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ONDERNEMINGSRECHT
T. LYSENS, De gewijzigde wet continuïteit van de ondernemingen: een eerste commentaar (Mechelen: Kluwer, 2013), 214 p.
Zoals de titel ervan reeds aangeeft, wordt in dit boek een eerste commentaar gegeven bij de wijzigingen die de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit
van de ondernemingen onderging ten gevolge van de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen
(BS 22 juli 2013).
Daarnaast wordt ook kort ingegaan op de aanpassing van andere aspecten van de
continuïteit van de ondernemingen doorgevoerd door laatstgenoemde wet.
De analyse van de impact van de wet van 27 mei 2013 op het juridisch kader van
de continuïteit van de ondernemingen wordt voorafgegaan door een korte synthese
van de knelpunten van de tot dan toe bestaande regelgeving ter zake.
In het daarop volgende hoofdstuk van het boek wordt artikelsgewijze commentaar
gegeven bij de gewijzigde artikelen van de wet betreffende de continuïteit van de
ondernemingen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wil van de wetgever, de
draagwijdte van de doorgevoerde wijzigingen als ook aan eventuele gebreken in de
aangepaste en ingevoegde bepalingen van voornoemde wet.
De wijzigingen in andere wetgeving met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen komt kort aan bod in het vierde hoofdstuk van dit boek.
Naast de voornoemde analyses reikt dit boek ook een aantal documenten aan die
kunnen bijdragen tot een goed begrip van de impact van de wet van 27 mei 2013
op het juridisch kader van de continuïteit ondernemingen. Zo bevat dit boek een
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vergelijkende tabel waarin de oude en de vernieuwde bepalingen van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen naast elkaar worden geplaatst.
Daarnaast worden ook de relevante delen van de parlementaire voorbereiding van
de wet van 27 mei 2013 opgenomen in dit boek. Ten slotte bevat dit boek ook de
collectieve arbeidsovereenkomst die werd gesloten ter uitvoering van artikel 61
van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
Dit boek bevat dus alle elementen die het voor de rechtspraktizijn mogelijk maken
om zich op een efficiënte wijze een beeld te vormen van het aangepaste kader van
de continuïteit van de ondernemingen.
CATHLEEN AERTS

VARIA
B. HENGSTMENGEL en T. SLOOTWEG (ed.), Recht en Persoon. Verkenningen in de
rechtstheologie van Paul Scholten (Deventer: Akkermans & Hunink, 2013), ISBN
978-94-91-8910-07, 240 blz., 42.50 €
De grote dagen van de juridische hulpwetenschappen liggen inmiddels ruim achter ons. De tijd dat van een jurist in eerste instantie werd verwacht dat hij een
kandidaatsexamen in de letteren zou afleggen, is een vage herinnering geworden.
Ook de kruisbestuiving tussen de menswetenschappen en het recht, die een hoogtepunt bereikte in het laatste derde van vorige eeuw, lijkt over haar hoogtepunt
heen. Studiedomeinen als rechtseconomie, rechtspsychologie, rechtsantropologie,
rechtssociologie of juridische linguïstiek worden zeker nog beoefend, maar hebben aan populariteit verloren en vinden moeilijker dan voorheen het oor van de
rechtspracticus.
Wie bestaat het dan in die omstandigheden een bundel te wijden aan een novum
als de rechtstheologie ? Ook de theologische wetenschap worstelt immers met een
fundamentele crisis, en maakte ooit een woelige periode van kruisbestuivingen
door. De “politieke theologie” bleek een van de meest duurzame, maar ook een van
de meest omstreden resultaten van die intellectuele beweging. Is zij verwant met
de “rechtstheologie” die de samenstellers van deze bundel uitdrukkelijk “in het
Nederlandse taalgebied willen (her-) introduceren” (1) ? Een duidelijk antwoord
op die vraag blijft enigszins uit, en hetzelfde geldt tot op grote hoogte voor een
positieve definitie van de term die zo centraal staat in het project achter de bundel.
Dat de auteurs dieper willen graven dan een loutere studie van de interactie tussen
de fenomenen “recht” en “religie” is duidelijk, evenals het feit dat zij de basis van
het juridische denken niet enkel in de wijsbegeerte, maar ook in de godgeleerdheid
wensen te zoeken.
Om te begrijpen hoe deze zoektocht zal verlopen, is het onontbeerlijk aandacht te
besteden aan het tweede kernbegrip in de titel, de eigennaam van Paul Scholten.
