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Claeys, I., De Ruysscher, M. m.m.v. Wermoes, L., Verjaringsbepalingen in het
Belgische recht — Ubi lex distinguit distinguere debemus, Mechelen, Kluwer,
2011, 774 p., € 147,00
Uit het voorliggende werk blijkt dat het Belgische recht meer verjaringsbepalingen
omvat dan menig jurist, laat staan een leek, zich zou kunnen inbeelden. De auteurs
hebben er maar liefst meer dan duizend getraceerd. Wetende dat het middel van
verjaring de beslechting van een geschil ten gronde disproportioneel vertraagt
indien de toepassingsvoorwaarden van de ingeroepen verjaringsbepaling onzeker
zijn en bovendien nog eens geregeld aanleiding geven tot een prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof, is het zeer de vraag of op die manier de rechtszekerheid
— nochtans één van de kerndoelstellingen van de verjaring — nog wordt gediend.
De auteurs drukken dan ook de hoop uit dat het arsenaal van verjaringsbepalingen
in de toekomst door een initiatief van de wetgever zal inkrimpen. Het pleidooi is er
niet één van afschaffing, maar van rationalisering van de verjaringsregels.
Het verhaal van de burgerlijke verjaringstermijnen begint nochtans eenvoudig: de
artikelen 2262 en volgende van het Burgerlijk Wetboek bevatten de algemene regels
voor de verjaring van vorderingen in het privaatrecht. Voor zakelijke vorderingen
geldt een verjaringstermijn van dertig jaar; voor persoonlijke vorderingen, zoals
een vordering tot uitvoering van een contract, is dat tien jaar. Bij buitencontractuele schadevergoedingsvorderingen geldt een termijn van twintig jaar vanaf het
schadeverwekkende feit en vijf jaar vanaf het ogenblik dat het slachtoffer kennis
heeft genomen van de schade en de identiteit van de aansprakelijke. Probleem is
evenwel dat deze basisregels slechts spelen wanneer er geen enkele van de vele
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specifieke verjaringstermijnen van toepassing is. De creatie van een afwijkende
termijn dient meestal wel een welbepaald doel — zij het sociaal, economisch, financieel, of politiek-budgettair –, maar de vraag is of het systeem nog wel rationeel
is. In elk geval is er een exponentiële toename van verjaringsregels. De drift van
de wetgever blijkt zeker niet af te nemen met de jaren. Dat maakt het complex, net
als het gegeven dat de termijnen versnipperd zijn over heel uiteenlopende wetgeving en het gegeven dat termijnen ook nog eens op onverwachte plaatsen kunnen
opduiken. De wetgever ontbeert een globale kijk op de verjaringsregels. Eén duidelijke verjaringswet zou het eenvoudiger maken om de rechtspositie van personen
te bepalen. En dergelijke wet zou de rechtszekerheid sterk ten goede komen, wat
met de talloze discussies in rechtspraak en rechtsleer nu niet het geval is. Het is
niet voor niets dat ook het Grondwettelijk Hof, sinds het lentearrest van 1995 over
de verjaring van burgerlijke vorderingen uit een misdrijf, zeer actief is op het vlak
van verjaring en meermaals de grondwettigheid van verjaringsregels heeft moeten beoordelen. Ook voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kan de
verenigbaarheid van verjaringsregels met bijvoorbeeld het recht op toegang voor
de rechter worden afgetoetst. Internationaal is een tendens naar vereenvoudiging
waar te nemen, maar er zijn momenteel geen goede tekenen dat het verjaringslandschap in België snel in die richting zal evolueren.
Het voorliggende werk tot bundeling/overzicht van verjaringsbepalingen getuigt
van een bijzonder energieopslorpende — doch niet meteen boeiende — activiteit,
gespreid over enkele jaren. De meer dan duizend bepalingen hebben alleen op verjaring en soms op verval betrekking, maar omvatten (behoudens enkele toevallige
uitzonderingen) geen termijnen in gerechtelijke of administratieve procedures (zoals wachttermijnen, termijnen voor het instellen van een rechtsmiddel of conclusietermijnen), termijnen voor het indienen van een vraag of het doen van een aangifte
van schuldvordering, termijnen om een advies te verlenen of een administratieve
of gerechtelijke beslissing te nemen, onderzoekstermijnen, betalings- of uitvoeringstermijnen, termijnen voor het bewaren van stukken, termijnen van inwerkingtreding van wetten of reglementen, …. Het nut van de bundeling hangt grotendeels
samen met de trefwoordenlijst (met talrijke kruisverwijzingen), die niet alleen een
hulpinstrument is om te bepalen of een bepaalde verjaringsbepaling potentieel van
toepassing is, maar ook om na te gaan of de bepaling zich bijvoorbeeld met het
grondwettelijke gelijkheidsbeginsel verdraagt. De trefwoordenlijst duidt ook of
een bepaling niet meer is dan de toepassing van een algemeen rechtsbeginsel, dan
wel veeleer een lex specialis die afwijkt van een algemene regel. Te denken valt
aan de vraag of het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit van toepassing is in verjaringszaken (zie het trefwoord ‘Bedrog/bedrieglijke handelingen’),
dan wel of de vijfjarige verjaringstermijn voor buitencontractuele schadevergoedingsvorderingen reeds begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de schadelijder
redelijkerwijze kennis moest hebben gehad van de relevante feiten, dan wel vanaf
het ogenblik dat hij er effectief kennis van had (zie trefwoord ‘Aanvang van de
termijn — Kennisname schade en identiteit van de aansprakelijke’).
