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Coppein B. en De Brouwer J., Geschiedenis van de balie van Brussel, 1811-2011,
Histoire du barreau de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2012, 288 p., € 95,00
Het is duidelijk de tijd van de vieringen van 200 jaar balie Brussel 1811, Gent 1812
en Antwerpen 1812.
Een en ander kon niet voorbijgegaan worden zonder een herdenkingsalbum.
Dat van Antwerpen, iets te vroeg verschenen, ligt reeds voor. Thans volgt dat van
Brussel en nadien dat van Gent.
De auteurs Bart Coppein en Jérôme de Brouwer hebben de geschiedenis van de
Brusselse balie in geuren en kleuren uit de doeken gedaan in een prachtige editie
met veel illustraties, bronnenmateriaal, documenten allerhande en met tal van ongekende gegevens die thans werden opgediept ter gelegenheid van dit lustrum van
200 jaar balie te Brussel.
Ik ben getroffen geweest door de indrukwekkende portrettengalerij van de stafhouders van Brussel, eerst de ene grote balie van Brussel tot 1985 gedomineerd
door de Franstalige advocaten en sindsdien in 2 afzonderlijke balies die nochtans
blijkens de verhalen in dit boek de jongste jaren bijzonder constructief met elkaar
samenwerken. Deze portrettengalerij is meteen ook het bewijs dat de advocatuur
in dit land haar maatschappelijke rol naast de verdediging van de belangen van de
rechtzoekenden, ten volle heeft weten te vervullen.
Vele confraters van de Brusselse balie hebben een rol gespeeld in het parlement, in
de regering, in het wetgevend werk van dit land, maar hebben ook dikwijls de moed
gehad om op de barricaden te gaan staan en te strijden voor de rechtstaat en voor de
verdediging van hoge waarden in de samenleving. Het doet goed dat dit door deze
publicatie opnieuw in de verf kon worden gezet.
Marcel Storme
TPR 2012
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De Corte R. en De Groote B., Privaatrecht in hoofdlijnen, 10e herziene editie,
Antwerpen, Intersentia, 2012, 860 p., € 95,00
Mijn oud-student, die behoort tot de eerste lichting jura-studenten die ik mocht
inleiden in het recht in de universitaire faculteiten St. Ignatius te Antwerpen,
bouwde reeds in 1992 voort op het basishandboek van Willy Delva, Overzicht van
het Belgisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Dit handboek is thans reeds
aan zijn tiende uitgave toe en het verheugt mij dit te mogen recenseren.
De originele denkwereld van de auteur kennende, hoeft het niet te verbazen dat het
onmogelijk is dit boek op een klassieke wijze te bespreken. Daarom zal ik het doen
door slechts enkele hoofdlijnen te distilleren.
Het begint reeds met een verbijsterend citaat van professor D. Batens, die de redenering van de advocaat vergelijkt met die van een caféfilosoof. Dit zegt alles over
de man en niets over het Recht!
Het eerste hoofdstuk is obligaat gewijd aan de concepten van recht en wordt opgeluisterd niet alleen met tal van bibliografische gegevens, maar ook met concrete
voorbeelden en zelfs met grafische schema’s en tabellen. En dit zal doorlopend het
geval zijn.
Wel verbaast het mij dat de auteurs aan het einde van dit hoofdstuk het recht enkel nog als wetenschap kwalificeren (p.37). Het is nochtans een eeuwenoud debat
sinds Celsius en Ulpianus resp. verklaarden dat recht kunst is of wetenschap. Het
is uiteraard beide en Cleveringa wist dit poëtisch te verwoorden: “Het recht is een
wetenschap met kunst gekroond”.
En dan gaat het in vogelvlucht over de regelproducenten, de instellingen en de
basiscomponenten. Interessant is o.m. de benadering van de tijd als rechtsfactor.
Graag had ik hier een woord gelezen over de rechtsverwerking, in het bijzonder nu
zelfs Paul Martens de weldaden prijst van “le bicommunautarisme juridique” en
de rechtsverwerking vanuit Duitsland via Nederland is overgewaaid.
De rechtshandhaving behelst de hele materie van procesrecht en bewijsrecht.
Bij die tsunami van alles wat met het privaatrecht te maken heeft, mis ik wel nu en
dan een rustpunt. Zo bv. bij de Rechterlijke macht melding maken van de noodzaak
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.