Net zoals Scholten de persoonlijke relatie tot God veilig wenste te stellen voor
de verleidingen van een dorre conceptentheologie, zo behoort het kennelijk tot
het wezen van dit boekproject om het werk van Scholten terug te brengen in zijn
historische, en dus ware context. De samenstellers keren zich uitdrukkelijk tegen
de dominante neiging in dialoog te gaan met een “onttakelde Scholten” (8), een
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Scholten die werd losgemaakt van zijn religieuze en theologische uitgangspunten,
omdat men die niet langer aangepast aan deze tijd vindt. Niet die Scholten, maar
de hele Scholten, inclusief zijn weerbarstige en op het eerste gezicht gedateerde
kantjes, verdient volgens hen gelezen te worden. Als het daarover gaat, durven de
samenstellers-inleiders zelfs even polemisch te worden…
Van een project dat vertrekt vanuit dat respect voor de persoon Scholten mag het
niet verbazen dat de eerste bijdrage in de bundel (van de hand van Timo Slootweg)
gewijd is aan “Persoon en personalisme bij Paul Scholten”. Scholtens persoonsbegrip is niet vanzelfsprekend te combineren met traditioneel rechtsdenken, omdat
het ruimte wil laten voor een ongrijpbaar concept als naastenliefde in het recht. Een
en ander wordt nader uitgewerkt ten aanzien van “persoonlijk rechtspreken” (38),
een vorm van rechtsbeoefening die objectiviteit en betrokkenheid in evenwicht
beoogt te houden, en streeft naar een rechtspraxis die vrij is van wraak, hoogmoed
en dood legalisme.
In een tweede bijdrage (die voor de met Scholten minder vertrouwde lezer misschien beter vooraan in het boek had gestaan) plaatst Pieter Jan Dijkman Scholten
tegenover de doorbraakgedachte, die na de Tweede Wereldoorlog de eerste barsten
sloeg in de verzuilde structuren in Nederland. Dijkman toont mooi aan hoe deze
beweging zeker geen louter politiek verhaal was, maar wortels had in kerkelijke
en theologische discussies gedurende het Interbellum. Op die manier illustreert
hij op een heel concrete manier de interactie tussen de christen Scholten, de jurist
Scholten en de staatsburger Scholten – wat gezien kan worden als een niet-polemische wijze om af te rekenen met de “onttakelde Scholten”. Nauw aansluitend bij
deze tekst zijn de bijdragen van Bart Jan Spruyt en Hélène Evers. Eerstgenoemde
belicht de dialoog tussen Scholten en de liberale grootburger Johan Huizinga over
de eigenheid van de dragende tradities van de Nederlandse staat en samenleving,
en met name over de positie van het gereformeerde christendom daarin. De achtergrond van de bezetting en de Tweede Wereldoorlog geeft aan de briefwisseling tussen beide grote denkers een diep-donkere, maar ook donker-diepe lading.
Evers focust op Scholtens betrokkenheid bij de reorganisatie van de Nederlandse
Hervormde Kerk en de evolutie van het hervormde kerkrecht net voor en tijdens
diezelfde oorlog. In zekere zin is deze bijdrage het spiegelbeeld van de tekst van
Dijkman, met dien verstande dat zij de gelegenheid biedt om nader in te gaan op
Scholtens omgang met het kerkrecht.
Een volgende reeks van vier bijdragen confronteert Scholten met al dan niet
contemporaine denkers die een grote invloed op hem hebben uitgeoefend. Harry
Groenenboom bespreekt Scholtens verhouding tot de protestantse theologen van
de zogenaamde ethische school. Hij toont overtuigend aan dat Scholtens alom
geprezen “Algemeen deel” ondenkbaar is zonder een precieze theologische inspiratie, en zelfs het eindproduct is van een denkproces dat aanvankelijk was gedacht
om een werk over “Recht en levensbeschouwing” te schrijven. Bas Hengstmengel
confronteert vervolgens Scholten met zijn tijdgenoot Herman Dooyeweerd, die een
neocalvinistische wijsbegeerte van het recht ontwikkelde, waarin de scheppingsrelatie centraal stond – maar die voor Scholten al te zeer aansloot bij het traditionele
natuurrechtsdenken. De confrontatie met het kritische natuurrechtsdenken van de
Zwitserse theoloog Emil Brunner bleek een stuk meer vruchtbaar te zijn, en gaf
onder meer aanleiding tot Scholtens persoonlijke rechtsdefinitie – een meesterstuk
van nuance, belicht door ervaring (143-144).
