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BEWIJSRECHT
C.H. van R hee en A. Uzelac (eds.), Evidence in Contemporary Civil Procedure
in Ius Commune Europaeum (Cambridge: Intersentia 2015), xvi + 364 p., €79,00
Evidence in contemporary civil procedure is een rechtsvergelijkend verzamelwerk waarvan de meeste bijdragen het voorwerp uitmaakten van een presentatie
op het achtste congres van de Public and Private Justice (PPJ) series in mei 2013
te Dubrovnik. De focus ligt voornamelijk op de Oost-Europees continentale stelsels, maar ook een aantal West-Europese rechtssystemen (Duitsland, Frankrijk
en Nederland) en het recht van Hongkong en Zuid-Afrika komen aan bod.
In de inleiding wijzen editors van R hee en Uzelac onmiddellijk op het grote belang van het bewijs in de burgerlijke procedure. Tegelijkertijd stellen ze vast dat
er tot op heden slechts weinig rechtsvergelijkende studies over deze materie zijn
verschenen. Nochtans biedt een diepgaand onderzoek van de evoluties en ontwikkelingen betreffende het bewijs in de verschillende nationale stelsels heel wat
potentieel. Sinds de start van het nieuwe millennium hebben meerdere rechtssystemen de fundamentele uitgangspunten van de burgerlijke procedure – en dus
ook het bewijsrecht – hervormd. Een eerste beweegreden was het trage en soms
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inefficiënte verloop van de bewijsvoering in het verleden. Daarnaast vormden de
culturele en technologische veranderingen in de hedendaagse samenleving een
tweede drijfveer. De editors hebben de auteurs gevraagd om na te denken hoe die
evoluties de gang van zaken in hun stelsel hebben beïnvloed. Tegelijkertijd werden de auteurs verzocht om hun standpunt betreffende verdere ontwikkelingen
kenbaar te maken, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Verder geven
de editors in de inleiding een voortreffelijk en bijzonder lezenswaardig overzicht
van de dertien teksten waaruit het verzamelwerk is samengesteld.
De verschillende bijdragen zijn ondergebracht in vier grote delen: 1) de fundamentele en andere beginselen betreffende het bewijs in de burgerlijke procedure,
2) de verschillende bewijsmiddelen in de burgerlijke procedure, 3) bewijs in arbitrage en nationale procesvoering en 4) bewijs bij grensoverschrijdende geschillen.
Het eerste en meest omvangrijke deel van het verzamelwerk is – zoals de titel “de
fundamentele en andere beginselen” laat uitschijnen – een vlag die vele ladingen
dekt. Het vangt aan met een bijdrage van Uzelac over het principe van de proportionaliteit. Op basis van dat beginsel zou de meest eenvoudige en minst belastende
bewijsmethode de voorkeur moeten krijgen in het burgerlijk proces. Nadien komt
het Sloveense recht aan bod, dat slechts een restrictieve procedure van overlegging
van stukken kent. Galič stelt zich dan ook de vraag wat dit stelsel kan leren van de
Engelse disclosure. Aansluitend onderzoekt kaRolczyk in het Poolse procesrecht
de problematiek van laattijdige aanvoeringen en laattijdig bewijs. Het beginsel van
de ‘concentratie’ zou daarvoor een oplossing bieden. jeUlanD geeft eerst een algemeen overzicht van het Franse bewijsrecht. Daarna licht hij het spanningsveld toe
dat ontstaat tussen het loyauteitsbeginsel en het recht op bewijs bij onrechtmatig
verkregen bewijs. Rijavec en keResTes delen in hun onderzoek van het ongeoorloofd bewijs bijna alle Europese stelsels in drie categorieën op. De rechtssystemen
die dergelijk bewijs algemeen ontoelaatbaar verklaren, deze die de toelaatbaarheid
beperken in het licht van een belangenafweging en deze die geen of slechts een
beperkte uitsluiting van zo’n bewijs kennen. RePas behandelt in zijn bijdrage over
het bewijs in mededinging de vertrouwelijkheid van documenten die deel uitmaken
van een clementieregeling. Daarbij staat de zoektocht naar een evenwicht tussen
de adequate bescherming van slachtoffers en de effectiviteit van de clementieregeling centraal. Ten slotte gaan de laatste drie bijdragen van het eerste deel over de
invloed van nieuwe technologieën op de bewijsvoering. silvesTRi analyseert vanuit
Europees en Italiaans perspectief de invloed van taalverschillen op de bewijsgaring.
haRsagi bekijkt dan weer vanuit Hongaars oogpunt hoe nieuwe technologieën inwerken op het mondelinge en rechtstreeks karakter van de burgerlijke procedure.
Het onderzoek van ivac is gelijkaardig, maar dan vanuit Sloveens perspectief.
Het tweede deel van het verzamelwerk vangt aan met een empirische studie over
de aanwending van het getuigenbewijs in het Nederlandse recht. De onderzoekers
woonden 40 zittingen bij waarop in totaal 108 getuigen werden gehoord. Het tweede bewijsmiddel dat in dit deel aan bod komt, is het deskundigenonderzoek. Nadat
chan en Rehman het algemene procedurele kader betreffende het deskundigenbewijs in Hong Kong hebben weergegeven, gaan ze specifiek in op het gebruik van
deze bewijsmethode bij personenschade. Voor dat type geschillen gelden een aantal
bijzondere regels. De derde bijdrage handelt eveneens over het deskundigenbewijs,
maar dan vanuit Macedonisch oogpunt. zoRoska-kaliovska maakt een aantal kritische bedenkingen bij recente wijzigingen in de regelgeving betreffende het des-
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kundigenonderzoek. Deze zou steeds meer in de richting van de common law aan
het evolueren zijn, zoals door het afschaffen van gerechtelijk deskundigen.