Laat het werk een dienstig signaal zijn voor de wetgever, die zijn ‘verjaringsdrift’
moet intomen en voorts (binnen internationaal en grondwettelijk bepaalde lijnen)
tot rationalisering moet overgaan. En laat het werk in afwachting dienen als daadwerkelijke verjaringsgids in de dagelijkse praktijk van rechtsbeoefenaars.
Sven Mosselmans
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Dekkers, R. en Casman, H., Handboek Burgerlijk Recht, deel IV, huwelijksstelsels
— erfrecht — giften, Intersentia, Antwerpen, 2010, 917 p., € 190,00
Het besproken boek maakt het laatste deel uit van de vierdelige reeks Handboek
Burgerlijk Recht van René Dekkers, dat helemaal is geactualiseerd door de meest
gezaghebbende auteurs. In dit vierde en laatste deel herwerkt Casman de werken
van Dekkers met betrekking tot het familiaal vermogensrecht waardoor het standaardwerk weer een actuele rol kan vervullen. Met haar academische expertise en
praktijkervaring is Casman de geschikte persoon om aan dit handboek opnieuw de
waarde te verlenen die het toekomt, door de vele wetswijzigingen die zich sinds de
jaren ’70 hebben voorgedaan in het handboek te verwerken.
Het handboek gaat eerst in op het vernieuwde huwelijksvermogensrecht. Na het
huwelijkscontract te bespreken, worden de verschillende huwelijksstelsels behandeld, met inbegrip van het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot en
wettelijk samenwonende partner en de gewijzigde principes inzake de wijzigingen
aan het huwelijksvermogensstelsel. Ook de vermogensrechtelijke positie van wettelijk en feitelijk samenwonenden wordt uit te doeken gedaan.
In het tweede deel wordt het erfrecht behandeld. In eerste instantie wordt de erfgerechtigdheid van de wettelijke erfgenamen, de langstlevende echtgenoot en wettelijk samenwonenden en de staat uiteengezet. De erfgerechtigdheid van wettelijke
erfgenamen wordt hierbij telkens gevisualiseerd in verhelderende schema’s. Ook
de verkrijging en vereffening van de nalatenschap wordt uitgebreid besproken.
In het laatste deel over giften worden giften in het algemeen, eigenlijke en bijzondere soorten van schenkingen (onrechtstreekse en vermomde schenking, handgift,
schenking met last en vergeldende schenking en schenkingen tussen echtgenoten)
en testamenten en legaten besproken. Hiernaast gaat het handboek dieper in op het
voorbehouden en beschikbaar deel en worden ook bijzondere soorten van legaten
besproken. De contractuele erfstelling, ascendentenverdeling en erfstelling over de
hand komen dus eveneens aan bod.
De gedetailleerde inhoudopgave en het uitgebreide trefwoordenregister maken van
het boek een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk werk. Ook de onderverdelingen
binnen paragrafen dragen hieraan bij. Hiernaast vangt een hoofdstuk vaak aan
met een korte samenvatting van de inhoud. Begrippen worden in het handboek
kernachtig omschreven en de relevante wetsartikelen worden steeds in de tekst
vermeld.
Samenvattend kan worden gezegd dat het handboek een alomvattend overzicht van
het familiaal vermogensrecht geeft. Casman bouwde hierbij verder op de kwaliteitsvolle geschriften van Dekkers en paste deze aan aan de maatschappelijke
evoluties en de hierop volgende juridische veranderingen waaraan dit vakgebied
onderhevig was. De kernachtige stijl van Dekkers werd daarbij behouden. Deze
actualisering maakt het handboek een betrouwbare en onmisbare bron van informatie voor de studenten, juristen en advocaten die een antwoord zoeken op een
vraag met betrekking tot het familiaal vermogensrecht. Als gemoderniseerde klassieker verdient het handboek dan ook een plaats in de bibliotheek van iedereen die
met dit vakgebied wordt geconfronteerd.