De naam van Oepke Noordmans klinkt allicht minder bekend in de oren van de
meeste lezers die geen theologische achtergrond hebben – maar dat maakt de
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ontmoeting enkel boeiender. Willem Balke confronteert het originele religieuze
denken van deze Friese dominee en theoloog met de evolutie van Scholten, en kan
dat doen aan de hand van de briefwisseling tussen beiden, die onder meer beider
reacties op de publicaties van hun correspondent omvat. Vanzelfsprekend geen
correspondentie, maar wel een dialoog ontstond met Soren Kierkegaard, die kennelijk een doorslaggevende uitoefende op Scholtens rechterbeeld.
Hoewel Scholtens juridische activiteit voornamelijk het privaatrecht betrof, is deze
rechtstak in de strikte zin van het woord niet zo eminent aanwezig in deze bundel.
Dat wordt enigszins rechtgezet door de bijdrage van Gert Weerheim, die de relatie
tussen deze rechtsbron en het geweten – en dus noodzakelijkerwijze ook de persoon
(al dan niet met hoofdletter) bespreekt. In zijn slotbijdrage gaat Timo Slootweg
voort op hetzelfde elan, en benadert hij vanuit een meer wijsgerige benadering de
spanning tussen het geweten en wat hij “de historische slavernij” (215) noemt. Het
geweten kan slechts een plaats krijgen in het recht, als er ook ruimte is voor een
persoonlijk oordeel, los van gevestigde juridische tradities. Hoe de rechtszekerheid
zich hiertoe verhoudt, blijft enigszins op de achtergrond.
Meteen wordt duidelijk waarom het geen eenvoudige opgave is een eindoordeel
over deze bundel te formuleren. Net als elke andere bundel geeft ook Recht en
Persoon blijk van enige heterogeniteit, maar die hoeft op zich niet problematisch te
zijn. Het ambitieuze programma van de “(her-) introductie van de rechtstheologie”
maakt wel dat het boek wel heel veel eindjes los laat –of positiever uitgedrukt: nog
veel materie overlaat voor verdere studie en reflectie. Voor de Zuid-Nederlandse
lezer komt daar nog bij dat de context waarin Scholten leefde en schreef in de
regel minder bekend is – Abraham Kuyper is slechts voor een enkele Vlaming een
begrip, vrees ik. Om die redenen is het Recht en Persoon een bij uitstek uitdagend
boek, dat confronteert en te denken geeft. Wie niet bang is om een boek achter te
laten met een hoop vragen, en zonder een duidelijk kompas om de weg naar een
antwoord te vinden, zal er zeker zijn gading in vinden.
FRANK JUDO

BERND RÜTHERS, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richtersstaat
(Mohr Siebeck: Tübingen 2014), 175 p., ingen. 19,00 euro
Doorheen de opeenvolgende regimes (Weimar, Nationaalsocialisme, DDR) ontleedt de auteur de verschillende constitutionele systemen om te eindigen bij het
huidige systeem met het Bundesverfassungsgericht als opperste rechter.
Wanneer de auteur belandt bij de interpretatie van de wet door de rechter, gebruikt
hij een mooi woordenspel : “wo angeblich “objektiv” ausgelegt wird, geht es nicht
um Auslegung, sondern un (subjektive) Einlegung” (p.56).
En verder wordt ontwikkeld hoe men van Rechtsstaat naar een “Richterstaat” is
geëvolueerd.
Deze ontwikkeling kennen wij uiteraard in tal van moderne democratieën.
Persoonlijk heb ik moeite met de idee van vervanging van het ene door het andere.
Veeleer zou ik stellen dat de interpretatie en eventueel schepping van het recht door
de rechter binnen de grenzen van de Rechtsstaat blijft.
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Wat de rechters ervan gemaakt hebben behoort evengoed tot de Rechtsstaat. Zo
eenieder zich aan de “rule of law” moet onderwerpen, dan betekent dit tevens aan
het Recht, zoals het mede door de rechtspraak werd geboetseerd. Het is dus geen
vervanging maar een verdere invulling.
