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Inleiding 

1. Een belangrijk onderdeel van het werk van de Interuniversitaire 
Commissie voor de Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse 
Gewest was de regulering van de bedrijfsinterne milieuzorg. De 
rapporteur voor de Commissie, L. LAvRYSEN, gaf in zijn inleiding 
bij de toelichting bij de betreffende artikelen aan dat de bedrijfsinterne 
milieuzorg en milieu-auditsystemen zowel in binnen- als buitenland 
volop in de belangstelling staan(1). De regulering van de bedrijfs
interne milieuzorg is neergelegd in deel 6 van het Voorontwerp 
decreet milieubeleid en werd reeds als afzonderlijke titel op 27 januari 
1994 voor advies voorgelegd aan de SERV(2) en de Minaraad. Ook 
werd op 23 februari 1995 de tekst van de Commissie als ontwerp van 
decreet aan de Vlaamse Raad aangeboden(3). De betreffende titel 
werd op 6 april1995 aangenomen door de Vlaamse Raad(4) en op 19 
april1995 bekrachtigd door de Vlaamse regering. Op 4 juli 1995 werd 
de tekst in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd(5). 
Een van de pijlers van dit decreet betreffende bedrijfsinterne milieu
zorg is de instelling van de milieucoordinator. In deze bijdrage zal 
worden stilgestaan bij de rol en taak van deze milieucoordinator zoals 
deze uit het werk van de Interuniversitaire Commissie, maar ook uit 
de parlementaire voorbereiding naar voren komt. Meer bepaald zal 
door mij worden stilgestaan bij de keerzijde van de taken en plichten 
die op de milieucoordinator rusten, namelijk de vraag naar diens 
aansprakelijkheid in geval de hem opgedragen taken niet correct 
zouden worden uitgevoerd. Dit brengt in de eerste plaats de vraag 
mee naar diens mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid indien 
ten gevolge van diens optreden fouten worden veroorzaakt; in de 
tweede plaats rijst ook de vraag of bij eventuele tekortkomingen de 

(1) Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest, 
Voorontwerp decreet milieubeleid, Brugge, Die Keure, 1995, 637 (hierna afgekort als Voor· 
ontwerp decreet milieubeleid). 
(2) Die overigens geen consensus kon bereiken, zodat afzonderlijke standpunten werden 
geformuleerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties (Stukken, Vlaamse Raad, 
1994-95, 719/1, p. 54-67). 
(3) Stukken, Vlaarnse Raad, 1994-95, 719/1. 
(4) Zie beknopt verslag van 6 april 1995 met betrekking tot de besprekingen in de Vlaamse 
Raad. 
(5) Krachtens art. 3 tteden de bepalingen met betrekking tot de milieucoordinator (hoofdstuk 
II) zes maanden na de bekendrnaking in het Belgisch Staatsblad in werking~ zijnde 4 januari 
1996. In deze bijdrage wordt geregeld verwezen naar de artikelen van de tekst zoals deze werd 
aangenomen door de Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van de Vlaamse Raad. Het 
betteft hier dezelfde tekst die inmiddels als het decreet van 19 april 1994 in het BS werd 
gepubliceerd. 
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milieucoordinator strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden. 
Het spreekt voor zich dat in dit kader over beide thema's slechts in 
aftastende vorm kan worden nagedacht. Immers, hoewel een bedrijfs
verantwoordelijke voor milieu-aangelegenheden wel al in bepaalde 
milieuwetten bekend was, is het concept van een verplichte milieu
coordinator waarvan de taken en bevoegdheden decretaal zijn vast
gelegd tach nog relatief nieuw. Rechtspraak waarin de civielrechte
lijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsverantwoor
delijke oude stijl wordt geanalyseerd, is ook niet of nauwelijks te 
vinden. Derhalve kan over de aansprakelijkheid van de nieuwe mi
lieucoordinator alleen in algemene termen worden gesproken door de 
voorwaarden voor de aansprakelijkheid zoals deze uit de civiele en 
strafrechtelijke jurisprudentie naar voren komen in kaart te brengen en 
toe te passen op de specifieke taken van de milieucoordinator zoals 
deze in het decreet zijn neergelegd. 