Sofie Bouly
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Fontaine, M., Verzekeringsrecht, Larcier, Gent, 2011, 698 p., € 160,00
Voor mij ligt de nieuwe tweede uitgave van “Verzekeringsrecht” van Marcel Fontaine. De eerste Nederlandstalige uitgave dateert van 1999. De auteur heeft zijn
standaardwerk dat voor het eerst verscheen in 1975, herwerkt en aangepast aan
de evoluties die het verzekeringsrecht de afgelopen decennia heeft gekend. Ter
gelegenheid van vroegere uitgaven van het werk verschenen in het TPR reeds omstandige en lovende besprekingen (TPR 1997, 1294 en TPR 2000, 1983). Het past
dan ook om in deze recensie voornamelijk de herwerkingen en toevoegingen in het
licht te stellen.
Zoals de auteur zelf aangeeft in zijn voorwoord was een herwerking noodzakelijk
door de talrijke wijzigingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de grote hoeveelheid aan rechtspraak in verzekeringszaken. De
nieuwe editie bevat geen afzonderlijke bespreking meer van de brandverzekering,
WAM-verzekering en levensverzekering. Een grondige behandeling van deze
bijzondere verzekeringen zou het werk ongetwijfeld uit zijn voegen hebben doen
barsten. Daartegenover staat dat de auteur wel aandacht besteedt aan de nieuwe
wettelijke regelingen betreffende de natuurrampenverzekering, de terrorismeverzekering, de ziekteverzekering, de schuldsaldoverzekering en de herverzekering.
Met betrekking tot het Unierecht stipt de auteur de nieuwe richtlijn 2009/138/EC
van 25 november 2009 (“Solvabiliteit II”) aan alsmede de initiatieven die genomen
zijn op het vlak van de harmonisatie van het verzekeringscontractenrecht. Hierbij
staan de Principles of European Insurance Contract Law (p. 45-46) en de mededingingsregels (p. 48-52) centraal. Voor het Belgische controlestelsel bespreekt de
auteur de hervormingen door de invoering van de CBFA (p. 56-95).
De auteur betrekt in zijn overzicht van het toepasselijke recht nu ook de grondrechten die steeds meer de private rechtsverhoudingen beïnvloeden (p. 111-113). De
uitgebreide literatuurlijst bij dit onderwerp (voetnoot 256) toont op zich reeds het
stijgende belang van deze rechten in het verzekeringsrecht aan. Eveneens treden nu
de elektronische handel en overeenkomsten (p. 114-115 en 171-175), de gedragscodes voor de verzekeraars (p. 118-119) en het sluiten van verzekeringsovereenkomsten op afstand (p. 169-170) voor het voetlicht.
Interessant is de bespreking van de begunstiging die in de eerste Nederlandstalige
uitgave niet voorkwam (p. 177-185). Hierbij legt de auteur duidelijk het onderscheid
tussen de begunstiging en de verzekering voor rekening uit. Bij de algemene regels
besteedt de auteur nu eveneens aandacht aan de betwistingen over het aleatoir karakter van sommige levensverzekeringen (p. 196-197). De uitvoerige bibliografie
(voetnoot 567) toont reeds aan welk levendig debat hierover in de rechtsleer de
laatste jaren is ontstaan. Eenzelfde actualisering heeft de auteur gewijd aan de
mededeling van genetische gegevens aan de verzekeraar (p. 204-206) en de invloed
van de antidiscriminatiewetgeving op de berekening van de premie (p. 225-234).
Nieuw is verder ook het hoofdstuk dat gewijd is aan de verplichtingen van de
verzekeraar (p. 261-276). Hierbij valt vooral de uitvoerige bespreking op van de
betalingstermijnen van de verzekeraar, de verplichting tot uitvoering te goeder
trouw van de verzekeringsovereenkomst (voorlichtings- en raadsgevingsplicht)
van de verzekeraar en de verplichting tot eerbiediging van het privéleven van de
verzekeringnemer.
De auteur besteedt ook meer dan voorheen aandacht aan de omschrijving van het
risico in de verzekeringsovereenkomst. Dit is begrijpelijk gelet op overvloedige
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literatuur die dit leerstuk in het recente verleden heeft opgeleverd. Hierbij staan
voornamelijk het onderscheid tussen de uitsluitingsbedingen en het verval van
dekking en het gevolg van dit onderscheid op de bewijslast centraal (p. 277-297).