MARCEL STORME

ADMINISTRATIEF RECHT
S. LUST, P. SCHOLLEN. en S. VERBIST (eds.), Actualia rechtsbescherming tegen de
overheid (Antwerpen: Intersentia 2014), X + 164 p., € 60,00
De recente wijzigingen in de bestuurlijke rechtsbedeling, inzonderheid de aanpassing van artikel 144 Gw en de hervorming van de Raad van State door de
wetten van 6 en 20 januari 2014 om deze over instrumenten te laten beschikken
die “een meer finale geschillenbeslechting” mogelijk maken, zullen ongetwijfeld
nog heel wat pennen in beweging brengen. Voorliggende publicatie bevat de verslagteksten van een studiebijeenkomst die op 24 april 2014 te Gent en op 22 mei
2014 te Hasselt doorging met sprekers, verbonden aan de twee aldaar gevestigde
rechtsfaculteiten.
In een eerste hoofdstuk bespreekt prof. Sabien Lust enkele nieuwigheden uit de wet
van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, meer bepaald de beperkte uitbreiding
van de voor vernietiging vatbare rechtshandelingen, het vereiste belang bij het aanvoeren van een rechtsmiddel, de handhaving van de gevolgen van een vernietigde
individuele bestuursakte, de ruimere sanctiemogelijkheden voor de Raad, gaande
van vingerwijzigingen tot het verlenen van schadevergoeding tot herstel, en de gewijzigde dwangsomprocedure (waarbij in de toekomst de helft van het provenu ten
goede zal komen van de partij die de dwangsom heeft gevorderd). De auteur merkt
terecht op dat het succes van de hervorming niet alleen zal afhangen van de invulling die de Raad van State aan zijn nieuwe herstelbevoegdheden zal geven, maar
ook van de bereidheid van de rechtsonderhorigen om er een beroep op te doen.
In een tweede bijdrage gaat Sven Boullart dieper in op de bestuurlijke lus en de
bemiddeling, twee mechanismen bij uitstek die een verhoogde doeltreffendheid
van de administratieve rechtspraak beogen. De bestuurlijke lus werd in de VCRO
opgenomen door het decreet van 6 juli 2012. De afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State daarentegen heeft sedert 1 maart 2014 lusbevoegdheid (nieuw
art. 38 RvS-wet). Boullart wijst op de onderlinge gelijkenissen en verschilpunten,
alsook hun relatie tot het Nederlandse model dat op 1 januari 2010 in werking trad
als remediërend alternatief voor wat onze noorderburen een “kale vernietiging”
noemen. Inmiddels heeft het Grondwettelijk Hof artikel 4.8.4 uit de VCRO geschrapt (GwH 8 mei 2014, nr. 74/2014) en lijkt ook de toekomst van de federale lus
meer dan ooit onzeker.
Ook de bemiddelingstechniek komt zowel in de VCRO als de RvS-wet voor. Terwijl
de Raad voor Vergunningsbetwistingen zelf de opdracht tot bemiddeling beveelt,
leidt het indienen van een klacht bij een ombudsdienst met het oog op bemiddeling
enkel tot de schorsing van de beroepstermijn voor de Raad van State. De Raad zelf
blijft aan de bemiddeling vreemd.
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Het voor de zoveelste keer bijgestuurde administratieve kort geding maakt het
voorwerp uit van de daarop volgende zeer gedetailleerde studie van Stijn Verbist.
Het enige verzoekschrift werd afgeschaft behalve wanneer schorsing en vernietiging simultaan worden gevorderd, opeenvolgende korte gedingen zijn mogelijk,
voorlopige maatregelen kunnen afzonderlijk worden opgelegd zonder schorsingsberoep, enkel de spoedeisendheid en minstens één ernstig middel gelden nog als
grondvoorwaarden (een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is niet langer vereist),
niet in het minst kan de Raad verzocht worden in zijn beoordeling de betrokken
belangen tegenover elkaar af te wegen.
De auteur benadrukt dat spoedeisendheid een intrinsiek andere voorwaarde is dan
moeilijk te herstellen ernstig nadeel en pleit voor een toepassing mutatis mutandis
van de beoordelingscriteria in het burgerlijk kort geding. Ook de belangenafweging om alsnog een schorsing niet in te willigen, vertoont grote gelijkenissen met
het privaatrechtelijk begrip rechtsmisbruik.