Derhalve wordt deze bijdrage als volgt opgebouwd: eerst zullen de 
taak en positie van de milieucoordinator in kaart worden gebracht. Het 
is immers niet mogelijk iets zinvols over de aansprakelijkheid van de 
coordinator te vermelden indien niet eerst diens taken en plichten in 
kaart zijn gebracht. De aansprakelijkheid vormt immers de keerzijde 
van de decretale pll.Chien~ Naasid.eze schets van de taak en positie van 
de milieucoordinator (II), zal dan op de civielrechtelijke aansprake
lijkheid (III) en strafrechtelijke aansprakelijkheid (IV) worden inge
gaan om af te sluiten met enkele slotbedenkingen (V). 

II. Taak en positie van de milieucoordinator volgens bet decreet 
en de parlementaire voorbereiding 

A. MOGELIJKE RECHTSPOSITIES VAN DE MILIEUCOORDINATOR 

1. De plicht tot aanstelling van een milieucoordinator 

2. De milieucoordinator wordt gereguleerd in hoofdstuk II van de 
titel III bedrijfsinterne milieuzorg. Voor de beoordeling van het 
statuut van de milieucoordinator en diens plichten zijn een aantal 
van de aangenomen artikelen van belang. In de eerste plaats is het 
uiteraard van belang te vermelden dat uit de decretale tekst blijkt dat 
in bepaalde gevallen een plicht bestaat een milieucoordinator aan te 
stellen. Het in artikel 3.2.1 neergelegde systeem kent 3 mogelijk
heden: 
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- De exploitanten van inrichtingen van de eerste klasse zijn ver
plicht een milieucoordinator aan te stellen, behoudens een vrijstelling 
die voor bepaalde categorieen van inrichtingen zou kunnen worden 
verleend, doch slechts door de Vlaamse regering(6). 
- Voor wat de andere categorieen van inrichtingen betreft, kan de 
Vlaamse regering via sectorale voorwaarden de verplichting instellen 
een milieucoordinator aan te stellen(7). 
- Ten slotte kan de vergunningverlenende overheid ook de exploi
tanten van andere inrichtingen de verplichting opleggen een milieu
coordinator aan te stellen ,indien de aard van de inrichting, de aard 
van de milieu-effecten die er van uitgaan of de plaats waar ze gelegen 
is of uitgeoefend wordt, dit verantwoordt"(8). 
Daaruit volgt dat deze milieucoordinator in de bedrijfsinterne milieu
zorg een essentiele figuur wordt. Voor aile eerste klasse bedrijven is 
zijn aanstelling immers verplicht, behoudens vrijstelling en voor 
andere bedrijven kan die aanstelling bovendien verplicht gesteld 
worden (9). Dit lijkt het belangrijkste verschil te zijn met de reeds 
bestaande milieuverantwoordelijken. Het fenomeen waarbij de zorg 
voor het milieubeleid van een onderneming in het bijzonder aan een 
persoon wordt opgedragen is inderdaad op zichzelf niet nieuw. Er zijn 
enkele precedenten in het Belgisch milieurecht. Tijdens de parlemen
taire voorbereiding werd onder meer gewezen op art. 20 van de Wet 
van 22 juli 1974 op de giftige afval dat bepaalde dat de verrichtingen 
voor de vernietiging, de neutralisering en de wegwerking van de 
giftige afval onder het gezag geplaatst zijn van een door de werkgever 
aangestelde persoon. In navolging van dit voorbeeld bepaalde even
eens art. 61 van het Vlaamse afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 dat de 
inrichtingen die vergunningsplichtig zijn ertoe gehouden zijn een 
natuurlijke persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het 
naleven van de bepalingen, vastgesteld door of krachtens het decreet, 
en van de voorschriften van de verleende vergunning. Bovendien was 
ook in VLAREM I sprake van een ,verantwoordelijke persoon" die 