In de eerste bijdrage van het derde deel denkt oBeRhammeR na over wat de burgerlijke bewijsvoering kan leren van arbitrage. Arbitrage is marktgedreven en
daarom zijn de gehanteerde concepten efficiënt en gebruiksvriendelijk. Vooral de goed voorbereide mondelinge behandeling van de zaak, de confrontatie
van partijdeskundigen, de ondervraging van getuigen door partijen en de vertrouwelijkheidsadviseur springen in het oog. Aansluitend geeft van R hee een
omvattend overzicht van het Nederlandse bewijsrecht. Daarbij besteedt hij in
het bijzonder aandacht aan in 2002 doorgevoerde hervormingen en geplande
initiatieven. In tegenstelling tot heel wat andere landen die behoren tot de continentaal Europese rechtstraditie, is het vaststellen van feiten en het onderzoeken van bewijselementen in graad van beroep geen evidentie in het Kroatische
recht. Ondanks het feit dat de wet nu uitdrukkelijk in die mogelijkheid voorziet,
brengt het onderzoek van aRas k RamaR aan het licht dat Kroatische rechters
nog steeds verkiezen om zaken naar de lagere rechtbank terug te verwijzen. Ten
slotte bespreekt van loggeRBeRg de Zuid-Afrikaanse burgerlijke procedure die
tegensprekelijk verloopt en geïnspireerd is op het Engelse procesrecht.
Het vierde deel over bewijs in grensoverschrijdende geschillen bevat één tekst
van velDhans en sehnálek die handelt over de verhouding tussen het bewijsverdrag van Den Haag van 1970 en de Europese bewijsverordening van 2001.
Volgens de auteurs is het duidelijk dat het bewijsverdrag dezelfde bewijsrechtelijke aspecten behandelt als de Europese verordening. Ondanks het verschil in
gebruikte bewoordingen is het materieelrechtelijk toepassingsgebied van beide
instrumenten dus hetzelfde.
Evidence in contemporary civil procedure levert ongetwijfeld een waardevolle
bijdrage aan het rechtsvergelijkende onderzoek van het burgerlijk bewijsrecht.
Bovendien bevat het – zoals de editors zelf aangeven – een aantal interessante
inzichten over recente ontwikkelingen in Europa en daarbuiten. Niettemin mogen we ook even op kritische wijze stilstaan bij de opbouw en opzet van het
verzamelwerk. Ten eerste hadden de auteurs de verschillende bijdragen meer
kunnen stroomlijnen. Waar sommigen eerst een kort overzicht geven van hun
volledig nationale bewijsstelsel, gaan anderen onmiddellijk over tot het specifieke deelthema dat het voorwerp uitmaakt van hun onderzoek. Daarnaast
voelen de vier delen op basis waarvan het verzamelwerk is opgebouwd, soms
kunstmatig aan. Zeker het deel dat slechts uit één bijdrage is opgebouwd, doet
de wenkbrauwen fronsen. Ten derde is de keuze van besproken stelsels buiten
Europa bijzonder selectief (Hongkong en Zuid-Afrika) en ligt de klemtoon heel
nadrukkelijk op het Oost-Europese recht. Daar staat tegenover dat deze stelsels
in vele andere studies vaak uit de boot vallen, zodat dit aspect het verzamelwerk
juist uniek maakt. Bovendien blijft het voor een niet-ingewijde jurist verbazingwekkend om vast te stellen hoe die communistische gedachte het proces- en bewijsrecht heeft beïnvloed en dat nog steeds doet. Het lezen van het boek maakt
dus in ieder geval een interessante ontdekkingstocht uit van het bewijsrecht van
stelsels waar we niet dagdagelijks mee in aanraking komen.
wannes vanDenBUssche
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ERFRECHT
T. De vogelaeRe, Het testament in Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht
(Brussel: Larcier 2015), 130 p., €70,00
Het voorliggende boek is het vijfentwintigste in de reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, een voor de praktijkjurist thematisch opgebouwde verzameling monografieën met betrekking tot diverse aspecten van het
burgerlijk recht en het procesrecht.
Het werkstuk vindt zijn oorsprong in de openingsrede die Tim De Vogelaere op
vraag van de Conferentie van de Jonge Balie Kortrijk verzorgde op 11 oktober
2013 voor de Kortrijke advocatuur en magistratuur. De oorspronkelijke tekst
werd reeds gepubliceerd door Larcier onder de titel Testamenten anno 2013 –
Balanceren op de grenzen van de wilsautonomie. De tekst werd intussen geactualiseerd en enigszins uitgebreid.
Het testament is wellicht de rechtshandeling die het meest tot de verbeelding
spreekt. Als rode draad doorheen menige detectiveroman, voedingsbodem voor
spannende filmscenario’s of inspiratiebron voor langdradige tv-feuilletons lenen
testamenten zich tot een opflakkering van gevoelens, zowel in de positieve als
in de negatieve zin. Het testament is als het ware een stem uit het graf, waarbij
de testator veelal zijn affectie voor hen die achterblijven juridisch vertaalt. Een
testament is soms ook een statement, waarbij de testator het nodig vindt om nog
een laatste keer tegen de schenen te schoppen of een oude rekening te vereffenen.
Testamenten vormen, zoals PiTlo ze noemt, een ‘spiegel voor de mensheid’ (A.
Pitlo, “Het testament, spiegel der mensheid”, in E. Meijers en J. Eggens (eds.),
Het testament, een bundel van monografieën, uitgegeven ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van de broederschap der Candidaat-Notarisen (Arnhem: Gouda Quint 1951), 38-50). PUelinckx-coene heeft het dan weer over ‘een
wapen van postume macht’ (M. Puelinckx-Coene, “Het testament: het woord
dat men na zijn dood laat klinken, een wapen van postume macht!”, in C. Castelein, A. Verbeke en L. Weyts (eds.), Notariële clausules – Liber amicorum prof.
Johan Verstraete (Antwerpen: Intersentia 2007), 277).
Zoals bij ieder wapen rijst de vraag naar de slagkracht en/of de impact ervan.