Met Peter Schollen en Toon Moonen betreden we ten slotte een gans ander domein
van het publiek procesrecht. Zij gaan na op welke wijze het Grondwettelijk Hof
in zijn controle van wetskrachtige normen het Europees Unierecht betrekt, en dit
niet alleen als toetsingsmaatstaf maar bij de beoordeling van instemmingswetten
met verdragen ook als toetsingsvoorwerp. Het Europees Unierecht maakt immers
deel uit van de meerlagige juridische context waarin de nationale norm ingebed
is. Daartoe wendt het Hof uiteenlopende samenlezingstechnieken aan, gaande van
een onrechtstreekse toetsing naar een feitelijk rechtstreekse toetsing. De auteurs
waarschuwen evenwel dat het Hof zijn eigen identiteit als “grondrechtenrechter”
niet mag prijsgeven want dan vervalt het in het (veelal technische) contentieux van
de richtlijnconformiteit.
Aan de geschillenregeling met de overheid wordt de voorbije jaren steeds frequenter en meer diepgaand gesleuteld. De practicus, die alert moet zijn voor deze
ontwikkelingen, ontsnapt niet aan permanente bijscholing en studiewerk. Ook al
schept de nieuwe regelgeving soms twijfel en onzekerheid, de auteurs van dit boek
zijn er toch in geslaagd een groot aantal knelpunten te ontwarren en een antwoord
te geven op de meeste vragen waarmee de rechtsbeoefenaars in de praktijk zullen
geconfronteerd worden.
ALAIN COPPENS

GERECHTELIJK RECHT
H.C.F. SCHOORDIJK, Realistische en pragmatische rechtsvinding. Taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld (Wolf Legal Publishers: Oisterwijk
2014), 352 p.
Recensie van boeken is geen sinecure. Er zijn recensenten die pogen het toegezonden boek samen te vatten; anderen pogen er een kwalitatief oordeel aan te verbinden; nog anderen beperken zich tot een beknopte inhoudstafel.
Persoonlijk heb ik geen moeite met een klassiek gestructureerde publicatie, die
vlot leesbaar is, en waarvan men eigenlijk om de uitgever, die aan de recensent een
boek schenkt, genoegen te doen meedeelt dat het best thuishoort in de bibliotheek
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–begrip dat helaas door de digitalisering in de verdringing geraakt bij elk rechtgeaard jurist.
Wel heb ik moeite met onleesbare producten. Het mooiste voorbeeld van een weergaloze recensie was die van de briljante collega in UFSIA, Libert Van der Kerken
S.J., over het boek dat de titel droeg van “Zo sprak Zarathoestra nooit”. Hij maakte
dit boek af met één enkel woord : Inderdaad.
En tenslotte heb ik moeite met boeken die uitpuilen door een grenzeloze eruditie.
En dit laatste is nu precies het geval met het jongste –niet het laatste!- boek van
Herman Schoordijk.
De bibliografische gegevens doen reeds duizelen : een duizendtal boeken en artikelen en een 150-tal auteurs! Qui dit mieux?
Bovendien heeft Schoordijk zijn boek geschreven als een verhaal van een doorwinterd jurist, die eeuwen rechtswetenschap analyseert en hierbij zijn zeer persoonlijke benadering ventileert.
Dit alles verklaart waarom ik steevast begin : U moet dit boek kopen en lezen! Het
is een goudmijn.
Het gaat natuurlijk eens te meer over de rechterlijke rechtsvinding. En de centrale
thesis, overigens niet verbazend vanwege Schoordijk, is dat de rechter zijn oog niet
moet richten op de wet, maar op het maatschappelijk cultuurbeeld (p. 43).
Na een algemene overview komt de auteur tot een onderzoek van de rechtsvinding
in Amerika, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Zoals steeds is het opmerkelijk dat men in Nederland zelden aandacht besteedt
aan België, daar men nog steeds vermoedt dat wij een copie van Frankrijk zouden
zijn.
Schoordijk vermeldt wel Van Gerven maar de “doctrine de l’audience” van Chaim
Perelman komt niet aan bod, hoewel toch even geciteerd op p. 249.
Nochtans is België met zijn drie rechtsculturen (Nederlands, Frans en Duits) een
interessant laboratorium, waar trouwens de cassatierechtspraak originele denkbeelden heeft vertolkt i.v.m. de aansprakelijkheid van de rechterlijke macht (AncaArrest) en van de wetgevende macht (Ferrara-Arrest).
In het verder betoog blijkt dat de auteur zeer veel betekenis toekent aan de leer van
Wittgenstein : woorden hebben geen betekenis – in casu de wet –, ze krijgen die
enkel maar door het gebruik, in casu de rechtspraak.
Uiteindelijk beoogde Schoordijk aan te tonen dat het vergelijken van de wijze
waarop de rechters van de westerse wereld hun taak opvatten een goed inzicht
geeft in de wijze van de huidige rechtsbeoefening.