Het laatste deel omvat het hele burgerlijk recht. Waarom hierin ook het privaatrecht
in internationaal verband is opgenomen, is mij tenenmale onduidelijk.
Wanneer men dit handboek heeft doorgenomen, meer dan het doorbladeren van
833 blz., staat men perplex over deze encyclopedische behandeling van het privaatrecht. Het is inderdaad in hoofdlijnen, maar dan ook in alle hoofdlijnen.
Aansluitend bij de oorspronkelijke invalshoek van Willy Delva, zijnde de positiefrechtelijke benadering van het privaatrecht mag dit standaardwerk – want met
de tiende editie mag toch gesproken worden van een echt standaardwerk – niets
anders dan lof oogsten.
Het metrotraject dat op de cover afgebeeld staat geeft perfect weer de idee dat alle
lijnen van het privaatrecht hierin werden gebundeld.
Het is voor mij als oud-professor van beide auteurs dan ook een vreugde om hen
voor dit standaardwerk te feliciteren en te danken. Het moge prijken in alle bi-
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bliotheken van juristen, die voor een inzicht in wat de stand is van het gehele
privaatrecht in dit land in dit werk hun gading zullen vinden.
Marcel Storme
zakenrecht

Jansen J.E., Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, Den
Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2011, 346 p., € 55,00
Dit boek is de commerciële uitgave van het proefschrift dat de auteur in 2011 aan
de Rijksuniversiteit Groningen heeft verdedigd. Centraal in dit proefschrift staat
artikel 3:105 Nederlands Burgerlijk Wetboek dat bepaalt: “Hij die een goed bezit op
het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging
van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder
trouw.” Met andere woorden: de bezitter van een goed verkrijgt de eigendom van
dat goed vanaf het ogenblik waarop de rechtsvordering waarmee de eigenaar tegen
die bezitter kan optreden, verjaart. De goede of kwade trouw van de bezitter doet
niet ter zake waardoor ook een bezitter te kwader trouw bij het intreden van de
bevrijdende verjaring eigenaar wordt van het goed dat hij in zijn bezit heeft. Het is
precies op dit punt dat het schoentje wringt. Wanneer de eigenaar immers niet in
staat is iets tegen de verkrijging te doen of zich niet bewust is van het feit dat zijn
recht gevaar loopt, lijkt het onbillijk dat in die gevallen het recht van de eigenaar
toch moet wijken voor dat van een bezitter te kwader trouw. De auteur van dit proefschrift heeft zich daarom de vraag gesteld of artkel 3:105 Nederlands Burgerlijk
Wetboek niet zou moeten worden gewijzigd of zelfs zou moeten worden geschrapt.
In essentie gaat het om een belangenafweging tussen enerzijds de bescherming
van het eigendomsrecht en anderzijds de rechtszekerheid die eist dat ook een bezit
te kwader trouw tot een recht verwordt. Het is de verdienste van deze auteur dat
hij zich waagt aan de vraag welk van beide belangen dient te primeren. Hij tracht
die vraag te beantwoorden aan de hand van een doorgedreven rechtshistorische
en rechtsvergelijkende analyse van de bevrijdende en verkrijgende verjaring ten
voordele van de bezitter te kwader trouw. In de eerste plaats onderzoekt de auteur
voor ieder rechtsstelsel of er bevrijdende verjaring optreedt tegen de eigenaar en,
in bevestigend geval, onderzoekt hij ook of die bevrijdende verjaring zwakke dan
wel sterke werking heeft. In geval van zwakke werking resulteert de bevrijdende
verjaring enkel in een verlies van de rechtsvordering. In geval van sterke werking
resulteert de bevrijdende verjaring daarentegen ook in een verlies van het recht
zelf. In de tweede plaats onderzoekt de auteur of er verkrijgende verjaring optreedt
ten voordele van de bezitter te kwader trouw en desgevallend onder welke voorwaarden. Aangezien artikel 3:105 Nederlands Burgerlijk Wetboek zowel geldt voor
de verkrijging van roerende en onroerende goederen, als voor de verkrijging van
erfdienstbaarheden, maakt de auteur die denkoefening zowel voor roerende goederen, onroerende goederen als erfdienstbaarheden. De auteur doet dat consequent
doorheen het hele proefschrift, wat de helderheid van zijn proefschrift ten goede
komt.