Dit is ook het geval voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en de zware fout
(p. 297-311). Deze problematiek heeft de laatste jaren de rechtspraak en de rechtsleer intensief beroerd. Aan de bespreking van de schadegevallen veroorzaakt door
natuur- en andere rampen, heeft de auteur een luik over de terrorismeverzekering
(p. 315-323) en over de natuurrampenverzekering (p. 323-328) toegevoegd.
De uitgave van 1999 bevatte in titel 2 een bespreking van de voornaamste takken van bijzondere verzekeringen (brandverzekering, de WAM-verzekering en de
levensverzekering). Dit is in de nieuwe uitgave niet meer het geval, zoals ook reeds
het geval was in de Franstalige uitgave van 2006. Dit wordt enigszins goedgemaakt
door de bijzonder uitgebreide bibliografie die naast de werken over verzekeringen
en verzekeringsrecht in het algemeen, een overzicht van de rechtsleer per verzekeringstak bevat.
Dat het boek van Fontaine een standaardwerk in het verzekeringsrecht is, was reeds
alom aanvaard. Deze nieuwe en herwerkte uitgave is hiervan een overtuigende
bevestiging. Een vraagstuk van verzekeringen oplossen zonder dit boek ter hand te
nemen, is moeilijk denkbaar.
Geert Jocqué
PERSONEN- EN FAMILIERECHT

CBR- Centrum Beroepsvervolmaking R echt (ed.), Alimentatie & Kinderen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 244 p., € 65,00
Dit boek bevat een verzameling van teksten die verschillende aspecten belichten
van “alimentatie en kinderen”. Deze teksten zijn een neerslag van een studiedag
die over dit onderwerp werd georganiseerd door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten (CBR). Bij de organisatie van deze studiedag werd geopteerd
voor een interdisciplinaire benadering van voornoemd onderwerp.
Dit interdisciplinair karakter weerspiegelt zich ook in de samenstelling van het hier
besproken boek. Naast de traditionele burgerrechtelijke analyses met betrekking tot
onderhoudsuitkeringen bevat het immers ook bijdragen waarin de aandacht uitgaat
naar de sociaalrechtelijke en de strafrechtelijke aspecten van deze problematiek.
Voornoemde juridische analyses worden zelfs voorafgegaan door een socio-economische schets van het kader waarbinnen onderhoudsgelden worden betaald en
ontvangen teneinde de jurist een betere kijk te geven op de sociologische realiteit
van de onderhoudsuitkeringen.
De analyse van deze realiteit ligt vervat in de eerste in dit boek opgenomen bijdrage. Deze bijdrage is opgebouwd uit drie grote luiken. In het eerste van deze
luiken wordt gepoogd een beeld te geven van het aantal gezinnen dat verkeert
in een situatie waarin er sprake kan zijn van onderhoudsuitkeringen. Vervolgens
wordt dit beeld in een tweede beweging vergeleken met het aantal gevallen waarin
effectief alimentatiegeld wordt ontvangen. In dit tweede luik wordt ook een profiel
geschetst van de uitkeringsgerechtigde. Tot slot wordt in het derde luik nagegaan
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welke impact het betalen van onderhoudsgelden heeft of kan hebben op de eventuele armoede van het gezin van de uitkeringsgerechtigde.
Na deze sociologische analyse volgt een tekst waarin een schets wordt gegeven
van het burgerrechtelijk kader van de alimentatie voor kinderen. Hierbij gaat de
aandacht vooreerst uit naar verschillende aanspraken op onderhoudsuitkeringen
van kinderen en de gronden ervan. Vervolgens gaat de auteur in op een aantal
transversale thema’s met betrekking tot deze onderhoudsplichten.
Eén aspect van dit burgerrechtelijk kader wordt verder uitgewerkt in de derde
bijdrage. Deze tekst handelt immers over de begroting van de alimentatiegelden.
De auteur vertrekt vanuit een analyse van de grondslagen van de onderhoudsverplichting ten opzichte van kinderen. Vervolgens gaat hij over tot de analyse van
een aantal modaliteiten van deze onderhoudsverplichting. In het kader van deze
analyse passeren achtereenvolgens volgende aspecten de revue: het nihilbeding, de
wederkerige verzaking, de berekening en de betaling van de onderhoudsgelden en
tenslotte de duur van de onderhoudsverplichting. Na afronding van voornoemde
analyse wordt gepoogd een antwoord te formuleren op de vraag naar de wijzigbaarheid van de onderhoudsgelden.
