn.
In die omstandigheden is de jurist veroordeeld tot de evaluatie van
een bepaald ,historisch" compromis, in casu dat van het Belgisch
recht anno 1986. De bedoeling van deze onderafdeling was slechts
die evaluatie mogelijk te maken. Derhalve wordt in de volgende
onderafdelingen gehandeld over de bestaande Belgische regeling
(264) WILLIAMS, B., Abuse of power by professional self-governing bodies, in Special lectures
of the Law Society of Upper Canada, Toronto, Richard de Boo Ltd., 1979, (345), 362.
(265) Vgl. LEGAL, A., BRETHE DE LA GRESSAYE, J ., Le pouvoir discip/inaire dans /es
institutions privies, 110: ,Ne constate-t-on pas qu'historiquement, dans bien des cas l'Etat
n'a fait que s'annexer ou se subordonner un pouvoir disciplinaire ne spontanement dans une
corporation privee?".
(266) Vgl. HussoN, L., a.a., 26: ,Un Etat respectueux de l'autonomie de ses sujets pourra
assumer sans inconvenient des pouvoirs qui seront dangereux entre les mains d'un souverain
tyrannique et totalitaire".
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m.b.t. de inhoud van, en de verwoordings- en sanctioneringsbevoegdheid ter zake van de beroepsuitoefeningsvoorwaarden.
Met beroepsuitoefeningsvoorwaarden worden zowel de voorwaarden bedoeld die moeten vervuld worden om een strafrechtelijk
beschermde beroepstitel te mogen dragen als om door een strafrechtelijk monopolie beschermde activiteiten te mogen verrichten.
ONDERAFDELING

Ill

EVALUATIE VAN HET BELGISCH RECHT

153. Hier is niet meer mogelijk dan een korte weergave van de
synthese van de evaluatie van het Belgisch recht op het punt van de
beroepsuitoefeningsvoorwaarden en van de bevoegdheidstoewijzing
inzake de verwoording en sanctionering ervan(267).
A.

lNHOUD VAN DE UITOEFENINGSVOORWAARDEN NAAR BELGISCH RECHT

154. Wat de inhoud van de toetredingsvoorwaarden naar Belgisch
recht aangaat, kan betreurd worden dat de voorwaarde van initiele
morele bekwaamheid soms wordt gesanctioneerd zonder verwoord
te zijn, of, misschien beter, wordt gesteld zonder iiberhaupt verwoordbaar te zijn(268), terwijl van de mogelijkheid om technische
normen te sanctioneren al te gemakkelijk wordt afgezien(269), deels
omdat ze niet verwoordbaar zouden zijn (hoger, nr. 149), deels uit
vrees dat ze zouden worden opgelegd door een instantie die de
beroepsbeoefenaars in hun beleidsvrijheid zou treffen (nrs. 131 en
139).
Dat een ervaringsvereiste (stage) werd gesteld bij toetreding tot het
beroep was begrijpelijk, maar dat het al dan niet voldaan zijn van
deze vereiste veelal slechts werd getoetst nadat zware studievereisten
waren voldaan, maakte de bereidheid om deze voorwaarde effectief
te sanctioneren, aan wie ook de bevoegdheid daartoe werd verleend,
erg klein(270).
Daarom wordt gepleit voor een integratie van de stagevereiste in de
(267) Het detail van die hoofdzakelijk publiekrechtelijke evaluatie kan men lezen over bijna
200 bladzijden inK. GEENS, Het vrij beroep, p. 415-485.
(268) K. GEENS, Het vrij beroep, nr. 610.
(269) I d., nr. 625 e. v.
(270) ld., nr. 595 e.v.
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universitaire leergangen, met dien verstande dat universitaire en
professionele middens intens zouden samenwerken. Wordt toch
geopteerd voor het behoud van een zekere post-universitaire beroepsopleiding, dan ware het beter deze facultatief te organiseren en enkel
positief te sanctioneren, naar het RIZIV-model van de begeleide
beroepspraktijk(271), waarvan het grote voordeel is dat niet moet
gevreesd worden voor de vermenging van het clienteel van de stagemeester met dat van de stagiair(272).
W at tenslotte de inhoud van de veeleer morele uitoefeningsvoorwaarden aangaat, viel op dat nogal wat deontologische regels de stempel
droegen van verenigingstucht eerder dan van bekommernis om het
algemeen belang of het belang van de client. Dit was helemaal niet
verwonderlijk wanneer men de bewoordingen (eer, waardigheid,
bescheidenheid) las waarin de wetgever zich uitdrukte om de verwoordingsbevoegdheden terzake te delegeren(273).
B. BEVOEGDHEIDSTOEWIJZING EN -CONTROLE NAAR BELGISCH
RECHT

155. Dit leidt dan tot de conclusies die uit het onderzoek moeten
getrokken worden op het stuk van bevoegdheidstoewijzing en -verdeling. Het lijkt aangewezen daarin de controle op de uitoefening van
die bevoegdheden te betrekken.
Inzake de verwoording en sanctionering van de studievereisten geeft
de wetgever aan de universiteiten een grote armslag. Hun eensluidend
advies is nodig voor de opstelling en de wijziging van de studieprogramma's (verwoording), terwijl de overheidscontrole op de uitreiking van de diploma's louter formeel is (sanctionering). De vraag
werd en blijft gesteld of dergelijke grote autonomie die ruimte laat
voor de aflevering van ongelijke en zelfs - in de niet juridische zin
- ongelijkwaardige diploma's, wel wenselijk is wanneer de diploma's onmiddellijk, zonder verdere tussenstap, ,effectus civilis"
ressorteren(274). Met effectus civilis wordt uiteraard aileen bedoeld
dat de kandidaat-beroepsbeoefenaar die het vereiste diploma heeft
behaald althans geen verdere proeve van theoretische vaktechnische
bekwaamheid dient te leveren alvorens tot het beroep te mogen
toetreden.
(271)
(272)
(273)
(274)