In het eerste deel van zijn proefschrift maakt de auteur een rechtshistorische analyse van de bevrijdende en verkrijgende verjaring ten voordele van de bezitter te
kwader trouw. Hij bestudeert daarvoor het Romeinse recht zoals dat door de beTPR 2012
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oefenaars van de pandektistiek werd gebruikt. De auteur komt al vrij snel tot de
vaststelling dat zowel in het pre-Justiniaanse recht als in het Justiniaanse recht de
verkrijgende verjaring niet werkte ten voordele van een bezitter te kwader trouw.
Alleen voor erfdienstbaarheden werd aanvaard dat een “quasi-bezitter” te kwader
trouw zich kan beroepen op de verkrijgende verjaring. De bevrijdende verjaring
van rechtsvorderingen, waaronder revindicatievorderingen, werd daarentegen
eerst ingevoerd onder het Justiniaanse recht. Het ging om een bevrijdende verjaring met zwakke werking: de eigenaar verloor enkel zijn rechtsvordering, maar
niet zijn recht.
Het rechtsvergelijkend deel vangt aan met een analyse van het Duitse recht waaruit
blijkt dat (1) de bevrijdende verjaring in Duitsland zwakke werking heeft en (2) de
verkrijgende verjaring voor roerende goederen enkel geldt ten voordele van een
bezitter te goeder trouw. Voor onroerende goederen en erfdienstbaarheden geldt
daarentegen dat ook een bezitter te kwader trouw zich in bepaalde gevallen op de
verkrijgende verjaring kan beroepen (bv. Tabulaersitzung). Voor roerende goederen heeft de Duitse wetgever die piste dus niet gevolgd. Daardoor is het mogelijk
dat de eigenaar van een goed zijn goed niet langer kan revindiceren uit handen
van een derde-bezitter die, wanneer hij te kwader trouw is, zelf geen eigenaar kan
worden van dat goed. Er ontstaat m.a.w. een geval van dominium sine re: eigendom
en bezit worden van elkaar gescheiden. In het Anglo-Amerikaanse recht wordt de
figuur van de verkrijgende verjaring als overbodig beschouwd. Doordat de bevrijdende verjaring in het Anglo-Amerikaanse recht sterke werking heeft, verliest de
eigenaar bij het intreden van de verjaring immers zowel zijn revindicatievordering
als zijn recht. De bezitter heeft dan het beste recht op bezit. De bevrijdende verjaring geldt hier als sanctie voor de nalatigheid van de eigenaar: pas wanneer hij
de mogelijkheid om tegen de bezitter op te treden onbenut laat, loopt de verjaring
en draagt hij het risico om zijn eigendomsrecht te verliezen. Het Franse recht vertrekt van een gelijkaardig uitgangspunt: enkel de oplettende eigenaar moet worden
beschermd tegen een verkrijging van het goed door een bezitter te kwader trouw.
Het Franse recht probeert dit te bewerkstelligen door enerzijds te bepalen dat het
eigendomsrecht onverjaarbaar is en anderzijds door bijkomende eisen te stellen aan
de 30-jarige verkrijgende verjaring door een bezitter te kwader trouw. In die zin
vereist de Franse wetgever dat het bezit deugdelijk is, d.w.z. voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig (art. 2261 Code civil). Voor
erfdienstbaarheden geldt dat enkel zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden
vatbaar zijn voor 30-jarige verkrijgende verjaring door een bezitter te kwader
trouw.
Onder de toepassing van het oud Nederlands Burgerlijk Wetboek was het zo dat
enkel een bezitter te goeder trouw door verkrijgende verjaring rechthebbende kon
worden. De bevrijdende verjaring had onder het oude Nederlandse recht slechts
zwakke werking waardoor de eigenaar zijn eigendomsrecht wel behield, maar zijn
goed niet meer kon revindiceren, zelfs niet uit handen van een bezitter te kwader
trouw. Eigendom en bezit waren dan m.a.w. gescheiden. Een rechtvaardiging hiervoor werd gevonden in de rechtszekerheid: zelfs wanneer de eigenaar niet in staat
was om het goed te revindiceren, verjaarde de vordering toch na het verstrijken
van de wettelijk bepaalde termijn. Onder het nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek kan een bezitter te kwader trouw wel rechthebbende worden. Op die manier
wordt voorkomen dat eigendom en bezit van elkaar gescheiden worden, wat de
rechtszekerheid nog vergroot. De rechtspraak staat evenwel vijandig tegenover
de toepassing van artikel 3:105. De auteur van dit proefschrift merkt op dat een
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schrapping van artikel 3:105 evenwel zou leiden tot een te grote rechtsonzekerheid
en nalatige eigenaars hierdoor zouden worden beloond. De auteur doet daarom
het voorstel om artikel 3:105 aan te passen en hij haalt daarvoor zijn inspiratie in
het Anglo-Amerikaanse recht. Hij stelt voor om de bevrijdende verjaring voor de
revindicatievordering pas te laten beginnen lopen op het ogenblik dat de eigenaar
op de hoogte is van de identiteit van de bezitter en de locatie van het roerend goed.