De vierde in dit verzamelwerk opgenomen tekst schetst de impact die een echtscheiding heeft of kan hebben in het kader van de kinderbijslag. De echtscheiding kan immers gevolgen hebben voor het bepalen van de rechtgevende en de
bijslagtrekkende ouder. Ze kan rechtstreeks of onrechtstreeks ook gevolgen hebben voor het bedrag van de uitgekeerde kinderbijslag. Al deze aspecten worden
geduid en uitgediept. Daarnaast heeft de auteur ook aandacht voor de procedurele
en procesrechtelijke problemen die in deze context kunnen ontstaan. Met name
dit laatste aspect kan zeer nuttig zijn voor de civilist in de afhandeling van zijn
alimentatiedossiers.
Hetzelfde kan gezegd worden van het, in de vierde bijdrage gegeven, inzicht in de
werking en de organisatie van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). In
deze tekst gaat de aandacht eerst uit naar de voorwaarden waaronder een persoon
aanspraak kan maken op de dienstverlening van de DAVO. Daarna wordt ingegaan
op de procedure voor het bekomen van deze dienstverlening. Tot slot wordt de
organisatie van het DAVO zelf toegelicht.
De vijfde tekst in het hier besproken verzamelwerk is een praktische leidraad door
het kluwen van de internationaal privaatrechtelijke regels die van toepassing zijn
op onderhoudsgelden. Deze leidraad geeft zowel aan welke rechtbank bevoegd
is voor de beoordeling van een bepaald geschil als op basis van welk recht deze
beoordeling dient te geschieden. Daarnaast wordt ook ingegaan op de problematiek van de uitvoerbaarverklaring en de erkenning van beslissingen met betrekking tot onderhoudsgelden. Ten slotte gaat de aandacht ook uit naar de systemen
van internationale samenwerking met betrekking tot onderhoudsgelden. Voor elk
van voornoemde aspecten wordt zowel de bestaande als de toekomstige regeling
uiteengezet.
Na het internationaal privaatrechtelijk aspect van onderhoudsuitkeringen komt ook
het strafechtelijk aspect van deze uitkeringen aan bod in dit verzamelwerk. De
zesde tekst bevat immers een bespreking van de verschillende aan onderhoudsuitkeringen gerelateerde strafbaarstellingen. Daarbij komen achtereenvolgens de
familieverlating, het achterlaten van kinderen in behoeftige toestand en het bedrieglijk onvermogen aan bod. Van elk van deze misdrijven wordt het materiële en
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het morele aspect besproken. Daarnaast worden ook de procedurele aspecten en de
bestraffing van elk van deze misdrijven behandeld.
De laatste in het verzamelwerk opgenomen tekst bevat opnieuw een overwegend
burgerrechtelijke analyse van de onderhoudsuitkeringen aan kinderen. Deze tekst
bevat immers een overzicht van de meest courante knelpunten met betrekking tot
onderhoudsgelden. Deze strekken zich uit over het burgerlijk en het gerechtelijk
privaatrecht. Bij deze analyse passeren onder andere volgende problematieken de
revue: de bevoegdheidsafbakening tussen vrederechter en jeugdrechter, de inhoud
van de onderhoudsvordering, de verschuldigdheid en de berekening van het onderhoudsgeld, de buitengewone kosten, de kindrekening, de retroactiviteit, ….
Zoals blijkt uit bovenstaande uiteenzetting is het boek “Alimentatie & kinderen”
geen handboek dat een volledige uiteenzetting geeft over het behandelde onderwerp. Het is daarentegen een verzameling van teksten die specifieke aspecten van
de problematiek van de onderhoudsverplichting naar kinderen toe analyseren. Deze
analyses kunnen, gezien hun interdisciplinair karakter van grote waarde zijn voor
de jurist-civilist omdat zij hem toelaten om op een gestructureerde manier inzicht
te verwerven in een aantal niet-burgerrechtelijke aspecten van onderhoudsgelden.
Daarnaast kan het hier besproken boek ook interessant zijn voor specialisten sociaal recht en strafrecht die in het kader van hun praktijk snel een inzicht wensen te
verwerven in de problematiek van de onderhoudsuitkeringen voor kinderen.