Daarmee wordt het RIZIV-model op zich niet goedgekeurd.
K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 605-606.
ld., nrs. 675 e.v., 679, 681 en 683.
ld., nrs. 568-569.
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Voor die beroepen waar de stage niet gei"ntegreerd was in de universitaire studies maar toch essentieel bleef voor de toetreding tot (revisor), of althans voor de blijvende uitoefening (advocaat, architect)
van het beroep, werd de verwoordingsbevoegdheid weliswaar aan de
beroepscorporaties toegekend maar veelal onder het bestuurlijk toezicht van de Koning(275).
Op de sanctionering van de stageverplichtingen door de individuele
stagemeester en beroepscorporaties wordt weinig toezicht uitgeoefend - zelfs helemaal geen in de balies(276): dit is op zich minder
erg, gelet op geringe bereidheid die bij wie ook zal bestaan om tot
effectieve sanctionering van die verplichtingen over te gaan als er
zware studievereisten aan voorafgaan.
Wel kan de toegang tot de stage, ten gevolge van die geringe controle
op de sanctioneringsbevoegdheid, door de beroepsbeoefenaars gemanipuleerd worden tot een verdoken numerus clausus(277).
Wie heeft voldaan aan alle studie- en ervaringsvereisten, verkrijgt
niet automatisch toegang tot het beroep. Zijn morele hoedanigheid
wordt nog getoetst door de publiekrechtelijke beroepscorporatie
waarvan hij lid moet worden: deze verplichte toetreding, die niet
strijdig wordt geoordeeld met de vrijheid van vereniging(278), is dus
de laatste toegangsvoorwaarde tot het beroep(279).
De morele hoedanigheid wordt meestal nog gesanctioneerd op basis
van door de wetgever verwoorde, nu eens vage, dan weer vrij
irrelevante criteria(280), maar in de advocatuur wordt deze toegangsvoorwaarde autonoom - d.i. ongecontroleerd - gesanctioneerd
door de balies zonder welkdanige voorafgaandelijke verwoording
ook(281): het ware beter deontologische cursussen en oefeningen te
integreren in de universitaire opleiding(282), en de voorwaarde van
initiele morele hoedanigheid helemaal niet te stellen.
156. Op het vlak van de uitoejeningsvoorwaarden valt naar Belgisch
recht vooral de quasi-totale afwezigheid op van toetsing van perma-

(275)
(276)
(277)
(278)
(279)

(280)
(281)
(282)
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Id., nr. 694 e.v.
Id., nrs. 585, 594 en 716.
I d., nr. 598.
K. GEENS, Het vrij beroep, nr. 715.
ld., nr. 563.
Id., nr. 607 e.v.
ld., nr. 610.
ld., nr. 611.

nente vaktechnische bekwaamheid(283). Slechts het IBR mocht overgaan tot formulering van overigens niet bindende(284), derhalve niet
tegenstelbare en ook slechts onrechtstreeks sanctioneerbare technische, zgn. controlenormen(285).
Voor de andere beroepen wordt een vaktechnische fout qua uitoefeningsvoorwaarde in de regel slechts gesanctioneerd als zij tevens de
eer en waardigheid van het beroep in het gedrang brengt (bv. middels
een openbaar proces wegens burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid). Maar in het opzicht van eer en waardigheid lijkt de
vaktechnische professionele fout niet veel relevanter dan de paraprofessionele maar openbare dronkenschap(286).
157. Op het stuk van de deontologische regels schijnt de wetgever
(onbewust?) de reeds hoger(287) geciteerde ,grens van de verwoording" te hebben aangevoeld(288).
Daar waar de structuur van de beroepsuitoefening de beleving van
de morele hoedanigheden van loyauteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid moet mogelijk maken heeft de wetgever in ruime
mate zelf de daartoe noodzakelijke deontologische regels geschreven
en in sancties voorzien(289): zo is het met de onverenigbaarheden(290); zo is het grotendeels met de oirbaarheid van de samenwerking in vennootschaps- of ondergeschikt verband(291) en de vrijwaring van de vrije keuze van de dienstverstrekker(292).
Daar waar nochtans beleving van de morele hoedanigheden zelf
moest worden voorgeschreven, heeft de wetgever geabdiceerd voor
de verwoordingsmoeilijkheden en zich ertoe bepaald in erg vage
termen de verwoordings- en sanctioneringsbevoegdheden naar de
beroepscorporaties te delegeren(293). Vermits deze delegatie meteen
inhoudt dat de betrokken deontologische regels in het tuchtrecht van
de corporatie zullen worden ondergebracht, is de verwoording van

(283)
(284)
(285)
(286)
(287)
(288)
(289)
(290)
(291)
(292)
(293)

Id., nr. 625 e.v.
Id., nr. 626 e.v.
Id., nr. 710 e.v.
Id., nr. 625 en nrs. 675-676.
Hoger, nr. 139A.
K. GEENS, Het vrij beroep, nr. 548.
!d., nr. 667.
!d., nrs. 630-643.
Id., nrs. 644-659.
Id., nrs. 660-666.
I d., nr. 670 e. v.
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die regels niet strikt noodzakelijk omdat het legaliteitsbeginsel niet
geldt in disciplinaire zaken(294).
158. Daardoor verliezen aile vormen van toezicht en controle hun
effectiviteit: zowel het bestuurlijk toezicht van de Koning en het
administratief-jurisprudentieel toezicht van de Raad van State of, in
de advocatuur, van het Hof van Cassatie op de uitoefening van de
verwoordingsbevoegdheid door de Nationale Raden van de Ordes(295), a/s het legaliteitstoezicht van het Hof van Cassatie op de
uitoefening van de sanctioneringsbevoegdheid door de (provinciale)
raden en raden van beroep(296). Dit effectiviteitsverlies wordt slechts
zeer gedeeltelijk gecompenseerd door de gemengde samenstelling
(beroepsbeoefenaars en rechters) van de raden van beroep(297) (zgn.
interne controle in het algemeen belang).
De administratieve en gerechtelijke controle op de publiekrechtelijke
beroepscorporatie is dan even ontoereikend als die op de privaatrechtelij ke beroepsvereniging(298).
Er wordt derhalve voor gepleit om het legaliteitsbeginsel ook onder
het aspect ,nullum crimen sine lege" te introduceren in het tuchtrecht van de beroepscorporaties. Bovendien zou het model van
gezagsstructuur waarbij de Koning slechts een negatief bestuurlijk
toezicht kan uitoefenen, moeten vervangen worden omdat het, bij
gelding van het legaliteitsbeginsel, paralyserend zou werken: zolang
de Koning het deontologisch reglement niet heeft goedgekeurd,
zouden de disciplinaire rechtsmachten immers geen sancties kunnen
treffen; maar de Koning zou zelf ook geen wijzigingen aan het
reglement kunnen aanbrengen(299).
Daarom ware het beter het adviesmodel dat nu reeds geldt voor het
lnstituut voor Bedrijfsrevisoren(300) te veralgemenen: de Koning
stelt dan het deontologisch reglement vast op verplicht maar niet-bindend advies van de Nationale raad.
De introductie van het legaliteitsbeginsel onder het aspect ,nullum
crimen sine lege" zou meteen toelaten om het in disciplinaire zaken