Het eigendomsverlies zou dan gerechtvaardigd worden door de nalatigheid van
de eigenaar. Voor erfdienstbaarheden stelt de auteur voor om de toepassing van
artikel 3:105 te beperken tot voortdurende erfdienstbaarheden. Voor onroerende
goederen zou het daarentegen onnodig zijn om artikel 3:105 aan te passen.
Het voorstel van de auteur tot wijziging van artikel 3:105 Nederlands Burgerlijk
Wetboek op basis van zijn bevindingen uit zijn rechtsvergelijkend onderzoek vormt
zeker een meerwaarde voor dit werk. De auteur is bij zijn rechtsvergelijkende en
rechtshistorische analyse ook zeer functioneel te werk gegaan. De positie van de
bezitter te kwader trouw stond daarbij steeds centraal en er werd ook steeds teruggekoppeld naar de centrale onderzoeksvraag, namelijk de vraag naar de belangenafweging tussen de bescherming van het eigendomsrecht en de rechtszekerheid.
Toch zijn er een aantal punten van kritiek mogelijk. Niettegenstaande dat de auteur
een diepgaande rechtshistorische en rechtsvergelijkende analyse heeft gemaakt van
de positie van de bezitter te kwader trouw, is de lezer vaak op zichzelf aangewezen
om uit het gevoerde onderzoek de nodige conclusies te trekken. De auteur zou dit
gemakkelijk hebben kunnen voorkomen door een aantal tussenconclusies in te lassen die het voor de lezer gemakkelijker maken om de verhaallijn te blijven volgen.
De auteur gaat ook zeer fragmentarisch te werk. Hij behandelt ieder rechtsstelsel
afzonderlijk, zonder tot een geïntegreerd geheel te komen. De resultaten van het
rechtshistorische onderzoek worden in het verdere onderzoek ook niet meer gebruikt en er wordt ook niet meer naar verwezen, waardoor de lezer zich, misschien
ten onrechte, de vraag stelt naar de relevantie van dat rechtshistorische onderzoek.
De auteur geeft in zijn plan van aanpak ook reeds zijn onderzoeksresultaten prijs
waardoor de lezer niet echt meer geprikkeld wordt om nog verder te lezen. Zijn
verwachtingen worden immers meteen ingelost. De materie is ten slotte ook vrij
technisch. Desalniettemin slaagt de auteur erin om het werk leesbaar te maken
doordat hij veel met voorbeelden werkt, zowel fictieve voorbeelden als voorbeelden
uit de rechtspraak. Dat belet niet dat de auteur, voornamelijk in zijn rechtshistorische analyse, nog veel meer voorbeelden had mogen gebruiken. Ook de vele citaten
in het werk worden op sommige plaatsen als overbodig aangevoeld.
Julie del Corral
gerechtelijk RECHT

Van Damme M. (ed.), Het belang in het publiekrechtelijk procesrecht, Brugge, die
Keure, 2011, XV + 328 p., € 92,00
In tegenstelling tot de gewone hoven en rechtbanken die kennis nemen van geschillen over subjectieve rechten, dient de rechtszoekende in een publiekrechtelijk
proces slechts te beschikken over een belang. De Valks Juridisch Woordenboek
omschrijft het begrip als het voordeel van allerlei aard dat een persoon kan hebben bij het nemen, weigeren of wijzigen van een overheidsbeslissing, zonder dat
TPR 2012
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daarop een rechtens afdwingbare aanspraak bestaat. In de rechtspraak wordt het
traditioneel verwoord met het adagium “sans intérêt, pas d’action”.