Voor een jurist is de vraag naar de juridische slagkracht en/of impact van een
instrument van cruciaal belang voor de dagelijkse praktijk. Hoe ver kan de testator gaan bij de redactie van zijn testament? Wat is geoorloofd en wat niet? De
menselijke wil is een gegeven en de mogelijkheid om deze wil via een testament
over de dood heen te bestendigen evenzeer. Het kan echter niet worden ontkend
dat die wil en die mogelijkheid middels het concept ‘testeervrijheid’ op heel wat
vlakken worden beknot door zowel wetgeving als rechtspraak.
In die teneur bespreekt de auteur de belangrijkste (basis)beginselen van het testament. Naast de klassieke grond- en vormvoorwaarden wordt dieper ingegaan
op de inhoud van het testament. Hierbij worden enerzijds de soorten legaten en
modaliteiten onderzocht. Anderzijds gaat ook heel wat aandacht uit naar het
belang van funeraire bepalingen, bepalingen inzake orgaantransplantatie en de
figuur van de testamentuitvoerder. Vervolgens worden centrale interpretatieregels overlopen en wordt dieper ingegaan op de bewijskracht van het testament.
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Het werk wordt afgesloten met een analyse van de verdwijning van de oorzaak
als bijzondere grond tot verval van het testament.
Het boek gaat verder dan een loutere analyse van de regelgeving. De auteur
heeft oog voor een algemene evolutie inzake testamenten. Hij maakt ruimte
voor kritische reflectie vanuit de praktijk. Dit geeft de monografie een welgekomen meerwaarde.
sven mosselmans

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
R. BaRBaix en A.L. veRBeke, Kernbegrippen Familiaal vermogensrecht (Antwerpen: Intersentia 2014), xxiv + 318 blz., € 75,00
Voorliggend werk vormt het cursusmateriaal dat de beide auteurs – titularissen
van de leerstoel familiaal vermogensrecht aan respectievelijk de Universiteit
Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven – gebruiken voor het onderwijs van het bachelorvak familiaal vermogensrecht. Dit verklaart waarom het
werk relatief beknopt is en het voetnotenapparaat ook beperkt is gehouden. Dit
werk is immers geen algemeen naslagwerk of handboek, doch wil de belangrijkste regels van het familiaal vermogensrecht voor studenten schetsen. Er wordt
in het woord vooraf ook aangeduid dat dit boek behoort tot een ruimere familie
van boeken over familiaal vermogensrecht die bij Intersentia worden uitgegeven. Er zijn namelijk de eerder verschenen edities van Kernbegrippen Erfrecht
en Giften alsook de Beginselen relatievermogensrecht en Beginselen erfrecht;
in deze Beginselen wordt dieper gegraven dan in de Kernbegrippen.
De opbouw van het werk is klassiek en logisch; nadat in een eerste deel de
kernbegrippen van het relatievermogensrecht aan bod komen (huwelijksvermogensrecht en samenwoningsvermogensrecht), behandelt een tweede deel de
kernbegrippen erfrecht en een derde deel ten slotte de kernbegrippen giften.
Mede door de opzet ervan, is de leesbaarheid van het werk uitstekend; ook de
lay-out is verfrissend en aangenaam.
Belangrijk is dat in voorliggend boek aandacht wordt besteed aan verschillende
hervormingen die het familiaal vermogensrecht hebben gekenmerkt en dat ook
op til staande hervormingen – waarvan de uitkomst onzeker is – enige aandacht
krijgen, met name in kadertjes die bij de lectuur van het boek onmiddellijk in
het oog springen.
Het boek geeft aldus duiding en dit niet alleen aan de student die voor het eerst
kennismaakt met het familiaal vermogensrecht doch ook aan de al meer gevormde jurist die dit werk kan hanteren om snel zijn weg te (her)vinden in de
complexe materie van het familiaal vermogensrecht, desgevallend met het oog
op verdere lectuur en opzoeking.
michael TRaesT
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FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
H. casman, R. DekkeRs, A.-L. veRBeke, en E. alofs, Erfrecht & giften (Antwerpen: Intersentia 2015), 296 p., €80,19.
Over familiaal vermogensrecht zijn al veel werken geschreven, onder meer
door de auteurs van het voorliggende boek. Waarom dan alweer een nieuw
boek in dit domein? Als voornaamste reden geven de auteurs dat zij, als jurist, blijven zoeken naar de essentie en naar een steeds scherper inzicht in de
fundamentele concepten van het recht en van dit ingewikkelde rechtsdomein
in het bijzonder. Het privaatrecht vormt de basis van ons recht en het familiaal
vermogensrecht is daar een belangrijk onderdeel van. In deze materie komen
vele technische regels en juridische principes samen. Relatie- en huwelijksvermogensrecht, erfrecht en giften staan enerzijds elk op zichzelf. Anderzijds
staan zij toch ook in permanente interactie met elkaar en met het privaatrecht
in het algemeen, om nog niet te spreken over de interactie met het fiscaal recht,
waar in dit boek niet wordt op ingegaan. Geïnspireerd door en in grote mate
schatplichtig aan het Handboek Burgerlijk Recht van René Dekkers en in het
bijzonder aan het door Hélène Casman op puike wijze herwerkte deel IV, willen de auteurs met dit boek Erfrecht & giften de materie op een meer bevattelijke en beknopte wijze inzichtelijk maken. Zij slagen daarin op voortreffelijke wijze. Keer op keer dringen zij door tot de kern van de zaak. Via René
Dekkers over Hélène Casman en Alain-Laurent Verbeke tot Elisabeth Alofs
worden vier generaties omspannen van academici, die een verantwoordelijkheid dragen voor het universitaire onderwijs in het familiaal vermogensrecht.