(294)
(295)
(296)
(297)
(298)
(299)
(300)
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Hoger, nr. 150.
K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 694-714.
Id., nrs. 728-729.
ld., nr. 720 e.v.
ld., nrs. 313-327; hoger, nr. 53.
I d., nr. 669.
Id., nr. 706.

geldende aspect ervan (,nulla poena sine lege")(301) nu voluit aan
te wenden(302): op elke deontologische inbreuk zouden evenredige
straffen gesteld worden, waarbij meteen zuivere tuchtvergrijpen
(i.t.t. zuivere deontologische vergrijpen) niet meer voor de zwaarste
sancties van .schorsing en schrapping in aanmerking zouden komen(303).
159. Ook in de controle op de uitoefening van de sanctioneringsbevoegdheid door de verschillende raden van de Ordes dienen wijzigingen aangebracht te worden(304). Intern, d.i. in de samenstelling van
de verschillende raden zou plaats moeten ingeruimd worden voor
vertegenwoordigers van de clienten: deontologische regels hebben
ook en misschien wel vooral het belang van de client op het oog zodat
er geen reden is waarom men dit in de geleding van de tuchtraden
niet tot uiting zou brengen.
Ook in de externe controle komt het clientenbelang al te weinig tot
zijn recht: de client kan weliswaar klacht neerleggen; is het dan
natuurlijk dat hij daar in een 'schadeloos' aansprakelijkheidssysteem(305) als het tuchtrecht enkel een moreel belang bij heeft, dan
moet hij minstens dat belang naar behoren kunnen waarnemen; zulks
veronderstelt het recht in beroep te gaan tegen een niet-behandeling
van de klacht, tegen een buitenvervolgingstelling, tegen een vrijspraak ...
T.a.v. het algemeen belang kan betreurd worden dat geen enkele
instantie met de opsporing van tuchtvergrijpen belast is. In de enkele
gevallen waarin zulks althans zijdelings toch gebeurde (bv. provinciale medische commissie), valt dan weer op dat aan deze instantie geen
rechtsmiddelen ter beschikking werden gesteld om haar klacht tot een
goed einde te brengen(306).
160. Deze voorstellen tot hervorming zijn vrij ingrijpend maar vergen geenszins de afbraak van de bestaande structuren. Zelfs de
tekstwijzigingen zouden vrij beperkt kunnen blijven. Toch mag niet
te veel hoop gekoesterd worden. Soortgelijke voorstellen tot introductie van het legaliteitsbeginsel en van begeleidende hervormingen
(301)
(302)
(303)
(304)
(305)
(306)
steld:

K. GEENS, Het vrij beroep, nrs. 684 en 687.
ld., nr. 729.
Vgl. ld., nr. 691.
!d., nrs. 730-73!.
Vgl. hoger. nrs. 89-91.
Overigens is de provinciale commissie praktisch uitsluitend uit geneesheren samengeK. GEENS, Het vrij beroep, nr. 627.
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in het disciplinair recht voor ambtenaren stierven jaren geleden een
stille dood(307). Misschien kan de vernieuwde belangstelling voor
rechten en vrijheden de zaken in de vrije beroepssector niettemin een
gunstige wending doen nemen. Overigens kunnen de al te radicale
punten in de voorgestelde hervormingen worden afgezwakt waar de
onafhankelijkheid van de balie t.a.v. de rechterlijke en de uitvoerende macht moet worden verzekerd.
BESLUIT

161. Het vrij beroep is alvast geen bergtop gebleken waarop men zijn
vlag plant. Het biedt veeleer het gavarieerd uitzicht van een heuvellandschap. Van de wandelaar wordt dus geen steile klimkunde gevergd, maar een voortdurende aandacht voor het immer glooiende
en toch steeds andere terrein.
Welke wandelaar zou ,de" heuvel kunnen definieren als hij ze niet
alle gezien heeft? En zou hij eens hij ze alle gezien heeft- wat slechts
oudere wandelaars gegeven is, niet afzien van de definiering uit
respect voor de eigenheid van iedere heuvel?
Zeker, de wandelaar zou kunnen zeggen dat de heuvel geen berg maar
toch een verhevenheid is. Of dat de heuvel ver uitziet over de zee maar
niettemin aan zijn uiterste rand de zeespiegel raakt. De onherleidbare
kern van de heuvel wordt er voor wie er nooit een zag niet duidelijker
door.
162. Het is de auteur van deze bijdrage vergaan zoals de wandelaar.
Na vele in de tekst niet opgenomen pogingen om tot een sluitende
definitie van ,het" vrije beroep te komen, heeft hij zich gewonnen
gegeven, zich van bij de aanvang verschuilend achter de oude wijsheid van Javolenus ,in iure civili omnis definitio periculosa est"
(nr. 1).