In dit boek, dat de verslagteksten bevat van een op 11 februari 2011 door de VUB
georganiseerde studiedag, wordt de belangvereiste onderzocht bij de voornaamste publiekrechtelijke rechtsinstanties: de Raad van State en de administratieve
rechtscolleges, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en het Gerecht van de
Europese Unie.
Na een algemene inleiding door editor Marnix Van Damme, waarin hij wijst op het
wisselend, evolutief en multifunctioneel karakter van het belangbegrip, worden
in een eerste reeks bijdragen de diverse aspecten ervan belicht: collectief versus
individueel belang, functioneel belang, behoud en verlies van belang, belang bij het
aanvechten van een voorbeslissing.
Staatsraad Lefranc toont in zijn doorwrochte studie aan dat, inzonderheid voor
verenigingen die een vordering tot verdediging van een statutair bepaald collectief
belang indienen, de beoordeling ervan door de Raad van State soms onvoorspelbaar is. De auteur inventariseerde nagenoeg 900 arresten waarin de Raad het al dan
niet voorhanden zijn van een wettig belang in hoofde van milieuverenigingen heeft
onderzocht. De rechtsonzekerheid, die voortspruit uit de soms casuïstische rechtspraak, noopt tot een dringende wetgevende tussenkomst teneinde de conformiteit
met het Verdrag van Aarhus te waarborgen.
De wet van 15 september 2006 en het daaropvolgende uitvoeringsbesluit van 30
november 2006 hebben de regeling van de administratieve cassatieberoepen ingrijpend gewijzigd. Ook hun impact voor de rechtspraktijk is ingevolge de grote
proliferatie van “sectorale” administratieve rechtscolleges in de voorbije vijf jaar
aanzienlijk gegroeid. De belangvoorwaarde heeft in dergelijke beroepen een andere draagwijdte dan bij verzoeken tot nietigverklaring op grond van artikel 14 §
1 RvS-wet. Staatsraad Brewaeys zoekt parallellen met de gemeenrechtelijke cassatieprocedures, voornamelijk in strafzaken, waar zich met betrekking tot de problematiek van het belang een duidelijke en coherente rechtspraak heeft ontwikkeld.
Dat in het publiek procesrecht door de onderscheiden rechtscolleges een gedifferentieerde inhoudelijke invulling wordt gegeven aan het belang, blijkt uit de drie
laatste bijdragen. Bij gebrek aan algemene regeling beschikken de (lagere) administratieve rechtbanken over een grote autonomie die enkel begrensd wordt door het
gelijkheidsbeginsel en voorschriften van internationaal en/of Europees recht. Dat
zij in de praktijk niettemin terugvallen op dezelfde criteria als de Raad van State,
wordt door prof. Debersaques treffend geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.
Terwijl het Grondwettelijk Hof de belangvereiste zeer ruim toepast (zie bv. de
recente evoluties inzake de mogelijkheid tot tussenkomst van partijen in een prejudiciële procedure hoewel zij geen partij zijn in het bodemgeding), stelt de Europese
rechter zich dan weer iets meer terughoudend op en zoekt een middenweg tussen
enerzijds het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en anderzijds de
noden van een goede rechtsbedeling en het algemeen belang.
Alain Coppens
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contractenRECHT

Swaenepoel E., Toetsing van het contractuele evenwicht, Antwerpen, Intersentia,
2011, 821 p., € 165,00
De vraag welke rechtsmiddelen kunnen worden aangewend wanneer iemand een
zeer hoge prijs heeft betaald in verhouding tot de aan hem geleverde contractuele
tegenprestatie, belangt ongetwijfeld eenieder aan. De fascinerende vaststelling dat
de talrijke instrumenten van het (Europese) consumentenrecht vandaag belangrijke
en verregaande beschermingsmechanismen inhouden zoals herroepingsrechten en
informatieverplichtingen, maar de controle op het contractuele evenwicht (vooral
via de leer van de onrechtmatige bedingen) beperken tot de rechten en plichten van
partijen en bedingen die prijs en voorwerp aangaan (de zogenaamde kernbedingen)
buiten schot laten, terwijl het Belgische gemene verbintenissenrecht met de figuren
van benadeling en gekwalificeerde benadeling wél tot een afweging van de hoofdprestaties kan overgaan, vormt het uitgangspunt van dit lijvige boek. Het werk is
de aangepaste handelseditie van het proefschrift waarmee de auteur in november
2010 aan de Katholieke Universiteit Leuven promoveerde tot doctor in de rechten.