Hij stelt vast dat het Scholten-tijdperk afgesloten werd en dat een pragmatisch oordelende rechter streeft naar beslissingen met een aanvaardbare uitkomst.
Eigenlijk keren wij terug naar de spanning tussen recht en gerechtigheid, waarover
Antigone het op onnavolgbare wijze in haar dialoog met Kreoon het reeds 2500
jaar geleden had.
MARCEL STORME
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OVEREENKOMSTENRECHT

R. FELTKAMP en F. VANBOSSELE (ed.), Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren? , in Vakgroep Economisch Recht
V.U.B. (Antwerpen: Intersentia, 2011), 457 p.
Dit referatenboek (volume 15 van de reeks Publicaties van de Vakgroep Economisch recht) bevat de weergave van de tweetalige studiedag die op 18 februari 2011
werd georganiseerd door de onderzoeksgroep Business & Contracts (BuCo) van de
VUB onder de titel “Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten,
welke toekomst beschoren?”.
De onderzoeksgroep BuCo veruitwendigt de samenwerking tussen de Vakgroepen Economisch Recht, Privaatrecht en Publiek Recht van de VUB. De focus
van het onderzoek ligt op ondernemingscontracten en de ruimere context van de
handelstransacties en het ondernemingsgebeuren. De aanzet tot dit initiatief is de
vaststelling geweest dat contracten tussen ondernemingen of waarbij minstens een
partij een onderneming is de laatste jaren in toenemende mate onderworpen zijn
aan bijzondere, soms sectorspecifieke, disparate wettelijke regelingen, zowel op
nationaal als Europees niveau. Deze tendens roept belangrijke vragen op over de
ruimte die nog overblijft voor fundamentele verbintenisrechtelijke beginselen als
wilsautonomie en contractvrijheid: wat houdt wilsautonomie bij ondernemingscontracten vandaag (nog) in en heeft ze nog een rol te vervullen?
Een multidisciplinair team van auteurs vertrekt van deze centrale vraag om vanuit
een aantal specifieke invalshoeken een kritische blik te werpen op het regelgevend
ingrijpen in de ondernemingscontracten tegen de achtergrond van de praktijk en de
economische realiteit. De inhoudstafel legt een mix bloot van algemene bijdragen
en bijdragen die specifieke sectoren onder de loep nemen.
De eerste bijdrage, van de hand van P. Van Ommeslaghe, plaatst de wilsautonomie
in haar historisch perspectief, vertrekkend van de Code civil tot de hedendaagse
invulling door rechtspraak en doctrine. De auteur schetst de kritieken die geformuleerd werden t.a.v. het postulaat van de voorrang van de individuele vrijheid als
rechtsbron. Daarop voortbouwend geeft hij zijn eigen visie weer over de huidige
betekenis van de wilsautonomie als algemeen rechtsbeginsel. Dat het contractueel
mechanisme op vandaag nog zeer vitaal is, wordt treffend geïllustreerd door zijn
rol te schetsen in het administratief en het publiek recht. Maar tegelijk moet ook
rekening worden gehouden met begrenzingen voortvloeiend uit wetgeving van
openbare orde en goede zeden of dwingend recht en contracteerplichten die in
bepaalde omstandigheden uit het verbod van rechtsmisbruik kunnen voortvloeien
(Cass. 7 oktober 2011, TBBR 2012, 491, noot A. DE BOECK en RW 2012-13, 1181,
noot S. JANSEN en S. STIJNS).
Kritisch-filosofische reflecties worden vervolgens geboden door de tekst over “de
achtereenkomst” van de hand van L. Cornelis. Na een overzicht van de verschillende invullingen die aan wilsautonomie worden gegeven (ook in de DCFR), betoogt hij dat “het geen verlies is een begrip te ontmijnen dat op scheefgetrokken
zienswijzen is gestoeld”. In niet mis te verstane bewoordingen zet de auteur de
wilsautonomie op haar plaats: in de eerste plaats vermeldt hij het artikel 6 BW
dat duidelijk maakt dat wilsautonomie niet opgewassen is tegen gebiedende en
verbiedende rechtsregels, vervolgens toont artikel 1108 BW aan dat de wilsovereenstemming zelf volstrekt ontoereikend is om tot een contract te komen. Verder
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reguleert het BW niet alleen de totstandkoming van de overeenkomst, maar ook
haar classificatie, bewijs, interpretatie, uitvoering en uitdoving. Zelfs beperkt tot
contractvrijheid blijkt de wilsautonomie zich dus volop in de schaduw van de wetgever en de rechtspraak te (moeten) bewegen. Vervolgens trekt Cornelis van leer
tegen de goede trouw. Dergelijke open normen leiden zijns inziens tot de hegemonie van de feitenrechter: de partijen belanden in een “achtereenkomst” waarin hun
rechten en plichten ultiem en post factum door hem worden bepaald en verpakt
in een of andere open en flexibele norm. De ondoorgrondelijke en onvoorzien uitkomsten typeren, aldus nog deze auteur, het perverse en ondemocratische gehalte
van de open norm. Of dit allemaal van aard is om de wilsautonomie te herleiden
tot “vergane glorie” durven we te betwijfelen, maar Cornelis’ tekst stemt alleszins
wel tot nadenken.