Zeker, de auteur had kunnen zeggen dat de vrije beroeper geen
afhankelijkheid verdraagt maar toch juridisch ondergeschikt kan
zijn. Of dat de vrije beroeper geen handelaar maar wel een ondernemer is.
Overigens hebben anderen lang v66r de auteur voor de eenmaking van burgerlijk
en handelsrecht gepleit alsook voor een aangepast ondernemingsrecht. Deze plei(307) DE VtsscHER, F., Faut-il jurisdictionnaliser Ia fonction discip!inaire? in L 'exercice de
lajonction disciplinaire dans les administrations centrales des pays du Marchi Commun (ISA),
Brussel, 1965, (3), 17 e.v .: DELPEREE, F., L 'elaboration du droit de lajonctionpublique, 1968.
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dooien zijn evidenties geworden maar reflecteren zich helaas nog steeds niet in de
wetgeving. Het ,probleem" van de a! dan (niet-) toepasselijkheid van het handelsrecht op vrije beroepen werd daarom in de inleiding (nr. 10) grotendeels als
,niet-probleem" afgevoerd.

163. Overigens mag uit het ontbreken van een definitie geenszins de
negatie van bestaan of wezen van het vrije beroep worden afgeleid.
Hier kan steun gevonden worden in het gezegde van SCHOLTEN
i.v.m. het subjectief recht dat het niet is omdat het niet kan gedefinieerd worden dat het niet bestaat(308).
164. Van die ,definieringsnood" werd dan een deugd gemaakt.
Veeleer dan zich meester te maken van het onderwerp - wat juristen
niet zelden doen door al definierend hun vlag te planten op de
bergtop, verkoos de auteur het onderwerp zelf aan het woord te
laten: als uitgangspunt werd dus geen definitie opgesteld aan de hand
van enkele oppervlakkige structurele kenmerken, maar werd een
inwendige beschrijving gegeven van de diensten die de vrije beroeper
presteert.
Het liet toe onderscheid te maken tussen verschillende diensttypes
(curatief, preventief-constitutief, controle) (nr. 9) en zelfs tussen
verschillende types van vrije beroepen naarmate eenzelfde diensttype
overheersend was voor een bepaald beroep (nrs. 40-41).
Het typologisch kader liet ook toe schijnbaar verschillende situaties
op eenzelfde noemer te brengen (bv. afdeling I). Het bewees nuttige
diensten bij de bestudering van het aansprakelijkheidssysteem (aideling II) alsook bij het onderzoek naar de uitgestrektheid van monopolies en onverenigbaarheden.
165. Zodoende werd het belang van de vraag , wat een vrij beroep
is" gerelativeerd. De vraag waarom het vrij beroep juridisch relevant
is, d.w.z. in het recht een biezondere plaats inneemt, werd er des te
prangender door.
Deze vraag is een beleidsvraag: in die zin werd de bijdrage naar het
beleid toe geschreven. Maar de vraag kan op verschillende manieren
worden beantwoord: het antwoord was dat van een jurist, althans
bij het zoeken naar en geven van dat antwoord, werden instrumenten
gebruikt die eigen zijn aan de rechtswetenschap; in die zin bleef het
een juridische bijdrage.
Dat het standpunt werd ingenomen van een rechtswetenschapper
bleek op drie momenten.
(308) ASSER-VAN DER GRJNTEN, II, (De rechtspersoon), p. 9.
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167. Vooreerst bleek dit omdat het antwoord op de vraag waarom
het vrij beroep gereglementeerd is gezocht werd in de wetgeving zelf,
met name in de vigerende en afwijkende reglementering voor de vrije
beroepers.

Het was een inductieve oefening met een misschien overdreven
respect voor 's wetgevers doelstellingen, waardeoordelen en mensvisie, zij het dat deze doelstellingen, nergens onredelijk leken zodat de
rechtswetenschapper zich van - onbevoegde - commentaar onthield.
Het expliciteren van deze doelstellingen, waardeoordelen en mensvisie zodat ze voor kritiek door bevoegde derden vatbaar worden, is
zijn enige verdienste.
168. Dat het een juridische bijdrage bleef, bleek zo mogelijk nog
meer in de tweede onderzoeksfase. Daarin werd een model ontwikkeld dat een geeigend juridisch antwoord bevat op het , ,deregulation" -debat, niet aileen in de sector van het vrije beroep maar ook
daarbuiten. De ,logica" van ons rechtssysteem noopt ertoe de keuze
tussen ,regulering" en ,deregulering" te maken op basis van een
aan onderzoek getoetst oordeel omtrent de toereikendheid van het
gemeen recht.

Wil men reguleren of dereguleren, de vraag dient steeds te zijn: kan
aan de nagestreefde doelstellingen al dan niet voldoende tegemoet
gekomen worden door het gemeen recht?
In deze bijdrage werd slechts een zeer gedeeltelijk maar negatief
antwoord gegeven voor de vrije beroepen; met name werd gans
afdeling II gewijd aan de vraag of moest gereglementeerd worden om
de onkunde van de clienten van geneesheren en advocaten op te
vangen.
Het onderzoeksmodel kan evenwel opnieuw worden toegepast voor
andere beroepen en andere doelstellingen van de wetgever.
169. Ten slotte bleek het juridisch karakter van de bijdrage ook uit
de derde afdeling waarin, vanuit de bevinding dat het gemeen recht
inderdaad niet voldoende tegemoet kwam aan de bekommernissen
van de wetgever, werd nagegaan welk reglementeringstype (de
hoe-vraag) meest geeigend was om zulks wei te doen.

Ook hierachter ging een juridisch antwoord op het dereguleringsdebat schuil: als toch moest afgeweken worden van het gemeen recht,
dan zo gevat mogelijk en niet meer dan strikt genomen noodzakelijk.
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Hoewel de doorgedreven reglementering voor de bestudeerde beroepen grotendeels
kan goedgekeurd worden, ware het nuttig het gedane onderzoek te herhalen voor
de Vestigingswetgeving ter zake van de K.M.O.'s of voor de Wet I maart 1976 ter
zake van de dienstverlenende en intellectuele beroepen.