Dit boek leent zich dan ook in de eerste plaats als een studieboek voor de
studenten van het bachelorvak familiaal vermogensrecht aan de KU Leuven
(zowel op de campussen van Leuven, Kortrijk als Brussel) en aan de Vrije
Universiteit Brussel. In die optiek schetsen de auteurs de elementaire regels
van het erfrecht en de giften. De tekst is beknopt en ook het voetnotenapparaat
is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie
en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Het boek
is eveneens studieboek voor praktijkjuristen, inzonderheid advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in
het familiaal vermogensrecht. Eenieder die in de praktijk complexe dossiers
behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische
details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om
door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen
en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit
het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier. Dit boek is daartoe
zeer welgekomen.
sven mosselmans
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FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
C. DecleRck, W. PinTens en K. vanwinckelen, Schets van het familiaal vermogensrecht (Brugge: die Keure 2015), 504 p., €70,75
Schets van het familiaal vermogensrecht is een basiswerk, in beide betekenissen
van het woord. Enerzijds is het aan een zesde druk toe, hetgeen getuigt van de
goede reputatie die dit boek over de jaren heeft opgebouwd als gezaghebbend
werk. Anderzijds is het ook “slechts” een basiswerk: een uitstekend startpunt,
maar geen exhaustief opus magnus dat voor élke vraag een oplossing in huis
heeft.
De auteurs hebben dit boek opgevat als handboek voor bachelorstudenten en juristen die minder vertrouwd zijn met het familiaal vermogensrecht. Desalniettemin biedt het een vrij gedetailleerde behandeling van de problematiek, waarbij
doorheen het werk een blik gehouden wordt op de meest relevante rechtspraak.
Uiteraard besteden de auteurs in de eerste plaats een gezonde hoeveelheid aandacht aan het huwelijksvermogensrecht, dat dan kort verder aangevuld wordt
met het zogenoemde “samenwoningsvermogensrecht”. Daarna volgt dan een
bespreking van de schenking, gevolgd door het leerstuk waar deze drie deelonderwerpen samenkomen: het erfrecht.
De aanpak van het boek wordt uiteraard mede bepaald door het doelpubliek.
Dat betekent in dit geval dat de auteurs vooral voor een beschrijvende, positiefrechtelijke benadering hebben gekozen. Aspecten van vermogensplanning en
notariële praktijk bijvoorbeeld komen hierdoor veel minder aan bod.
Schets van het familiaal vermogensrecht is dus een uitstekend boek voor wie het
familiaal vermogensrecht (opnieuw) wil leren kennen, evenals een goed eerste
startpunt voor de praktizijn die bij het aanpakken van een complex probleem
even terug de basislijnen wil opfrissen.
fReDeRic helsen

FINANCIEEL RECHT
E. vanDenDRiessche, Investor Losses - A comparative legal analysis of causation and assessment of damages in investor litigation (Antwerpen: Intersentia
2015), xxvi + 569 p., €175
Dit boek is de handelseditie van het doctoraatsonderzoek dat E. Vandendriessche voerde aan de Universiteit van Gent. Dit onderzoek handelt over de private
afdwinging van beleggersbescherming. De focus ligt hierbij op moeilijkheden
die rijzen bij de beoordeling van schade en oorzakelijk verband in de context
van aansprakelijkheidsvorderingen naar aanleiding van beleggersverliezen ten
gevolge van gebrekkige financiële dienstverlening en misleidende informatie.
Zij onderzoekt dit in rechtsvergelijkend perspectief, waarbij de private afdwingingsmogelijkheden in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd
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Koninkrijk en de Verenigde Staten worden vergeleken.
Het onderzoek vangt aan met een overzicht van de Europese regels inzake beleggersbescherming, waarbij de auteur vaststelt dat beleggers, voor de afdwinging
van deze regels, overwegend afhankelijk zijn van het – niet-geharmoniseerd
– nationaal aansprakelijkheidsrecht. Hierdoor blijft de effectiviteit van de Europese beleggersbescherming in belangrijke mate afhankelijk van de private
afdwingingsmogelijkheden volgens elk nationaal aansprakelijkheidsrecht.
De auteur vervolgt met een onderzoek van deze private afdwinging, waarbij
ze in het bijzonder bij de schade- en causaliteitsvereiste een aantal elementen
vaststelt die de afdwinging bemoeilijken. Zo wijst de auteur wat het oorzakelijk
verband betreft op de zware bewijslast voor de belegger en op interessante nuanceringen hierop zoals de ‘verlies-van-een kans-leer’ (Frankrijk) of de ‘theorie
van de gedeeltelijke aansprakelijkheid’ (Nederland). Ook wat de schadevereiste betreft biedt het financieel recht heel wat interessante uitdagingen aan het
aansprakelijkheidsrecht: wanneer is de schade bestaand uit beleggersverliezen
vaststaand? Op welke datum en hoe moet men deze schade begroten? Hoe moet
de schade worden vergoed? Welke invloed heeft de eigen fout van de belegger op de schadebegroting? In welke mate moet de belegger schade trachten te
beperken? In hoeverre mag men beleggers vergoeden, wetende dat risico en dus
kans op verlies inherent is aan activiteiten op de beurs?
Bij aansprakelijkheid wegens misleidende informatie in het bijzonder, wijst de
auteur op de zware bewijslast voor de belegger onder het zgn. ‘transaction-model’, zoals gehanteerd in de Europese lidstaten en wijst ze op het zgn. ‘marketmodel’, zoals gehanteerd in de VS, als potentieel interessant alternatief. Zowel
schade als oorzakelijk verband worden in beide modellen anders ingevuld, en
door de auteur gedetailleerd geanalyseerd.
Kortom, dit onderzoek biedt wat het belooft: een diepgaande analyse van de
schade- en causaliteitsvereiste bij de private afdwinging van beleggersbescherming, waarbij de auteur niet enkel moeilijkheden vaststelt maar eveneens
oplossingen aanreikt. Het onderzoek heeft daarenboven een bijzondere praktische relevantie, gelet op de focus op private afdwinging. Ook voor wie interesse heeft in het aansprakelijkheidsrecht is dit interessante lectuur, vermits
het de moeilijkheden aantoont waarop het aansprakelijkheidsrecht stoot bij de
toepassing in de beleggerscontext.
jasPeR van eeTvelDe

GOEDERENRECHT
A. De Boeck, V. sagaeRT, R. van R ansBeeck, F. BRanDsma, N. caReTTe, D. De
BoT, W. DeRijcke, F. hellemans, P. hUlPiaU, en J. van De vooRDe, Publiciteit in
het zakenrecht (Brugge: die Keure 2015), 229 p., €39,25
Onder het redacteurschap van professor Annick De Boeck, professor Vincent
Sagaert en de heer Raf Van Ransbeeck verscheen onlangs een nieuw boek in
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de reeks Leerstoel professor C. Matheeussen. Het is het negende werk in de
cyclus die ter nagedachtenis van de in 2002 overleden rector wordt uitgegeven.