Uit de tekst van Ann-Sophie Vandenberghe en Louis Visscher leren we dat de
contractvrijheid vanuit rechtseconomisch perspectief weliswaar de economische
efficiëntie en dus de welvaart kan dienen, maar wettelijk ingrijpen in sommige gevallen toch nodig is, bv. bij informatie-asymmetrie. De auteurs zijn sceptisch wat
betreft de geschiktheid van het contractrenrecht om morele, sociale en politieke
waarden doelstellingen en waarden te realiseren.
Vervolgens besteedt Reinhard Steennot ruime aandacht aan de (toegenomen) impact van het privaat financieel recht op de wilsautonomie, de contractvrijheid en
het consensualisme. In het bijzonder wordt nagegaan in welke mate financieelrechtelijke bepalingen die de zwakke contractpartij in bescherming willen nemen,
afwijken van die grote beginselen. Interessante instrumenten zoals de basis-bankdienst worden daarbij ook inhoudelijk uit de doeken gedaan.
Frédéric Vanbossele onderzoekt of de wetgeving betreffende de onrechtmatige
bedingen afwijkt van het beginsel van de wilsautonomie. Terecht wijst hij erop dat
wanneer een partij in een zwakke positie “instemt” met clausules opgelegd door
de professionele wederpartij maar die hij niet kent noch begrijpt, de wilsautonomie
gereduceerd is tot de keuze (als die al bestaat…) een contract te sluiten of dat niet te
doen. Wanneer de wetgever een aantal clausules verbiedt, verkrijgt de consument
toch een zekere heerschappij over het contract en krijgt zijn wilsautonomie terug
een reële draagwijdte.
In de bijdrage van Ruud Jansen wordt nagegaan of de wilsautonomie ook een rol te
spelen heeft bij de persoonlijke zekerheidsrechten. Op het eerste gezicht moet dit
inderdaad zo zijn: anders dan bij de zakelijke zekerheidsrechten, zijn de persoonlijke zekerheden in essentie het product van louter verbintenisrechtelijke mechanismen. Maar de vraag is of wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op vandaag het
contractuele speelveld ook niet aan belangrijke grenzen onderwerpen. Blijkbaar is
er een opmerkelijk verschil tussen de driepartijenverhoudingen en de tweepartijenverhoudingen (negatieve zekerheden resulterend uit onvervreemdbaarheidsbedingen): met uitzondering van de beperkende wettelijke regeling voor aandelen in
artikel 510, tweede lid W.Venn., is de partijautonomie bij de tweede categorie bijna
volledig. Bij de driepartijenverhouding ziet de auteur een ingrijpende wetgevende
evolutie naar minder partijautonomie als prijs voor bescherming van de zwakke
zekerheidverstrekker. Dit beschermend kader wordt toegejuicht.
Michèle Grégoire onderzoekt de invloed van de partijwil bij het lot van de zekerheden bij overdracht van de schuldvordering, met bijzondere vragen in het licht van
een beding van eigendomsvoorbehoud, het retentierecht, de fiduciaire eigendom,
het kantonnement en de trust. Een interessant stuk wordt gewijd aan de invloed van
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de partijwil op de samenstelling en de evolutie van het onderpand van de zakelijke
zekerheid met onder meer aandacht voor de conventionele uitbreiding van de connexiteit bij retentierecht en schuldvergelijking..