170. Aansluitend bij deze derde afdeling stelde zich, na de wat-vraag
t.a.v. het vrije beroep en de waarom en hoe-vragen t.a.v. de reglementering, de wie-vraag: als toch afwijkend recht diende gecreeerd
te worden, aan wie moest dan de regelgevende bevoegdheid worden
toegewezen? Het is maatschappelijk op dit ogenblik zeker de meest
prangende vraag.
Het weze herhaald dat de jurist bier naar een evenwichtige oplossing
zal streven omdat bereidheid en bekwaamheid om regels te verwoorden en te sanctioneren zelden samen zullen worden aangetroffen bij
eenzelfde maatschappelijke groep of instantie. Wat de verwoordingsbevoegdheid aangaat, werd het leggen van de uiteindelijke macht bij
de overheid bepleit, na advies van de beroepsgroep. T.a.v. de sanctioneringsbevoegdheid werd de beoordeling door gelijken niet van de
hand gewezen mits voldoende externe en interne controlemechanismen werden ingebouwd.
Vooral voor deze laatste bevoegdheid was de invoering van het
legaliteitsbeginsel in tuchtzaken wezenlijk omdat de uitoefening ervan anders aan elke sluitende controle ontsnapte.
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SOMMAIRE
Le present article constitue un essai de reponse a quatre questions essentielles
concernant les professions liberales.
La premiere question, visant a definir le contenue exact de Ia notion de profession
liberale, n'a pas trouve de reponse dans !'introduction et cette absence de reponse
est a nouveau jusitfiee en conclusion. Faisant reference au fameux adage ,In iure
civili omnis definitio periculosa est", !'auteur constate, comme tant d'autres avant
lui, que le fait qu'une chose n'est pas ou difficilement definissable n'implique
nullement que cette chose n'existe pas. Au demeurant, une definition exhaustive ne
s'impose guere, le legislateur beige n'ayant pas attache de consequences juridiques
univoques a Ia notion de profession liberale.
La deuxieme question, visant a savoir pourquoi Ia profession liberale beneficie d'une
reglementation derogatoire au droit commun, fait !'objet des sections I et II.
Dans Ia section I, !'auteur deduit de maniere inductive de Ia reglementation ellememe les motifs qui ont amene le legislateur a etablir cette reglementation. Du cote
de l'offre de reglementation, et plus particulierement des techniques de protection
des monopole et titre, telles qu'elles sont amplement utilisees dans le secteur des
professions liberales, !'auteur dectuit que, de l'avis du legislateur, le droit doit
compenser !'ignorance des clients dans les secteurs ou operent des professions
liberales. Du cote de Ia demande de reglementation, et plus particulierement de
!'obligation legale de faire appel a un titulaire de professions liberale (par exemple
architecte, reviseur d'entreprise), il dectuit que, de !'avis du legislateur, le droit doit
imposer a ceux qui n'en ressentent pas le besoin somme tel, de faire appel a un expert
pour pouvoir ace besoin si !'absence de pareille mesure peut mettre en cause !'interet
de tiers ou des valeurs sociales generalement admises (sante publique, securite
publique, amenagement du territoire, bonne administration de Ia justice, loyaute
publique). La suite de !'etude, a partir de Ia section ll, est limitee au cote de l'offre
de reglementation. L'auteur y examine siu le droit commun ne suffisait pas pour
faire face a !'ignorance des clients de mectecins et d'avocats. Une reponse affirmative
rendrait du meme coup superflue pareille reglementation du cote de l'offre. S'il est,
en effet, un jugement de valeur que le juriste peut imposer, c' est bien Ia parcimonie
dans Ia reglementation. A l'examen, Ia reponse s'avere cependant negative. Au
double niveau du prestataire de services (par exemple le droit de Ia publicite) et du
service (droit de Ia responsabilite), il faut constater que ce sont precisement les
elements qui font que les clients eprouvent de grosses difficultes a trouver leur voie
dans les secteurs concernes, qui sont utilises par le droit commun pour rendre les
choses encore plus difficiles pour les clients en quete de leurs droits. Une illustration
frappante en est fournie par le caractere d'obligation de moyen des prestations de
services de la plupart des professions liberates: precisement parce que de nombreux
autres facteurs, en plus de la qualite de la prestation, contribuent a influencer le
resultat des services, le client qui veut intenter une action en responsabilite porte
toute la charge de Ia preuve; or, ce sont precisement ces autres facteurs qui
compliquent tellement les choses pour le client dans Ia selection d'un prestataire de
services et dans !'appreciation d'une prestation de services.
Une meme insuffisance du droit commun a ete constatee, filt-ce dans une moindre
mesure, en ce qui concerne la fixation des honoraires a payer pour une prestation
de services.
Une troisieme question concerne le mode de reglementation (comment reglementer?)
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et se trouve abordee en section Ill. Bien qu'une reglementation se situant exclusivement au niveau du service serait en meilleure harmonie avec Ia liberte de profession
et d'entreprise, il est constate que !'ignorance des clients dans les secteurs concernes
ne peut etre compensee que par une reglementation du prestataire de services
lui-meme. Sur ce point, un choix s'impose entre protection du monopole ou du titre.
Ce choix peut s'operer sur base d'un certain nombre de criteres. Si tous ces criteres
ne vont pas dans le sens d'une protection du monopole, Ia preference doit aller a
Ia protection du titre, car cette derniere technique intervient de fa<;:on moins radicale
et laisse done plus de place a Ia liberte verticale de profession et d'entreprise. Au
demeurant, Ia technique de Ia protection du titre professionnel semble mieux
s'inscrire dans Ia liberte horizontale de profession et d'entreprise: elle est done plus
adequatement conciliable avec le droit individuel a Ia libre expression commerciale
(publicite).
Une quatrieme et derniere question concerne le choix entre les autorites et !'organisation professionnelle comme instance a qui doit etre confie le pouvoir reglementaire
(qui doit reglementer?). La reponse a cette question est en etroite connexite avec
Ia nature des conditions qui sont mises a l'exercice de la profession et auxquelles
est subordonne le droit a la protection du titre ou du monopole.
L'examen de cette connexite se fait au depart de deux theses.
Si l'on estime que Ia nature fortement evolutive de certaines conditions d'exercice
de Ia profession empeche le legislateur de formuler ces conditions ou que Ia trop
forte technicite professionnele empeche de les sanctionner, le pouvoir de formuler
et de sanctionner ces conditions doit etre accorde a !'instance qui est la plus capable
et la plus disposee ale faire (premiere these). II faut done eviter que des competences
soient accordees uniquement au depart de Ia preoccupation de reduire au maximum
les difficultes redoutees de formulation. Si la nature specifique (par exemple morale)
de certaines conditions d'exercice de la profession en rend Ia formulation tres
difficile, ce n'est pas une raison suFfisante pour ne pas formuler Ia condition en cause
tout en la sanctionnant quand meme; Ia sanction specifique frappant celui qui ne
satisfait pas a cette condition peut, en effet, consister en une interdiction de
(continuer a) exercer la profession; elle necessite des tors un respect rigoureux du
principe de legalite (deuxieme these); si la formulation n'en est pas possible, il est
preferable de ne pas poser cette condition plutot que de la sanctionner sans Ia
formuler, il faut absolument eviter que des competences soient accordees au depart
de Ia seule preoccupation de reduire au ,maximum les difficultes redoutees de
formulation. Ainsi, le Iegislateur peut etre tente de faire relever certaines matieres
du droit disciplinaire plutot que de les inserer dans le droit penal parce qu'il est
generalement admis que le principe de legalite ne s'applique pas en matiere disciplinaire; de cette fa<;:on une sanction devient possible sans formulation prealable des
regles.
Si le legislateur cede a cette tentation, toutes les formes de controle et de surveillance
perdent leur effectivite; le controle administratif du Roi aussi bien que le controle
administratif et jurisprudentiel du Conseil d'Etat ou, pour le Barreau, de la Cour
de Cassation sur l'exercice du pouvoir de formulation par les Conseils Nationaux
des Ordres, de meme que le controle de legalite de la Cour de Cassation sur l'exercice
du pouvoir de sanction des conseils provinciaux et des conseils d'appel. Cette perte
d'effectivite n'est que tres partiellement compensee par la composition mixte des
conseils d'appel.
L'inobservation le plus sou vent simultanee des deux theses precitees a eu notamment
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pour consequence - en cas d'attribution systematique de competences aux
corporations professionnelles - que deontologie et discipline sont devenues deux
notions se recouvrant mutuellement alors qu'elles doivent s'assigner des objectifs
nettement differents: Ia deontologie concretise les obligations de loyaute et de sens
des responsabilites sociales qui doivent retenir !'attention du titulaire de Ia profession dans son comportement professionnel; Ia discipline entend assurer Ia cohesion
interne et Ia reputation externe de !'organisation professionnelle et peut, le cas
echeant, porter egalement sur le comportement paraprofessionnel du titulaire de Ia
profession. Ceci ne signifie nullement que Ia societe elle-meme n'aurait aucun interet
a ce que les titulaires d'une profession sauvegardent l'honneur de cette profession,
mais c'est quand meme en premier lieu le groupe professionnel qui en tire profit.
Il s'ensuit un plaidoyer en faveur de !'integration du principe de legalite, egalement
sous !'aspect ,nullum crimen sine lege", dans le droit disciplinaire des corporations
professionnelles. En outre, le modele de structure hierarchique ou le Roi exerce un
controlr administratif negatif devrait etre remplace par le modele d'avis actuellement deja en vigueur pour l'institut des reviseurs d'entreprises.