Wie een blik werpt op de inhoudstafel, zal opmerken dat het grondige onderzoek
niet alleen talrijke aspecten van het verbintenissenrecht en het consumentenrecht
aan bod laat komen, maar ook veel plaats biedt aan rechtsvergelijkende inzichten
gepuurd uit het Franse, Duitse en Nederlandse recht.
Vertrekkend van de hoger vermelde vaststelling, wordt in de inleiding de voor de
hand liggende centrale onderzoeksvraag gesteld of de gemeenrechtelijke compenserende instrumenten die een toetsing in zich dragen de behoefte aan een consumentenrechtelijk instrument niet wegnemen. Hierbij aansluitend wordt de tweede
vraag gesteld of de klassiek opgeworpen verklaring voor de ontoetsbaarheid van
het contractuele evenwicht, namelijk het vermijden van de terugkeer naar een
iustum pretium-leer, deze afwijzende houding wel kan rechtvaardigen en indien
niet, of er een andere verklaring voor de uitsluiting van de toetsing kan worden
gevonden.
In het eerste deel van dit boek wordt de geschetste problematiek gesitueerd in het
gemeen contractenrecht en het consumentencontractenrecht. Een eerste hoofdstuk
biedt de lezer de nodige “achtergrondkennis” voor een goed begrip van de precieze
en essentieel verweven verhouding tussen het gemeen contractenrecht en het consumentencontractenrecht, het centrale aandachtpunt van het tweede hoofdstuk. De
contractvrijheid als grondbeginsel van het overeenkomstenrecht in de 19de eeuw,
heeft sinds de 20ste eeuw in toenemende mate een tweede pijler moeten dulden in
de vorm van een groeiende bekommernis om bescherming van de zwakke contractpartij. Deze heeft in de eerste plaats geleid tot tal van nationale maatregelen
(dwingende wetten, theorie van de culpa in contrahendo, enz.), maar heeft vooral
ook een door Europa gestuurd (Europees) consumentenrecht in het leven geroepen
en zeer recent ook tot een aantal initiatieven tot harmonisatie van het privaatrecht
geleid (bv. PECL, DCFR, CESL). Het uitgangspunt van het tweede hoofdstuk
kan ons bekoren: de consument is een markdeelnemer wiens recht op vrije economische zelfbeschikking in beginsel gegarandeerd wordt door basisbeginselen
als contractvrijheid en vrije mededinging. Hij is dus niet a priori de zwakke contractpartij; pas wanneer deze beginselen niet voldoende garanties bieden voor de
vrije, economische zelfbeschikking van de consument, is een rol weggelegd voor
compenserende instrumenten, van gemeenrechtelijke en/of consumentenrechteTPR 2012
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lijke aard. Het consumentenrecht is in die optiek dan ook situatiebetrokken, wat
ook volgens de auteur niet wegneemt dat een zekere objectivering van typesituaties
– het voorliggen van een bepaald type contract of het gebruik van standaardbedingen - voordelen kan bieden zoals een vereenvoudigde bewijslast voor de consument die in die omstandigheden niet zal moeten bewijzen dat er sprake is van een
misbruik van een situatie van ondergeschiktheid. Menig lezer zal hier overtuigd
worden van de stelling dat het consumentenrecht niet alleen een deelverzameling
is van het gemeenrechtelijke contractenrecht, maar dat ook behoort te zijn. In het
licht van de vraag of een compenserend ingrijpen wel nodig is, wordt nagegaan
of de Belgische prijsreglementering volstaat om het falen van de basisbeginselen
van contractvrijheid en vrije mededinging op te vangen. Hoewel wordt besloten
dat de prijsreglementering als instrument voor de individuele marktdeelnemer te
weinig draagkracht heeft en als maatregel derhalve ontoereikend is om een onevenwicht tussen de contractuele hoofdprestaties aan te pakken, zal de praktizijn
van deze weinig gekende en toegepaste reglementering allicht toch onthouden dat
ze de openbare orde raakt en tot de absolute nietigheid van het contract ken leiden
waarin de normale prijs wordt overschreden, tenminste wanneer hij de rechtbank
kan overtuigen dat de gevraagde prijs in het licht van de marktprijs abnormaal is.