De bundel, Publiciteit in het zakenrecht, vormt tevens de neerslag van de studienamiddag die op vrijdag 14 november 2014 werd gehouden op de Brusselse
campus van de KU Leuven.
Het lezen van de titel zal bij menig jurist waarschijnlijk onmiddellijk associaties
oproepen met het hypotheekkantoor. De acht auteurs die aan de totstandkoming
van het boek hebben meegewerkt, bewijzen echter dat publiciteit in het zakenrecht zoveel meer facetten vertoont dan de overschrijving en inschrijving in de
hypothecaire registers. In zes wetenschappelijke en praktijkgerichte analyses
lichten ze de belangrijkste knelpunten van het huidige publiciteitssysteem helder toe. Het boek bevat overigens niet alleen bijdragen over de openbaarmaking
vandaag, maar ook over die in het verleden. In de traditie van de leerstoel hebben de verschillende auteurs het onderwerp immers zowel vanuit Romeinsrechtelijk standpunt, als vanuit meer hedendaagse invalshoeken benaderd.
De eerste bijdrage in de bundel is van de hand van professor Frits Brandsma
(Universiteit Groningen). Onder de bijzonder intrigerende titel De borsten van
Tiresias geeft professor Brandsma een beknopte maar treffende schets van de
Romeinse denkbeelden over tegenstelbaarheid in het zakenrecht. Aan de hand
van drie zorgvuldig gekozen voorbeelden – de eigendomsoverdracht, de zakelijke zekerheidsrechten en de schenking – onthult hij de werking van het publiciteitssysteem in het Romeinse recht maar ook, en misschien vooral, het relatief
beperkte belang dat destijds aan publiciteit werd gehecht.
Meester Dirk De Bot (wetenschappelijk medewerker interdisciplinaire onderzoeksgroep LSTS-VUB) onderzoekt in zijn bijdrage de verenigbaarheid van de
openbare en (semi-)openbare publiciteitsregisters met de regelgeving die geldt
bij de verwerking van persoonsgegevens. Concreet onderscheidt hij vier essentiële vereisten waaraan publiciteitsregisters moeten voldoen (de finaliteit, de
verwerkte gegevens, de leveranciers en de bewaartermijn). In het tweede deel
worden de aandelenregisters, de hypotheekregisters en het Pandregister aan
deze basisbeginselen getoetst.
Professor Nicolas Carette en drs. Johan Van de Voorde (Universiteit Antwerpen)
hebben ongetwijfeld de meest omvangrijke bijdrage in het werk geschreven.
Deze twee auteurs gaan uitvoerig in op de meervoudige rol van het bezit bij de
overdracht van roerende goederen. Eerst worden de artikelen 1141 BW en 2279
BW nauwkeurig geanalyseerd en onderling vergeleken. Vervolgens maken de
auteurs een sprong in het verleden en proberen ze te achterhalen of het bezit als
publiciteitsmiddel inderdaad aan belang heeft moeten inboeten sinds de afkondiging van het Burgerlijk Wetboek in 1804.
Terug in het heden becommentarieert Meester Werner Derycke (UCL) de nieuwe wettelijke regeling rond het Pandregister. Ook hij heeft oog voor het spanningsveld tussen de noodzaak aan ruime toegankelijkheid van de verwerkte gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke schuldenaar.
Professor Vincent Sagaert (KULAK, KU Leuven en Universiteit Antwerpen)
hekelt in zijn ‘aanklacht’ de nadelige gevolgen van het Belgische hypotheeksysteem. Het negatief personeel stelsel – in combinatie met rechtspraak waarin er
weinig of geen erkenning wordt gegeven aan het rechtmatige vertrouwen van
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derden – leidt tot gebrekkige informatie, rechtsonzekerheid en dus hogere transactiekosten. Ironisch genoeg is de derde te goeder trouw uiteindelijk beter beschermd indien een zakelijk recht niet is overgeschreven, dan indien het zakelijk
recht is overgeschreven zonder dat er een geldige titel is.
In het laatste hoofdstuk bespreken Professor Frank Hellemans (KU Leuven
Campus Brussel) en Meester Philip Hulpiau enkele aspecten van de verschillende regelingen die de wetgever in het leven heeft geroepen voor de aandelenregisters van vennootschappen. Aansluitend bij hun bevindingen formuleren zij
nog een aantal interessante voorstellen de lege ferenda.
Nog al te vaak wordt publiciteit in de literatuur stiefmoederlijk, bijna als een
kanttekening, behandeld. De grote verdienste van dit boek bestaat erin een
waaier aan gespecialiseerde, wetenschappelijk informatie samen te brengen in
één boek. Publiciteit in het zakenrecht is om die reden het perfecte naslagwerk
voor elke jurist die zich (verder) wil verdiepen in de materie van de publiciteit.
chaRloTTe willemoT

VASTGOEDRECHT
F. haenTjens, Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening (Antwerpen: Intersentia 2015), 690 p., €150,00
Het boek “Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening” is de handelseditie van
het proefschrift dat de auteur verdedigde met het oog op het behalen van de
graad van doctor in de rechten. Het is echter evenveel een academisch werk
dat de aandachtige lezer tot diepere inzichten brengt, als een naslagwerk dat,
mede dankzij de uitgebreide index, de gehaaste praktizijn duidelijke antwoorden biedt. Het werk gaat uit van een bijzonder pertinente, en tot nu toe onderbelichte vraagstelling, waarover zo meteen meer, en beantwoordt deze vragen aan
de hand van een onderzoek waarin rechtspraak een prominente plaats inneemt.