ZUSAMMENFASSUNG
In diesem Beitrag hat der Verfasser versucht auf vier grundliegende Fragen in Bezug
auf den freien Beruf den Beginn einer Antwort zu finden.
Eine erste Frage, niimlich was wohl der genaue inhalt des Begriffes ,freien Berufes"
sein konnte, wurde in der Einfiihrung entwichen, und im BeschluB wurde die
Nichtbeantwortung dieser Frage aufs neue begriindet. Mit dem Hinweis auf das
beriihmte ,In iure civili omnis definito periculosa est" hat der Verfasser, wie soviele
vor ihm, feststellen miissen, daB auch wenn eine Sache nicht, oder nur schwer,
definiert werden kann, sie dennoch existiert. Eine schliissige Definition ist jetzt
immerhin nicht mehr unbedingt erforderlich, wei! der belgische Gesetzgeber mit dem
Begriff ,freiem Beruf" keine eindeutigen richterlichen Folgen verbunden hat.
Die zweite Frage, niimlich warum der freie Beruf tiber eine vom Gemeinrecht
abweichende Reglementierung verfiigt, wurde in den Abschnitten I und II behandelt.
Im Abschnitt I wurden die rechtspolitischen Griinde die den Gesetzgeber zu einer
Reglementierung angeregt hatten, auf induktieve Weise aus dieser Reglementierung
abgeleitet. Aus der Reglementierung im Bereich des Angebots und namentlich aus
den von Freiberuflern oft angewendeten Techniken des Monopol- und Titelschutzes,
wurde gefolgert, daB der Gesetzgeber geurteilt hat, daB das Recht die Unkenntnis
der Klientele in den Sektoren in denen die Freiberufler erwerbstiitig sind, ausgleichen
muB. Aus der Reglementierung im Bereich der Nachfrage, und namentlich aus der
gesetzlichen Verpflichtung sich auf eine Freiberufler (etwa einen Architekten, einen
Buchrevisor) zu berufen, wurde gefolgert, daB der Gesetzgeber geurteilt hat, daB
das recht auch jenen Personen, die kein Bediirfnis danach empfinden, die Verpflichtung auferlegen muB, sich fiir die Befriedigung dieser Bedurfnisse auf einen Sachverstiindigen zu berufen, sollte die Nichtbefriedigung dieser Bediirfnisse die Belange
Dritter, sowie allgemeingiiltige gesellschaftliche Werte (Volksgesundheit, offentliche Sicherheit, Raumordnung, gute Rechtsverteilung, offentliche Treue) beeintriichtigen.
Die weitere Untersuchung beschriinkte sich auf den Bereich des Angebots (ab dem
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Abschnitt 11). In diesem Abschnitt wurde gepriift ob das Gemeinrecht nicht dazu
beHihigte, die Unkenntnis der Klientele von Artzen und Rechtsanwalten auszugleichen. Im Faile einer positiven Antwort ware eine Reglementierung im Bereich des
Angebotes iiberfliissig. Wenn der Jurist iiberhaupt ein Werturteil auferlegen darf,
dann schon die sparsame Anwendung der RegulierungsmaBnahmen.
Aus der Untersuchung stellte sich allerdings eine negative Antwort heraus: Sowohl
im Bereich des Dienstleistenden (Werberecht) wie im Bereich des Dienstes an sich
(Haftungsrecht) wurde festgestellt, daB das Gemeinrecht gerade jene Elemente, die
es den Klienten erschweren in den jeweiligen Berufssektoren ihren Weg zu finden,
dazu ausnutzte urn es den rechtsuchenden Klienten noch schwerer zu machen.
Der verbindliche Charakter der Mittel in Bezug auf die Dienstleistungen der meisten
Freiberufler verdeutlicht dies am klarsten.
Eben wei! soviele andere Faktoren, auBer der Qualitat der Dienstleistung, das
Dienstergebnis mit beeinflussen, haftet der Klient der eine Haftorderung einleiten
will, fiir das Beweisrisiko; eben diese anderen Faktoren erschweren dem Klienten
die Entscheidung fiir einen Dienstleistenden und die Beurteilung ei,ner Dienstleistung.
Eine entsprechende Unzulanglichkeit des Gemeinrechtes, wenn auch an geringeren
MaBe, wurde bei der Bestimmung des Honorars fiir eine Dienstleistung festgestellt.
Eine dritte Frage betraf die Art der Regulierung (die Wie-Frage) und wurde im
Abschnitt III behandelt. Obwohl eine Regulierung die sich ausschlieBJich im Bereich
der Dienstleistung situieren wiirde, der Freiheit des Berufes und des Gewerbes besser
entsprechen wiirde, wurde festgestellt, daB die Unkenntnis der Klienten in den
jeweiligen Berufssektoren nicht anders ausgeglichen werden konnte als mit der
Reglementierung des Dienstleistenden selbst. Dabei muBte zwischen Monopol- und
Titelschutz gewahlt werden. Diese Wahl erfolgte anhand gewisser Kriterien: Wenn
nicht aile Kriterien in die Richtung des Monopolschutzes hinwiesen, so sollte der
Titelschutz bevorzugt werden, weilletztere Technik weniger eingreifend ist und der
vertikalen Freiheit des Berufes und des Gewerbes mehr Raum laBt.