In het tweede deel worden de benadeling en de gekwalificeerde benadeling als gemeenrechtelijke instrumenten voor evenwichtscontrole respectievelijk in het eerste
en tweede hoofdstuk aan een grondige en kritische analyse onderworpen. Bij de
historische verkenning van de toepassingsgevallen van benadeling valt al snel op
dat de regels zeer fragmentarische en inhoudelijk sterk verschillende toepassingen
viseren die alleszins niet leiden tot een coherent leerstuk van benadeling. Ook in
het Franse, Nederlandse en Duitse recht wordt benadeling in beginsel verworpen
als algemene vernietigingsgrondslag. Zoals bekend, heeft de Belgische rechtspraak
gepoogd de lacunes op te vullen met de ontwikkeling van de figuur van de gekwalificeerde benadeling. De beperkte kring van beschermingsgerechtigden bij benadeling is daarmee wel doorbroken, maar na een grondige en verfijnde studie van
de toepassingsvoorwaarden voor deze leer, gesteund op een omvangrijke kroniek
van de Belgische rechtspraak, moet de auteur toch besluiten dat de onzekerheid en
zware bewijslast voor de benadeelde, elementen zijn die tot heden verhinderden
dat van een echte doorbraak van deze figuur sprake is. Op grondige en accurate
wijze wordt vervolgens een onderzoek gevoerd naar de grondslag voor de gekwalificeerde benadeling. De verwerping van de theorie van de ongeoorloofde oorzaak
is overtuigend: bij de gekwalificeerde benadeling is inderdaad niet de determinerende beweegreden verwerpelijk (realiseren van aanzienlijke of zelfs buitensporige
winst, in welk geval de benadeling als algemene vernietigingsgrond zou moeten
gelden, quod non), maar wel de handelwijze waarbij misbruik van de zwakheid
wordt gemaakt om dit voordeel te bereiken. Ook fraus omnia corrumpit waarbij in
elk geval een bedrieglijk opzet wordt vereist, blijkt te beperkt om alle gevallen van
gekwalificeerde benadeling te dekken. Ons inziens geheel terecht, wordt gekozen
voor de culpa in contrahendo. M.b.t. het dualistisch foutbegrip dat gangbaar is
bij de culpa in contrahendo, met name het foutbegrip van de buitencontractuele
aansprakelijkheidsregels enerzijds en het verbod op rechtsmisbruik anderzijds,
verwerpt de auteur de vastknoping aan het rechtsmisbruik, in essentie omdat het
verbod op rechtsmisbruik enkel zou worden toegepast bij rechten en niet bij vrijheden zoals de contractvrijheid. Deze verantwoording gaat nu alleszins niet meer
op aangezien het Hof van Cassatie in het arrest 7 oktober 2011 principieel heeft
geoordeeld dat wel degelijk misbruik kan worden gemaakt van de contractvrijheid.
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Maar hiermee zij niet gezegd dat het buitencontractueel foutbegrip niet de meest
geschikte grondslag zou zijn en blijven: bij gekwalificeerde benadeling is immers
niet zozeer een misbruik van de contractvrijheid aan de orde, maar wel het specifieke misbruik van de bijzondere omstandigheden van inferioriteit of superioriteit,
dat kan worden aanzien als een schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht.
De conclusie van dit deel luidt ook dat het gemene contractenrecht met benadeling en gekwalificeerde benadeling onvoldoende middelen heeft om een adequate
controle op het evenwicht tussen de contractuele hoofdprestaties te realiseren en
aldus de nood aan een bijkomend consumentenrechtelijk mechanisme niet a priori
wegneemt, wat de auteur meteen doet belanden in het derde deel.