(6) Zie § 1 van art. 3.2.1 van de door de Commissie voor Leefmilieu en Natuurbeboud 
aangenomen tekst (Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 20-21). Dit komt overigens 
overeen met bet voorstel van de Commissie Bocken zoals neergelegd in art. 6.1.1 § 1 en 2 van 
bet Voorontwerp decreet milieubeleid (Interuniversitaire Commissie tot Herziening van bet 
Milieurecht in het Vlaamse Gewest, o.c., 72). 
(7) Art. 3.2.1 § 2 van de door de Commissie aangenomen tekst (Stukken, Vlaamse Raad, 1994-
95, 719/3, p. 21). Zie ook art. 6.1.1 § 2 van het Voorontwerp decreet milieubeleid. 
(8) Art. 3.2.1 § 3 van de door de Commissie aangenomen tekst (Stukken, Vlaamse Raad, 1994-
95, 719/3, p. 21). Zie ook art. 6.1.1 § 3 van het Voorontwerp decreet milieubeleid. 
(9) Zie ook het verslag van de Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van de heer J. 
Timmermans (Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 3). 
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onder meer op het aanvraagformulier van de milieuvergunning moet 
worden vermeld(lO). 
Tijdens de discussie in de Commissie voor Leefmilieu en Natuurbe
houd werd nog door een lid gevraagd of de voorgestelde nieuwe 
figuur van milieucoordinator de bestaande functies van milieuver
antwoordelijke in het kader van VLAREM zou overnemen. Daarop 
antwoordde de minister ,dat de verantwoordelijke inzake milieu 
inderdaad de milieucoordinator wordt"(ll). Het belangrijkste ver
schil met de huidige situatie is in de eerste plaats dat de verplichting 
een milieucoordinator te nemen thans veralgemeend wordt tot alle 
eerste klasse bedrijven en niet, zoals in het verleden, slechts met 
betrekking tot de verplichtingen uit het afvalrecht geldt. Bovendien 
zijn de taken en verplichtingen thans, naar Duits voorbeeld(12) veel 
duidelijker vastgelegd dan zulks in het verleden het geval was. 

2. De interne of externe milieucoordinator 

3. Belangrijk ten aanzien van de positie van de milieucoordinator is 
dat uit art. 3 .2.1, § 4 van het decreet blijkt dat deze milieucoordinator 
hetzij een werknemer kan zijn van de exploitant, hetzij een persoon 
kan_zijn die_ ge_en werknemer is van de e:xploitant. Het tweecie lid van 
art. 3.2.1, § 4 bepaalt bovendien dat ,wanneer dit geen afbreuk doet 
aan een goede taakvervulling" voor twee of meer inrichtingen ge
zamenlijk een milieucoordinator kan worden aangesteld of een beroep 
kan worden gedaan op de diensten van een persoon die geen werk
nemer is van de exploitant. Daar staat echter bij vermeld dat dit alleen 
kan geschieden ,met instemming van het door de Vlaamse regering 
aangewezen bestuur". Er blijft op het eerste gezicht enige onduide
lijkheid omdat, letterlijk genomen, de tekst zo gelezen zou kunnen 
worden dat zodra een externe consultant wordt aangesteld, ook indien 
deze slechts voor een inrichting als milieucoordinator wordt bestem
peld, ook een instemming van het door de Vlaamse regering aange
wezen bestuur vereist zou zijn. De parlementaire voorbereiding schept 
ter zake echter verduidelijking. De heer Barbe had een amendement 
voorgesteld(l3) om duidelijk te maken dat de aanstelling van een 

(10) Zie desbetreffend de toelichting van L. LAVRYSEN in Voorontwerp decreet milieubeleid, 
641-642, die grotendeels werd overgenomen in de memorie van toelichting bij het in de 
Vlaamse Raad ingediende ontwerp van decreet: Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/1, p. 6-
7. 
(11) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95,719/3, p. 8. 
(12) Zie de toelichting van L. LAVRYSEN, Voorontwerp decreet milieubeleid, 643. 
(13) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/2, p. 6. 
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milieucoordinator die geen werknemer is van de exploitant slechts 
mogelijk is na instemming van het bestuur. De minister heeft tijdens 
de commissiebespreking echter verduidelijkt dat het tweede lid van 
het genoemde § 4, dat over deze instemming van het bestuur handelt 
,enkel van toepassing is bij de aanstelling van een gezamenlijke co
ordinator voor twee of meer inrichtingen en dat het eerste lid de 
algemene principes vastlegt voor de aanstelling van een milieucoor
dinator" ( 14 ). 
Daaruit volgt dat het decreet klaarblijkelijk aan de volgende moge
lijke situaties denkt: 
- De milieucoordinator die gewoon als werknemer in dienst is van 
het bedrijf. 
- De milieucoordinator die geen werknemer is en enkel voor een 
inrichting wordt aangewezen. In dat gevallijkt geen instemming van 
het bestuur vereist. 
- De aanstelling van een milieucoordinator die geen werknemer is 
van de exploitant en die voor twee of meer inrichtingen gezamenlijk 
wordt aangesteld. Dan is wei een instemming van het bestuur ver
eist(l5). 
Vermeldenswaard is nog dat de exploitant de aanstelling van de 
milieucoordinator ter kennis van het door de Vlaamse regering aan
gewezen bestuur dient te brengen. Indien het bestuur meent dat de 
aangestelde milieucoordinator niet voldoet aan bepaalde nader te 
bespreken voorwaarden, dan kan het eisen dat de exploitant binnen 
een door het bestuur te bepalen termijn een andere milieucoordinator 
aanstelt(16). 