Ubrigens paBte die Technik des beruflichen Titelschutzes angeblich auch besser in
die horizontale Freiheit des Berufes und des Gewerbes, und sie ist auch mit dem
individuellen Anspruch auf kommerzielle freie MeinungsauBerung (Werbung) besser zu vereinbaren.
Die vierte und letzte Frage bezog sich auf die Wahl der Instanz (Obrigkeit oder
Berufsverband) der die regulierende Befugnis zugewiesen werden muB (die Wer-Frage). Die Antwort auf diese Frage hangt mit der Art der Voraussetzungen fiir die
Erwerbstatigkeit, denen des Recht auf Titel- oder Monopolschutz unterliegt, inharent zusammen. Dieser Zusammenhang wird anhand zweier Stellungen gepriift.
Wenn man urteilt, daB wegen der starken Entwicklungstendenzen maneher Voraussetzungen fiir die Erwerbstatigheit der Gesetzgeber sie unmi:iglich definieren kann,
sowie die Magistratur sie wegen der groBen Berufsbezogenheit schwer sanktionieren
kan, soli dieser Instanz, die dazu am ehesten qualifiziert und bereit ist (erste
Stellung), die Befugnis zur Definierung und Sanktionierung dieser Voraussetzungen
zuerkannt werden. Es muB vermieden werden nur a us der Besorgnis die gefiirchteten
Definierungsschwierigkeiten mi:iglichst gering zu halten, die Befugnisse zuzuerkennen.
Wenn die spezifische (etwa ethische) Art der Voraussetzungen fiir die Berufstatigkeit
deren Definierung stark erschwert, so darf dies an sich kein Grund sein urn die
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jeweiligen Voraussetzungen nicht zu definieren aber dennoch zu sanktionieren: Die
spezifische Strafe fiir die Nichterfiillung dieser Voraussetzung konnte ja clas Verbot
zur (weiteren) Ausiibung des Berufes beinhalten unci erfordert cleshalb einen rigorosen Respekt vor dem Legalitatsprinzip (zweite Stellung); sollte die Definierung nicht
moglich sein, clann ist es zu bevorzugen die Voraussetzung nicht zu bedingen eher
als sie ohne Definierung zu sanktionieren. Unbedingt vermeiclen mu/3 man die
Zuerkennung der Befugnisse nur aus cler Besorgnis die gefiirchteten Definierungsschwierigkeiten moglichst gering zu halten.
So ist es fur den Gesetzgeber Ieider echt verfi.ihrerisch gewisse Materien in dem
Disziplinarrecht unterzubringen, eher als sie selbst in das Strafrecht aufzunehmen,
wei! allgemein akzeptiert wircl, cla/3 in Disziplinarsachen clas Legalitatsprinzip nicht
gilt: So kann ohne cine vorhergehende Definierung sanktioniert werclen. Gibt sich
cler Gesetzgeber clieser Verfiihrung hin, dann verlieren aile Formen cler Aufsicht unci
cler Kontrolle ihre Zweckma/3igkeit: sowohl einerseits die Aufsicht tiber die Regierung clurch den Konig und die aclministrativ-jurispruclenzielle Aufsicht des Staatsrats ocler, in cler Rechtsanwaltschaft, des Kassationshofs aur die Ausi.ibung cler
Definierungsbefugnisse clurch die Nationalrate cler Anwaltskammern, als andererseits auch die Legalitatsaufsicht des Kassationshofes tiber die Ausiibung cler Sanktionierungsbefugnisse clurch die Provinzialrate und die Berufungsrate. Der Verlust
an Zweckma/3igkeit wircl durch die gemischte Zusammensetzung cler Berufingsrate
nur sehr partiell ausgeglichen.
Die meistens gleichzeitige Vernachlassigung beicler obengenannten Stellungen istbei einer systematischen Zucrkennung cler Befugnisse an die Berufsverbancle unter anderem einer cler Griinde clafiir, da/3 Deontologie unci Disziplin zwei Begriffe
mit demselben Inhalt geworden sind, wo sie iiberhaupt zwei sehr unterschiedliche
Zielsetungen bezwecken mii/3ten: Die Deontologie konkretisiert die Pflichten cler
Loyalitat und des gesellschaftlichen Verantwortungsgefiihls, die cler Erwerbstatige
in seinem berufsma/3igen Verhalten vor Augen halten mu/3; die Disziplin bezweckt
die Forclerung der internen Kohesion und des externen Rufes des Berufsverbancles
unci kann sich in gegebcnen Fallen auch auf clas paraprofessionelle Verhalten des
Berufstatigen beziehen.
Dadurch wird nicht geleugnet, cla/3 auch die Gesellschaft ihren Nutzen finclet, wenn
Berufstatige die Ehre des Berufes hochhalten, aber an erster Stelle nutzt es cloch cler
Berufsklasse selbst.
Aus diesem Grund wircl befiirwortet, cla/3 clas Legalitatsprinzip auch unter dem
Aspekt ,nullum crimen sine lege" in das Disziplinarrecht cler Berufsverbancle
aufgenommen wircl. Au/3erclem sollte das Modell cler Gewalteinteilung bei dem der
Konig cine negative Aussicht tiber die Regierung ausiibt, clurch clas Beratungsmoclell, clas jetzt schon fiir clas lnstitut fiir Betriebsrevisoren gilt, ersetzt werclen.