In dat derde deel worden dan de kenmerken en technieken van het Europese en
nationale consumentenrecht onder de loep genomen. Een voor de hand liggende
aanknoping bij de onrechtmatige bedingenleer staat centraal in het eerste hoofdstuk. De kernbedingen - naar Belgisch recht te begrijpen als bedingen waarin de
essentiële contractuele elementen zijn opgenomen - ontsnappen aan de rechterlijke
controle (art. 73 lid 3 WMPC). Meteen worden terecht ook de zwakheden van
het concept “kernbeding” blootgelegd: de uitsluiting van de toetsing van kernbedingen blijkt niet waterdicht te zijn en niet consequent te zijn doorgetrokken in
het consumentenrecht. Alleszins lijdt het concept onder een afbakeningsprobleem
- getuige het moeilijke onderscheid tussen kernbedingen en de inhoudsbepalende
bedingen (zoals de bestudeerde bedingen tot bepaling van de dekkingsomvang in
verzekeringscontracten) enerzijds en de exoneratiebedingen anderzijds - en is er
onenigheid omtrent de betekenis van het zogenaamde transparantievoorbehoud op
basis waarvan onduidelijke en/of onbegrijpelijke kernbedingen tóch zouden kunnen worden getoetst. In plaats van de klassiek naar voor gebrachte rechtvaardiging
van het uitsluiten van de iustum pretium-leer, vindt Swaenepoel de ware verklaring
voor de uitsluiting van de kernbedingen in de transactiekostentheorie. De consument is niet in staat over te gaan tot een vergelijking van de algemene voorwaarden
van de diverse ondernemingen en ondervindt aldus de nadelen van een gebrek
aan mededinging op dat terrein zodat wetgever en rechter hem op grond van de
onrechtmatige bedingen-leer mogen en zelfs moeten te hulp schieten, maar bij de
kernbedingen zou dit niet nodig zijn omdat de consument wel degelijk prijs en voorwerp kan vergelijken. Deze mening delen wij niet: de veronderstelling dat er geen
beschermingsnoodzaak zou bestaan omdat de kernbedingen de essentiële elementen van de overeenkomst bevatten, dreigt te loochenen dat ook in een competitieve
markt over het voorwerp van het contract informatie-asymmetrie blijft bestaan,
bij uitstek in de ongelijke professioneel-leekverhouding. De talrijke toepassingen
die van het leerstuk dwaling in de rechtspraak worden gemaakt, mogen daarvan
getuigen, waarmee wel meteen wordt gezegd dat de bescherming daar grotendeels
langs die weg kan worden gerealiseerd. In een derde en laatste hoofdstuk komt de
centrale onderzoeksvraag dan opnieuw op het voorplan. Of er al dan niet nood is
aan een consumentenrechtelijk instrument dat toelaat om het evenwicht tussen de
contractuele prestaties te toetsen, wordt door Swaenepoel op genuanceerde wijze
beantwoord. De gekwalificeerde benadeling zal een situatie van onevenwicht kunnen ondervangen en kunnen leiden tot herstel van schade. Om het euvel van het
zware bewijs van de consument m.b.t. het misbruik door de professionele partij
van de inferioriteit te ondervangen, wordt het originele voorstel geformuleerd aan
te knopen bij de omschrijving van de misleidende en agressieve handelspraktijken
die situaties van misbruik van de inferieure positie van de consument kunnen ondervangen. Maar met deze vaststelling neemt Swaenepoel terecht geen genoegen:
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de vraag is of de regels inzake de oneerlijke handelspraktijken wel een doeltreffend
instrument vormen om een herstel van het onevenwicht tussen de contractuele
hoofdprestaties ten gevolge van misbruik te bewerkstelligen. Precies daar wordt
vastgesteld dat deze regelgeving zelf niet over de gepaste wapens beschikt om het
herstel van de schade te bewerkstelligen. Daartoe dient dan opnieuw een beroep te
worden gedaan op het gemeenrechtelijke instrument van de gekwalificeerde benadeling, maar het wettelijk kader van de oneerlijke handelspraktijken komt alleszins
tegemoet aan het bewijs van het foutvereiste in het raam van die gekwalificeerde
benadeling.
Hoewel het werk meer dan 800 pagina’s telt, is het toch zeer toegankelijk. Een
helder taalgebruik en vlotte schrijfstijl en in het bijzonder ook de duidelijke en
logische structuur van het boek hebben daar toe bijgedragen. Hoewel bij de rechtstechnische analyse her en der wat vaker stelling zou mogen worden ingenomen
(bv. bij de benadeling bij kanscontracten) – levert dit werk zeker een belangrijke
bijdrage tot de rechtswetenschap. In tijden waarin we overspoeld worden door het
ene consumentenbeschermende initiatief na het andere, is het bijzonder waardevol
de fundamentele vraag te (durven) stellen naar de behoefte en/of nood daaraan
in het licht van de bestaande verbintenisrechtelijke mechanismen. De vraag is en
blijft natuurlijk of de Europese regelgever daar oren naar heeft…
Annick De Boeck
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