Cathleen Aerts
PROCESRECHT

Stürner, R. en K awano M., International contract litigation, arbitration and judicial responsibility in transnational disputes, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2011, 392
p., € 155,00; Stürner, R. en K awano M., Comparative studies on business tort
litigation, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2011, 235 p., € 54,00; Stürner, R. en K awano
M., Comparative studies on enforcement and provisional measures, Tübingen,
Mohr-Siebeck, 2011, 403 p., € 89,00
Deze werken worden gepubliceerd in de reeks Problems of transnational procedure, delen II, III en IV. Albert Tissier stelde precies één een eeuw geleden vast
dat onze bibliotheken inzake vergelijkend procesrecht leeg waren. Vandaag zou
hij verstomd staan over de wereldwijde gamma van handboeken, monografieën
en verzamelwerken waarin op rechtsvergelijkende wijze het procesrecht wordt
toegelicht.
Meer dan een decennium geleden in 1995 mochten de collega’s Paul Meyknecht,
Remco van Rhee en ikzelf starten met een reeks Civil procedure in Europe. Telkens werd een procesrechtelijk thema behandeld vanuit de nationale procesrechtssystemen van de landen in de Europese Unie. Dit was echt rechtsvergelijking op
zijn best: informeren over, maar tegelijkertijd bijdragen tot de verbetering van het
eigen procesrecht en meteen ook de basis leggen voor de toenadering van de Europese rechtsstelsels. Dit laatste sloot onmiddellijk aan bij het rapport dat in 1993
neergelegd werd door de werkgroep die ik mocht voorzitten.
Bovendien werd in deze reeks voorrang gegeven aan een publicatie in de belangrijkste talen van de Europese Unie, Frans, Duits en Engels in plaats van het unifor-
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merend Engels, dat m.i. vnl. in het procesrecht niet adequaat kan worden gebezigd
(zie M. Storme, Etiam si omnes: ego non, T.P.R., 2009 …).
Aansluitend bij het project Ali/Unidroit Principles of transnational Civil procedure, startte professor Masanori Kawano (Nagoya Universiteit Japan) een groots project “Establishing a new framework for realizing effective transnational business
litigation”. Vanaf 2008 bracht dit project een reeks van “civil justice in European
countries”, startend met Engeland en nadien volgden Finland, Spanje, Frankrijk,
Italië, Griekenland en Hongarije. Nadien volgde een nieuwe reeks o.l.v. Masanori
Kawano voormeld en Rolf Stürner (Freiburg in Breisgau): “Problems of transnational civil procedure”. Het eerste deel behandelde “current topics of international
litigation” en thans liggen meteen de delen II, III en IV voor.
Het is uitgesloten de rijkdom van deze publicaties in een boekbespreking te etaleren. Een vijftigtal medewerkers uit Europa, Japan en de Verenigde Staten brachten
hier een bijdrage die op tal van gebieden ook voor de practici eersterangsinformatie verschafte. Slechts ten titel van voorbeeld signaleer ik in deel III: “mass tort
litigation”, waar over niet minder dan zeven bijdragen een uitstekende toelichting
verschaft wordt. Mijn conclusie ligt voor de hand: deze boeken mogen in geen
enkele bibliotheek van procesrecht ontbreken.
Marcel Storme
VARIA

Coppein, B. Dromen van een nieuwe samenleving, intellectuele biografie van Edmond Picard, Larcier, Brussel, 2011, 423 p., € 50,00
In de bibliotheek van mijn vader Jules Storme, prijkten de 137 banden van Les Pandectes Belges (1878-1940); hieruit citeerde mijn vader meermaals sommige van
de briljante inleidingen die van de hand van de oprichter van deze reeks, Edmond
Picard, waren. Mij is bijzonder bijgebleven het prachtige verhaal “mon oncle le
jurisconsulte” uit deel 12 van de Pandectes.
Ik moet er, ietwat schroomvallig, aan toevoegen dat het antisemitisme van Picard
mij niet zozeer bekend was, tot de Brusselse advocaat Michel Graindorge, de buste
van Picard in het Brussels Paleis van Justitie in 1994 had omver geworpen….
Maar wanneer Foulek Ringelheim in zijn overigens wetenschappelijk ondermaatse monografie ‘Edmond Picard: jurisconsulte de race’ (1999) schrijft (sic): “Si on
dépouille Picard de sa fureur anti-juive, il ne reste rien” is het goed dat een jonge
Vlaamse vorser een wetenschappelijk bijzonder goed doorwrochte doctoraatsthesis schrijft om een evenwichtig beeld te schetsen van een man die zonder twijfel
een reus is geweest in het Belgisch juridisch landschap. Ik kan niet nalaten bij dit
ontluisterend proza van Ringelheim mijn misprijzen te uiten over een bepaalde
hedendaagse manier om postuum de levenswandel of het ideeëngoed van bepaalde
personen te openbaren teneinde aldus hun maatschappelijke en/of intellectuele
bijdrage te diskwalificeren.