4. Ter afsluiting van deze eerste beschrijving van het statuut van de 
milieucoordinator volgens het decreet dient nog even bij twee speci
fieke vragen, die in het kader van de aansprakelijkheidsproblematiek 
van belang kunnen zijn, te worden stilgestaan. 

(14) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 9. 
(15) Nog blijft onduidelijk of hiermee alleen wordt gedoeld op de situatie waar een exploitant 
voor meerdere inrichtingen een externe milieucoordinator aanstelt of de situatie waarbij 
eenzelfde externe professionele milieucoordinator voor verscheidene exploitanten (en dus 
twee of meer inrichtingen) als milieucoordinator optreedt. Indien men deze laatste interpretatie 
volgt, dan zal de milieuconsultant die zijn diensten als milieucoordinator aan een exploitant 
aanbiedt steeds de instemming van het bestuur moeten hebben zodra hij voor meer dan een 
inrichting als milieucoordinator gaat optreden, ook indien zulks zich successief in de tijd 
voordoet. 
(16) Art. 3.2.3, § 3 van de door de Commissie aangenomen tekst (Stukken, Vlaamse Raad, 
1994-95, 719/3, p. 22). 
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3. De exploitant als milieucoordinator? 

5. Een eerste vraag betreft de relatie tussen de milieucoordinator en 
de exploitant. De idee van de introductie van een milieucoordinator 
lijkt te zijn dat op iemand in het bijzonder de plicht wordt gelegd zorg 
te dragen voor de naleving van de milieurechtelijke verplichtingen. 
Anderzijds blijkt uit de beschrijving van de taken van de milieu
coordinator in art. 3.2.2., waarop hieronder meer in detail zal worden 
ingegaan, dat niet de milieucoordinator zelf degene is die de milieu
wetgeving dient na te lev en. Hij lijkt eerder als ,luis in de pels" 
binnen het bedrijf kritisch te moeten waken over de naleving van de 
milieuwetgeving, zonder dat hij zelf noodzakelijkerwijs degene dient 
te zijn die ook voor de uitvoering van die verplichtingen instaat. In art. 
3.2.2 zal men bij de beschrijving van de taken van de coordinator, naar 
Duits model van de ,Schutzbeauftragte" immers kunnen lezen dat de 
milieucoordinator dient te waken over de naleving van de wetgeving, 
bijvoorbeeld door regelmatig metingen uit te voeren en controle op 
geregelde tijdstippen uit te voeren. Vervolgens wordt, onder meer in 
art. 3.2.2., § lb ook uitdrukkelijk aangegeven: 

,Hij rapporteert de vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding 
_elldQeL vQorstellen Qrn de~e t~ ver_h~lp~n. '~ _ _ 

Deze constructie veronderstelt een duidelijke scheiding tussen de 
controleur en de uitvoerder. De milieucoordinator dient in beginsel 
enkel te bewaken, niet zelf te beslissen of uit te voeren. Dit doet echter 
een aantal vragen rijzen met betrekking tot de scheiding tussen con
trole en uitvoering. Zou de exploitant zelf ook milieucoordinator 
mogen zijn? Men kan stellen dat dit tegen de geest van het milieu
coordinatorschap ingaat omdat de controleur dan onvoldoende afstand 
ten opzichte van de uitvoering heeft(17). Ook lijkt het tegen de letter 
van art. 3.2.1 in te gaan, omdat daarin is aangegeven dat de exploitant 
een milieucoordinator dient aan te stellen. Dit veronderstelt dat de 
exploitant zelf niet die coordinator kan zijn. Om dit te expliciteren, 
had L. Barbe een amendement ingediend ertoe strekkende duidelijk te 
bepalen dat de eigenaar of exploitant niet kan worden aangesteld tot 
milieucoordinator(l8). Tijdens de commissiebespreking verwees de 