Daarentegen speelt de rechtsvergelijking in deze studie tweede viool. Jammer
voor sommige academische rigoristen, maar het komt de praktische bruikbaarheid en het inlevingsvermogen van de lezer wel ten goede. Om dat inlevingsvermogen en het overzicht nog meer te beschermen, beperkt het werk zich tevens
tot het Vlaams Gewest voor wat de component ruimtelijke ordening betreft.
Opnieuw jammer voor sommigen, maar detail en diepgang moeten nu eenmaal
afgewogen worden tegen breedte en bereik.
Wie in zijn of haar juridische praktijk regelmatig met vastgoed in aanraking
komt, weet dat de contractpartijen bij bepaalde overeenkomsten, zoals o.a. huur
en koop, allerlei bijkomende informatieplichten opgelegd krijgen vanuit het
ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht. De logica hierachter is vrij eenvoudig: het stedenbouwkundig statuut (in de brede zin van het woord) van het
onroerend goed is van cruciaal belang voor de waarde, zodat de medecontractant
hierover voldoende ingelicht moet worden. Op de niet-naleving van deze bepalingen staan uiteraard allerhande sancties. Op dit kruispunt van privaatrecht en
ruimtelijke ordeningsrecht peilt dit proefschrift naar de wisselwerking tussen
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deze twee rechtstakken. Meer specifiek gaat de auteur systematisch de invloed
van het ruimtelijke ordeningsrecht na op de totstandkoming en uitvoering van
privaatrechtelijke overeenkomsten. Als toemaatje wordt waar relevant ook het
privaat procesrecht betrokken. Het openbare orde-karakter van het ruimtelijke
ordeningsrecht kan immers de afdwinging in rechte van bepaalde overeenkomsten in de weg staan.
Ten slotte nog een kort overzicht van de inhoudelijke opbouw van deze studie.
In Deel I worden de informatieverplichtingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening besproken. Deel II behandelt de invloed van het ruimtelijke ordeningsrecht op de geldigheidsvereisten van privaatrechtelijke overeenkomsten,
de leer van het rechtmatig belang, en de wisselwerking tussen beiden. Ten slotte
zoomt Deel III in op de invloed van het ruimtelijke ordeningsrecht op aannemings-, koop- en huurovereenkomsten.
Hoewel de reikwijdte dus geografisch beperkt is tot het Vlaams Gewest, vormt
dit boek door de juridische breedte én diepte een nuttig instrument voor elke in
Vlaanderen actieve vastgoedjurist.
fReDeRic helsen

VARIA
A. van oevelen, S. RUTTen en J. Rozie, Overmacht (Antwerpen: Intersentia
2015), x + 170 p., €65
In 1982 schreef R. k RUiThof dat de overmachtsleer een “fausse idée claire” is
(R. k RUiThof, “Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming
van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering” in Hulde
aan René Dekkers (Brussel: Bruylant 1982) 283). Het boek Overmacht toont aan
dat deze vaststelling in 2015 nog steeds accuraat is.
Een eerste les die uit dit boek is te trekken, is dat een overkoepelend leerstuk
van overmacht over de verschillende behandelde rechtstakken heen niet lijkt te
bestaan. Dat is opmerkelijk aangezien het Hof van Cassatie de overmachtsleer
op een gelijkaardige manier omschrijft voor elk van de behandelde rechtstakken. Van overmacht is telkens slechts sprake indien een persoon een wettelijke
verplichting of een contractuele verbintenis onmogelijk kan eerbiedigen als gevolg van een van de wil van de mens onafhankelijke omstandigheid, welke die
wil noch heeft kunnen voorzien, noch heeft kunnen voorkomen. Terwijl de gelijkenissen in de toepassingsvoorwaarden – in theorie – duidelijk zijn, bestaan
sterke verschillen in de toepassingen van overmacht in de verschillende rechtstakken. Elke rechtstak kneedt als het ware de overmachtsleer naar zijn eigen
noden. Zo ligt een morele overmacht vervat in artikel 71 Sw., terwijl een morele
overmacht door de band genomen niet mogelijk is bij een toepassing van de
absolute onmogelijkheidsvereiste van de overmachtsleer in het contractenrecht.
In het burgerlijk procesrecht moet de overmachtsleer strikt worden beoordeeld,
terwijl diezelfde leer in het arbeidsrecht in alle redelijkheid toepassing moet
kennen. Opmerkelijk is ook dat in het burgerlijk procesrecht een toepassing van
TPR 2016

1129

de overmachtsleer volgens van leRsBeRghe “in zekere zin” kan volgen uit een
leemte in de wetgeving. Eenzelfde toepassing van de overmachtsleer omwille
van een leemte in de wetgeving is daarentegen in het contractenrecht moeilijk in
te beelden. Een leemte in de wetgeving vormt immers geen nieuwe omstandigheid die zich heeft voorgedaan na het ogenblik waarop de contractpartijen hun
overeenkomst sloten. Een laatste voorbeeld betreft het strafprocesrecht in vergelijking met het contractenrecht. In het strafprocesrecht argumenteren auteurs
om met de persoonlijke omstandigheden van de persoon rekening te houden bij
de beoordeling van de onmogelijkheidsvereiste in het raam van overmacht. Een
subjectieve invulling wordt bepleit. Dat is anders in het contractenrecht, waar
er naar wordt gestreefd om die onmogelijkheidsvereiste zo objectief mogelijk te
benaderen aan de hand van de objectief geachte maatstaf van de “bonus pater
familias” geplaatst in dezelfde omstandigheden van plaats en tijd.
Dit boek leert ons ten tweede dat de overmachtsleer het voorwerp blijft van
discussie binnen elke behandelde rechtstak. Laat ons het contractenrecht als
voorbeeld nemen. In het contractenrecht is een klassiek twistpunt het adagium
genera non pereunt op grond waarvan doorgaans wordt geargumenteerd dat
de overmachtsleer niet van toepassing kan zijn op een verbintenis die een genusgoed tot voorwerp heeft. Genusgoederen vergaan immers niet. In dit boek
nemen van oevelen en De Boeck omtrent dit twistpunt – terecht – een van de
gangbare mening afwijkend standpunt in: genera non pereunt kent geen bijzondere waarde. Evenzeer van de gangbare mening afwijkend, beperken diezelfde
auteurs de risicoleer in het contractenrecht tot wederkerige niet-eigendomsoverdragende overeenkomsten. Enigszins bevreemdend verdelen deze auteurs
daaropvolgend ook risico’s wanneer ze de rechtsgevolgen van de overmachtsleer
bespreken bij éénzijdige of wederkerige eigendomsoverdragende overeenkomsten. De vraag rijst dan of er bij deze laatste twee soorten van overeenkomsten
geen risicoleer geldt.