En ik voeg er meteen aan toe dat ik van deze zorgvuldig opgebouwde biografie
zodanig heb genoten dat ik dit werk bijna aan één stuk door heb gelezen, wat een
zeldzaamheid is voor juridische proefschriften. Het is slechts wanneer men promotor of jurylid is dat men een doctoraatsthesis volledig leest en toch deed ik dit voor
het voorliggend te recenseren werkstuk.
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Het begint reeds met een heel lange inleiding van circa veertig pagina’s waarin de
auteur uitvoerig toelicht hoe hij te werk is gegaan. Ik vond die inleiding niet alleen vrij origineel — een zeldzame toelichting van de doctorandus over zijn arbeid
— maar ook bijzonder verrijkend. Hier wordt namelijk een schets geboden van het
landschap van de Europese en Belgische rechtsleer in de XIXe eeuw. Het is binnen
dit raam dat de auteur het “rechtsdenken” van Picard wil situeren en met rechtsdenken wordt een ruimer begrip gebezigd dan rechtsleer of rechtsfilosofie. Bovendien
werd dit boek ook geschreven vanuit een historische invalshoek, waarbij zowel de
traditionele als de contextuele rechtsgeschiedenis in het blikveld komen.
Terloops is het interessant het citaat uit Van Dievoets historisch overzicht (Het
burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940, Antwerpen — Den
Haag, 1993, p. 133) over te nemen: “Voor zover de taak van den jurist bestaat in het
angstvallig napluizen en het scherpzinnig bepalen van een massa wetsbepalingen,
zonder dat zijn gezichtskring veel verder hoeft te reiken dan de door den wetgever
gebezigde bewoordingen, is Fr. Laurent de eerste Belgische jurist van de vorige
eeuw. Voor zover echter de rechtsgeleerde een open oog dient te hebben voor het
recht in al zijn openbaringen, voor de sociale en economische grondslagen en voor
de functie van het recht in de samenleving, komt de palm toe aan Edm. Picard.
Ondanks een onmiskenbaar gebrek aan methode en aan bezadigdheid, ondanks
een zekere oppervlakkigheid en een overdreven cultus voor originaliteit en voor
het mooie woord, is Picard een groote figuur in de Belgische rechtswetenschap,
een man, wiens verdiensten niet op hun volle waarden worden geschat.”
In deze inleiding worden dan ook alle door de auteur geraadpleegde bronnen exhaustief vermeld en gecommenteerd. Heel wat nieuwe elementen konden gehaald
worden uit niet eerder ontgonnen archieven en door de confrontatie hiervan met de
bestaande literatuur, “die in zijn (sic) totaliteit — zowel Franstalige en Nederlandstalige werken zijn bestudeerd, wat doorgaans niet of veel minder het geval is bij
Franstalige auteurs — is doorgenomen.”
In een eerste hoofdstuk wordt een uitvoerige levensschets geboden van een der meest
kleurrijke en controversiële personages uit de tweede helft van de XIXe eeuw: “un
personnage emblématique”. Advocaat te Brussel en sinds 1880 ook advocaat bij
het Hof van Cassatie. Midden de vele facetten van dit balieleven mocht de auteur
ook herinneren aan het feit dat Picard met kracht in de zaak Schoep de verdediging
van deze Vlaamse arbeider heeft waargenomen. In zijn lange balieloopbaan van
meer dan 64 jaar kon hij vele stagiairs opleiden. Hierbij verdienen een bijzondere
vermelding Jules Destrée, Maurice Maeterlinck en Emile Verhaeren. Als rechtsgeleerde heeft Picard zijn naam gevestigd niet alleen door tal van geschriften, maar
ook en vooral door de publicatie van les Pandectes Belges (sinds 1878) en de stichting van het Journal des Tribunaux (1881). Hij stelde zelf een einde aan zijn academische carrière (ULB) en stichtte een Université Nouvelle de Bruxelles (1894), die
slechts een kortstondig leven leidde. Gedurende elf jaar was hij ook senator van de
toenmalige Belgische Werkliedenpartij. Ook daar verliep zijn mandaat niet zonder
incidenten. Had hij zichzelf niet het devies “Je gêne” toegeëigend? In zijn besluit
bij deze levensschets blijft de auteur Picard voornamelijk situeren in het Brusselse
balieleven. Mijns inziens terecht, want aldus brengt Coppein opnieuw een toepassing van de bijzonder originele theorie van de Franse historicus Pierre Nora over
“les lieux de mémoire”. Het is zonder meer duidelijk dat in het intellectuele leven
van het Brussels gerechtsgebouw een groep ambitieuze advocaten initiatieven hebben genomen, die nog lang zullen nazinderen.