SUMMARY
The author tried to give a first answer to four essential questions related to the legal
status of the profession.
The first question, i.e. what exactly then the right content of the concept profession
may be, was not really answerrecl to in the introduction, attitude justified again in
the conclusion. Refering to the famous paracligma ,In iure civili omnis clefinitio
periculosa est", the author concluded, with many before him, that it is not because
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something cannot be defined that it does not exist. A once and for all definition
of the concept is, by the way, not necessary since the Belgian legislator failed to
attach clear legal consequences to it.
The second question, i.e. why the profession should be regulated in a fashion not
conform to the common law, was elaborated in section I on II.
In section 1 the policy reasons that may have induced the legislator to regulate were
inductively derived from that regulation. From the supply side regulation, that is
from much used techniques in professional law sich as licensure and certification,
was derived that the legislator judged it appropriate for the law to cope with the
ignorance of the clients in the field professionals engage in. '
From the demand side regulation, that is from the legal obligation to consult a
professional (architect, public accountant), was derived that the legislator deemed
it proper for the law to impose on potential clients who did not experience certain
needs as requiring professional help, the legal duty to consult a professional in order
to satisfy such needs if not satisfying them would endanger either the interest of
third parties or generally accepted social values (public health, public safety, city
planning, public faith).
Further research, from section II on, was restricted to the supply side. The author
examined whether the ,ius communia" (,le droit commun") was sufficient to cope
with the ignorance of clients of doctors and lawyers. An answer in the affirmative
would make any supply side regulation needless. If there is one val~e judgement
a legal scientist may make, the it certainty is that regulation should only be made
when there is a real need for. The answer, however, was negative: it appeared at
the level of the professional (e.g. advertising law) and at the level of the service (e.g.
professional responsability), that the ,ius communis" withheld exactly those elements that make it so difficult for the clients to find their way in the fields involved,
to make it still more difficult. The fact that most services of professionals are
characterized as ,obligation de moyen" is quite a typical illustration: because so
many parameters, apart from service quality, co-determine the final result of the
professionals effort, the burden of proof completely lies with the client who wants
to sue for professional liability; of course, it are also these parameters that make
it difficult for the client to select a professional and to judge service quality. The
same shortcoming of the common law, albeit to a lesser extent, was found as far
as the fee setting was concerned.
A third question dealt with the way wherein the professional services should be
regulated and was elaborated ion in section III (how). Although a regulation at the
level of the services alone would be more conform to the vertical free market
principle, it appeared that the ignorance of the clients in the fields concerned could
not be coped with by the professional himself. Thereby a choice had to be made
between licensure (monopoly) and certification (title protection). This choice should
be based on serveral criteria: if all of them do not point at licensure, certification
should prevail because the latter is less radical and more in harmony with the vertical
free market principle. Certification also seemed more proper to be combined with
the horizontal free competition principle, and more specific with the individual tight
of commercial free speech (advertising).
The fourth and last question concerned the choice between public (government) and
professional (self-government) organization as regulating authority (who). The
answer to this question is inherently dependent on the nature of the conditions which
certification or licensure applicants should fulfil.
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This interdependence was examined out from a twofold thesis.
lf one deems it impossible, because of the rapid evolution of the professional
application conditions, for the legislator to word them, as it is because of their highly
specialized character very difficult for the judges to sanction hem, the authority to
word and sanction those conditions should be given to the organization most
competent and prepared to do so (first thesis). It has to be avoided at any rate that
powers are given and distributed only from the point of view of keeping wording
difficulties as small as possible.
lf the specific (e.g. moral) nature of certain conditions to exercice the profession
makes it difficult to word them, this is no good reason yet for not wording such
condition but sanctioning it nonetheless: the sanction on not fulfilling such condition may indeed consist in the prohibition (further) to exercise the profession and
makes it necessary to respect the principle ,no penalization without legislation";
if the condition cannot be worded, not withholding such condition should be
preferred over sanctioning it without previously having it worded.
Unfortunately for the legislator the idea of introducing certain materials into
disciplinary law rather than into criminal law must seem very attractive, because
it is generally accepted that the principle ,nullem crimen sine lege" does not govern
in disciplinary matters: so sanctions may be imposed without previous wording.
If the legislator makes this error, all kinds of governmental and judicial control lose
their effect.
The usually simultaneous neglecting of the twofold thesis developped above causes
- if powers are systematically given to the professional organization - that
professional ethics and discipline have become quite synonymous, whereas they
should point at different goals: professional ethics deal with the obligations of
loyalty and social responsibility, i.e. duties of professional behaviour; discipline
tries to further the internal cohesion and the external reputation of the professional
organization and may also involve the paraprofessional behaviour of the members.
It should, however, not be denied that society also benefits when professionals keep
the honor of their profession high.
The author pleaded, in the end, to introduce the principle , ,nullem crimen sine lege''
into the disciplinary law of the professional organization.
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