Kortom, dit boek bevestigt dat het grote praktische belang van de overmachtsleer in bepaalde mate omgekeerd evenredig is aan de precisie waarmee deze
rechtsfiguur is uitgewerkt. Desalniettemin vormt dit boek een interessante en
belangrijke bijdrage om tegemoet te komen aan die enigszins verstoorde verhouding tussen belang en uitwerking. Dergelijke initiatieven zijn aldus in het
raam van de overmachtsleer toe te juichen.
michael De PoTTeR De Ten BRoeck

VARIA
E. waUTeRs, P. valcke en E. lievens (eds.), Sociale media anno 2015 (Antwerpen: Intersentia 2015), 338 p., €75,47
‘Sociale media anno 2015. Actuele juridische aspecten’ is het vervolgverhaal op
‘Sociale media. Actuele juridische aspecten’ dat onder leiding van dezelfde editors verscheen in 2013. Het gebruik van sociale media is de laatste jaren enkel toegenomen waardoor tal van nieuwe onderzoeksproblemen aan het licht kwamen.
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Het boek ‘Sociale media anno 2015’ is opgebouwd uit elf uiteenlopende bijdragen van verschillende academici en praktijkjuristen. In elk van de hoofdstukken
wordt een ander actueel thema rond sociale media onderzocht. Het merendeel
van de thema’s behandelen de juridische aspecten van (het gebruik van) sociale
media. Eén bijdrage handelt over de sociaal-communicatiewetenschappelijke
aspecten van het gebruik van sociale media door kinderen en jongeren (Hoofdstuk III. ‘Reclamewijsheid 2.0: hoe kinderen en jongeren omgaan met socialemediamarketing’ door Michel Walrave, Joris Van Ouytsel, Brahim Zarouali,
Koen Ponnet en Karolien Poels).
Bij de juridische thema’s springt het laatste hoofdstuk over de erfrechtelijke
nalatenschap in het oog (Hoofdstuk XI. ‘De erfrechtelijke nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal’ door Elisabeth Adriaens). De auteur beschrijft de juridische
gevolgen van de digitalisering van het menselijke leven op de erfrechtelijke nalatenschap van de ‘homo digitalis’.
Uiterst actueel in 2015 is de bijdrage van de hand van de editors van het boek.
In hoofdstuk V. ‘‘Ik ga akkoord’. Maar waarmee? Sociale netwerksites en hun
algemene voorwaarden’ nemen Ellen Wauters, Eva Lievens en Peggy Valcke de
algemene voorwaarden van Facebook onder de loep. De nadruk in deze bijdrage
ligt op de problematiek van de geïnformeerde toestemming van sociale media
gebruikers.
Op de toestemmingsvereiste wordt in het boek overigens in verschillende bijdragen ingegaan. In het bijzonder komt de toestemming ook aan bod in Hoofdstuk
II. ‘Sociale netwerksites als advertentienetwerk: uitdagingen en mogelijkheden
voor het verkrijgen van geïnformeerde toestemming’ dat werd aangeleverd door
Nathalie Bertels.
Naast de toestemming worden in het boek ook heel andere thema’s aangesneden. In Hoofdstuk I. ‘Marketing, intellectuele rechten en sociale media’ buigen
Tom Heremans en Lisbeth Depypere zich over het intellectueel recht, de oneerlijke marktpraktijken en de consumentenrechten in sociale media.
In Hoofdstuk IV. ‘Sociale media en het recht op afbeelding’ onderzoekt Linde
Dierickx de tekortkomingen en leemten die bestaan (en/of ontstaan zijn) bij de
toepassing van het recht op afbeelding in de wereld van sociale media.
In Hoofdstuk VI. ‘De aansprakelijkheid voor onrechtmatige reviews over hotels
op Facebook en op booking- en reviewsites’ belicht Sofie De Pourcq enkele
aansprakelijkheidsproblemen die opduiken bij de online publicatie van onrechtmatige reviews. Ze bespreekt zowel de aansprakelijkheid van online reviewers
voor hun ‘user generated content’, als die van de platformen waarop de onrechtmatige reviews beschikbaar zijn.
In Hoofdstuk VII. ‘Sociale media en mededinging: is het Europese concurrentietoezicht opgewassen tegen Facebook en consorten’ zet Inge Graef de spanning tussen sterke sociale media-spelers en de regels voor eerlijke concurrentie
in de verf.
Vanuit bewijsrechtelijk perspectief kan gewezen worden op de bijdrage van Kurt
Willems en Pieter Jan Valgaeren (Hoofdstuk VIII. ‘Bewijs en sociale media in
burgerlijke geschillen’). In hun bijdrage lijsten ze eerst de meest voorkomende
situaties op waarin sociale media in de rechtbank komen. Daarna bespreken ze
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de typologie van de bewijsvoering via sociale media en de knelpunten van dit
soort bewijsvoering.
In Hoofdstuk IX. ‘Statusupdate: Belgische opsporing - L voelt zich #verward
bij het speuren in sociale media’ bespreekt Charlotte Conings de specifieke uitdagingen van de onlinerealiteit voor het speuren in private socialemediaomgevingen door politie en justitie.
In Hoofdstuk X. ‘Sociale media en internationaal privaatrecht’ onderzoekt
Cedric Vanleenhove de internationaal privaatrechtelijke aspecten van sociale
media. Sociale media bestaan immers per definitie over de grenzen heen. Het
internationaal privaatrecht bevat de regels om de beslechting van grensoverschrijdende geschillen mogelijk te maken.