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In de hoofdbrok van dit boek besteedt de auteur alle aandacht aan het “rechtsdenken” van Edmond Picard. Deze aan de auteur eigen terminologie is inderdaad in
die zin nieuw, dat het woord niet eens bij Van Dale terug te vinden is!
Het siert de auteur dat hij een briljante analyse én synthese weet te brengen van
het veelzijdig rechtsdenken van Picard, zonder dit, zoals een Ringelheim deed,
te reduceren tot diens antisemitisme, hetwelk evenwel door Coppein niet wordt
verdonkeremaand.
De Duitse rechtshistoricus Ernst Holthöfer schreef onlangs: “Picard ist wohl der
anregendste und originellste juristische Autor, den das moderne Belgien hervorgebracht hat” (p. 85). Hieruit vertrekkend behandelt de auteur achtereenvolgens:
de rechtsfilosofische krachtlijnen, de vormgeving van het recht, de vermaatschappelijking van het recht en de strijd om democratie, de hervorming van het gerecht,
recht versus ras en natie.
Het is uitgesloten zelfs maar een poging te ondernemen om een en ander samen
te vatten. Wel meen ik te mogen stellen dat hier de eerste volwaardige intellectuele biografie van Edmond Picard voorligt. De auteur citeert Leon Ingber die in
1983 op de Belgisch-Nederlandse Dagen over de Rechtsgeschiedenis verklaarde:
“Edmond Picard est mort depuis près de soixante ans et, en dépit des nombreux
domaines dans lesquels il s’est illustré, malgré la place considérable qu’il occupe
dans l’histoire de Belgique, l’homme et l’œuvre n’ont fait l’objet que de quelques
trop rares études soit fragmentaires, soit superficielles. […] Le moment me semble
venu d’ouvrir les livres d’Edmond Picard, sans se laisser distraire par l’image
multiforme de ce personnage aux aspects contradictoires, fascinants et irritants.”
Welnu, de auteur heeft deze uitdaging opgenomen en naar mijn overtuiging op
voortreffelijke wijze beantwoord.
Wel wil ik hier en daar enkele passages aanstrepen die mijns inziens enige aanvullende overweging verdienen. Inzake rechtsonderwijs had Picard zeer uitgesproken
meningen, waarvan de essentie in dit boek wordt weergegeven (p. 142 e.v.) en
waarvan ik graag de lectuur aan de BAMA-fans zou willen aanbevelen. Het meest
uitvoerige hoofdstuk handelt over de vermaatschappelijking van het recht en de
strijd om de democratie (p. 157-235), waarin Picard een moeilijke evenwichtsoefening verrichtte, waarbij extreme standpunten zowel ter linker- als ter rechterzijde werden vertolkt.
De hervorming van het gerecht stelt dan weer uitgesproken standpunten van Picard
in het licht. Zo was hij bijzonder streng wat de deontologie van de advocaat betrof
en kon hij als geen ander de ziel van het vrije beroep blootleggen. Hij vocht tegen
de politieke benoemingen in de magistratuur (ook toen al!) en bepleitte een gevoelige vermindering van het aantal magistraten met daaraan gekoppeld een betere
verloning voor de resterende magistraten. Hij was voorstander van een veralgemeend systeem van de “unus judex”.
Dat Picard antisemiet, racist, nationalist en kolonialist was heeft de auteur op genuanceerde wijze willen ontleden, zonder één en ander te vergoelijken (p. 269-304).
Hij heeft zich, mijns inziens heel terecht, vooral willen keren tegen diegenen die
Picard willen vernauwen tot “onwelgevallige” facetten van zijn persoonlijkheid en
in dat opzet is Coppein ten volle geslaagd.
In zijn besluit maakt de auteur een gebalde syntheseschets van de boeiende figuur
die Picard was met enkele rake kwalificaties: een sleutelfiguur in het Belgische fin
de siècle, een meerlagige rechtsdenker, een resignerende intellectueel. En als kers
op de taart voegt de auteur er een omstandig Franstalig ‘résumé’ aan toe, wat ik,
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gezien de meeste Franstalige auteurs die het over Picard hadden geen besef blijken
te hebben van enige Nederlandstalige literatuur, een uitstekend idee heb gevonden.
Zelden heb ik van een rechtshistorisch werk zo intens genoten als van deze prachtig geschreven en uitzonderlijk goed gedocumenteerd biografie. Het komt mij voor
dat een dergelijk boek verplichte lectuur zou moeten zijn in het curriculum juris.
Ik wens de auteur deze verdiende extra-erkenning van harte toe.
Marcel Storme
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