De daaropvolgende tekst is opnieuw financieelrechtelijk: Jean-Pierre Buyle en
Bruno Dessart schrijven over de wilsautonomie in het door toenemende en complexe regelgeving beheerste privaat bankrecht. Komen onder meer aan bod: het
bancair monopolie van de wet van 22 maart 1993, peer-to-peer banking, microkredieten en niet-gereglementeerde kredieten. De auteurs komen tot de conclusie
dat het regelgevend apparaat geen dooddoener is voor de wilsautonomie, maar die
integendeel voor nieuwe uitdagingen plaatst.
Yseult Marique behandelt vervolgens de Engelse en Franse administratieve overeenkomsten vanuit het perspectief van de wilsautonomie. In een interessante en
lange bijdrage legt de auteur de Angelsaksische en Franse praktijk bloot tegen de
achtergrond van de Europese regelgeving. Centraal staat een evenwichtsoefening
tussen het dienen van het algemeen belang – dat aan wijziging onderhevig kan
zijn – en de contractuele stabiliteit. De autonomie van de publieke overheid is zeker niet ongebreideld, maar beweegt binnen instituten, procedures en juridische
verhaalsmiddelen.
Régine Feltkamp en Yves T’Jampens behandelen de contracten tot verhandeling
van elektriciteit, een vergunningsplichtige activiteit. Hoewel de vergunningsvoorwaarden niet in detail worden geanalyseerd, is duidelijk dat ze meer omvatten dan
een administratieve formaliteit. De vrije keuze van de leverancier door de koper
is een basispeiler van de vrijgemaakte markt, maar de koper kan in een aantal
gevallen alleen aankopen bij een vergunde verkoper. De vrije partijkeuze van de
koper wordt verder de facto nog steeds gelimiteerd door een (historisch) sterk geconcentreerde aanbodzijde, in het bijzonder voor de huishoudelijke afnemers. De
verkoper van zijn kant, stoot soms op een verplichting tot contracteren. De contractinhoud is evenmin geheel vrij, getuige bv. de beperkingen m.b.t. de contractuele
voorwaarden op grond van de Derde Elektriciteitsrichtlijn en de mogelijkheid in
toepassing van artikel 23ter van de Elektriciteitswet bij K.B. maatregelen te nemen
inzake discriminatoire prijzen of voorwaarden. Kortom, de wetgever heeft, onder
meer met het oog op de leveringszekerheid, de wilsautonomie van de verkoper
ontegensprekelijk aan banden gelegd, zelfs op het terrein van de prijsbepaling waar
de onderhandelingsvrijheid klassiek toch een grote rol speelt.
Ook nog in de sfeer van het energierecht bespreken Fabrice Mourlon Beernaert en
Pierre-M. Louis de netwerken en de daarmee samenhangende regulering. Omdat
voor de overheid de kerntaak is weggelegd de energiebehoefte veilig te stellen, is
hier weinig ruimte voor wilsautonomie.
Het laatste woord is weggelegd voor Ivan Verougstraete. Hij breekt een lans voor de
erkenning van de wilsautonomie als algemeen rechtsbeginsel. Een andere belangrijke conclusie is dat de beperking van de vrijheid (door de exponentieel toegenomen bepalingen die op dwingende wijze de belangen van de zwakke contractpartij
beogen te vrijwaren) kan bijdragen tot een grotere vrijheid door het aldus gecreeerde herstel van de reële wilsautonomie. De vraag rijst echter of daartoe altijd een
complex en ondoorzichtig apparaat van dwingende regelgeving nodig is; ook de
gemeenrechtelijke mechanismen zoals dwaling en bedrog blijken vaak in staat om
de wilsintegriteit van de zwakkere partij te beschermen. Men kan dan wel besluiten
dat de wilsautonomie vandaag nog een fundamenteel beginsel vertegenwoordigt,
tegelijkertijd moet worden erkend dat het beginsel onder zware druk staat, getuige

1586

2014-03_Boekbespreking.indd 1586

TPR 2014

28-04-2015 11:39:53

niet alleen de toenemende dwingende wetgeving die haar greep krijgt op steeds
meer domeinen van het recht, maar ook talrijke ontwikkelingen in de rechtspraak
zoals de aandacht voor de bescherming van het opgewekte gerechtvaardigd vertrouwen en het verbod van rechtsmisbruik, met een “ultieme culminatie” in het
cassatiearrest van 7 oktober 2011 waarin een contractweigering als een vorm van
rechtsmisbruik werd aanzien.
Een studie van de jurisprudentiële ontwikkelingen die wilsautonomie en contractvrijheid beknotten zou evenwel niet in één boek te vatten zijn…
ANNICK DE BOECK
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