De sterkte van ‘Sociale media anno 2015. Actuele juridische aspecten’ zit in de
diversiteit van de bijdragen. De verschillende thema’s beantwoorden elk vanuit een andere rechtstak of vanuit een ander onderzoeksdomein actuele vragen
over sociale media. Het is wachten nu op een eventueel verder vervolgverhaal
waarin sociale media (anno 2017?) zouden kunnen worden benaderd rekening
houdende met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
yUng shin van DeR syPe
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TENTOONSTELLING

V. Paumen en T. Van Poucke (curatoren), De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld, Groeningemuseum Brugge, 28/10/2016 t.e.m.
05/02/2017, € 8.
In het Groeningemuseum in Brugge loopt van 28 oktober 2016 tot 5 februari
2017 een tentoonstelling die aandacht verdient van de lezers van dit tijdschrift: “De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld”. In vijf
zalen nemen curatoren Vanessa Paumen en Tine Van Poucke de bezoeker
mee op een reis door drie eeuwen (ca. 1450-1750) recht, rechtspraak, rechtsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis met als centrale vragen: hoe wordt het
recht afgebeeld in de kunst en hoe heeft die kunst een invloed op het recht?
In zaal A “Hemels oordeel, wereldse rechtspraak” worden we geconfronteerd met de ultieme rechtszaak: het Laatste Oordeel. Zo zien we er bijvoorbeeld het Laatste Oordeel (1525) van Jan Provoost, dat bedoeld was voor de
schepenkamer van het Brugse stadhuis, en het Laatste Oordeel (1551) van
Pieter Pourbus, dat oorspronkelijk in de vierschaar van het Brugse Vrije
hing. In de schepenkamer en de vierschaar werd recht gesproken en de
bedoeling van beide werken is enerzijds om de schepenen-rechters er voor
te waarschuwen om rechtvaardig, onpartijdig en eerlijk recht te spreken,
maar ook om de getuigen, beklaagden en aanklagers op hun plichten te wijzen, aangezien allen ooit berecht zullen worden door de Hoogste Rechter.
Zaal B “Exempla iustitiae” is gewijd aan werken die voorbeelden van goede
en slechte rechtspraak uit de Bijbelse en klassieke literatuur tonen. Het Oordeel van Salomon (1547) van Frans Floris I, bedoeld voor het Antwerpse
stadhuis, hangt er naast de Wraak van Tomyris (1610) van Pieter Pieters,
opnieuw voor de vierschaar van het Brugse Vrije. Bedoeling van de tentoongestelde werken is werkelijk om een voorbeeld – een exemplum – te
vormen voor zij die aan het recht en de rechtspraak deelnemen. Dit gebeurt
door voorbeelden te tonen van zowel hoe het wel moet, bijvoorbeeld het
Salomonsoordeel dat de wijze rechter Salomon toont, als hoe het niet moet,
bijvoorbeeld de Wraak van Tomyris, waarin koningin Tomyris gedreven
door wraak het lijk van de Perzische koning Cyrus onteert.
Zaal C heeft als centrale onderwerp een wereldberoemd juridisch verhaal,
opgenomen in Herodotos’ Historiën: het oordeel van Cambyses. De Perzische koning Cambyses laat zijn rechter Sisamnes levend villen wegens
omkoping en bekleedt vervolgens de stoel van de nieuwe rechter, Otanes,
zoon van Sisamnes, met de huid van zijn vader. Centraal hangt het beroemde
meesterwerk het Oordeel van Cambyses (1498) van Gerard David. Het werk
was bedoeld voor de raadzaal van het Brugse stadhuis en dat is te zien
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aan het schilderij: op de achtergrond herkennen we de Brugse Poortersloge
(aan het Jan Van Eyckplein) en het stadhuis. Bovendien kunnen we wellicht
aannemen dat de gezichten van de omstaanders op het schilderij Brugse
schepenen zijn. Als waarschuwing kan dit tellen.
Zaal D “Gerechtigheid in de praktijk” is eigenlijk een verzameling kabinetten, gewijd aan de rechtspraktijk in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. In het eerste kabinet zien we kunstwerken die allen verband
houden met de rechtvaardigheid van rechters en juristen tout court. Deze
glasramen, etsenreeksen en schilderijen blijven actueel. Twee volgende
kabinetten zijn integraal gewijd aan de Brugse rechtspraak en de verschillende jurisdicties die naast elkaar bestonden en aan de bekende Brugse
jurist Joos de Damhouder (1507-1581), die onder andere benadrukt hoe
advocaten steeds het belang van partijen dienen te laten primeren op hun
eigen (financieel) belang. Een laatste kabinet bevat een bij een tentoonstelling als deze obligate bloemlezing van de straffen die in het Ancien Régime
werden opgelegd.
Zaal E “Justitia. Van kardinale deugd tot politiek ideaal”, ten slotte, betreft
de ultieme verpersoonlijking van het recht en haar geschiedenis: Vrouwe
Justitia. Oorspronkelijk een van de vier laatantieke kardinale deugden krijgt
zij onder christelijke invloed het zwaard en de weegschaal – zoals bijvoorbeeld ook Christus en Sint-Michaël dat hanteren in het Laatste Oordeel – en
rond 1500 wordt zij voorgesteld met een blinddoek. Wij kennen haar zoals
zij wordt voorgesteld op het prachtige schilderij van Antonius Claeissens,
Justitia overwint de zeven hoofdzonden (ca. 1570-1613): Vrouwe Justitia,
allegorie van de rechtvaardigheid, het streefdoel van alle recht.
Naar aanleiding van de tentoonstelling is bij uitgeverij Lannoo tevens het
boek De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld verschenen, door Stefan Huygebaert, Georges Martyn, Vanessa PauMen en Tine
Van Poecke. Het betreft een mooi overzicht van de tentoonstelling, waarbij
ook wordt ingegaan op bijkomende informatie waarvoor op de tentoonstelling zelf geen plaats is.
Allen daarheen!
benjaMin VerHeye
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