(17) Alleen de vakbondsafvaardiging in de SERV stelde voor te bepalen dat de milieu
coordinator tevens de werkgevei zou zijn (Stukken, Vlaamse Raad, 1994-1995, 719/1, p. 55). 
(18) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/2, p. 7. 
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minister naar de memorie van toelicbting waarin dit reeds duidelijk 
was gesteld: 

,De minister verduidelijkt dat het inderdaad niet de bedoeling kan zijn 
dat de exploitant zou optreden als milieucoordinator"(l9). 

4. Een bestuurder als milieucoordinator? 

6. Hoewel daarmee duidelijk is aangegeven dat de eigenaar van de 
inricbting of exploitant niet tot milieucoordinator kan worden aan
gesteld, blijft nog een gerelateerde vraag rijzen, namelijk of de mi
lieucoordinator een bestuurder van de vennootscbap zou kunnen zijn. 
Op bet eerste gezicbt zou men geneigd zijn zulks ontkennend te 
beantwoorden. Uit de aangebaalde taken van de milieucoordinator 
blijkt immers dat bij geacbt wordt niet tot de ,bedrijfsleiding" te 
beboren. Ben bestuurder van een vennootscbap beboort als orgaan 
uiteraard wei tot de bedrijfsleiding. Men zou derbalve kunnen stellen 
dat een bestuurder, gelet op zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid 
minstens ten dele met de exploitant samenvalt, zodat bet niet de 
bedoeling zou kunnen zijn dat een bestuurder van de exploitant
vennootscbap als milieucoordinator wordt aangesteld. Daar staat ecb
ter tegenover dat bij sommige KMO's bijvoorbeeld een raad van 
bestuur kan bestaan met drie bestuurders en verder geen of nauwe
lijks ondergescbikt personeel. Indien men in een dergelijke situatie 
zou uitsluiten dat een van die bestuurders tegelijk milieucoordinator 
zou zijn, zou dit voor bet midden- en kleinbedrijf bet nadeel bebben 
dat zij steeds op exteme consultants een beroep moeten doen om de 
verplicbting een milieucoordinator aan te stellen ex art. 3.2.1 te 
vervullen(20). 
Overigens blijkt ook de Commissie voor de Herziening van bet 
Milieurecbt, die bet besproken decreet inspireerde, er van uit te zijn 
gegaan dat eveneens bestuurders als milieucoordinator kunnen wor
den aangesteld. LA VRYSEN scbrijft ter zake in zijn toelicbting dat de 
milieucoordinator weliswaar in de meeste gevallen aangestelde zal 
zijn, docb in sommige gevallen ook orgaan van de recbtspersoon kan 

(19) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 11. Ten gevolge van deze verduidelijking 
door de minister trok Barbe zijn amendement in. 
(20) Nochtans suggereert de Memorie van toelichting dat de exteme consultant juist door dit 
midden- en kleinbedrijf zou worden ingeschakeld: ,sommige categorieen inrichtingen beho
rende tot het midden- en kleinbedrijf kunnen enerzijds wei een belangrijke milieuhinder 
veroorzaken, doch zijn vanuit economisch oogpunt te klein om zich een eigen milieucoi:irdi
nator te kunnen permitteren" (Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 71911, p. 9-10). 
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zijn. In dat geval berust op hem eventueel de bestuurdersaansprake
lijkheid(21). 

5. Een rechtspersoon als milieucoordinator? 

7. Een laatste vraag die bij de voorgaande aansluit, is of de milieu'
coordinator steeds een natuurlijk persoon dient te zijn. In de bestaande 
teksten, onder meer art. 20 van de Wet van 22 juli 197 4 op de giftige 
afval en art. 61 van het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 leek dit 
inderdaad het geval te zijn. Die laatste bepaHng sprak zelfs uitdruk
kelijk van een plicht een ,natuurlijke persoon" aan te wijzen. In die 
gevallen ging men er echter steeds van uit dat binnen de onderneming 
zelf een bepaalde persoon aansprakelijk zou zijn voor de naleving van 
de afvalrechtelijke verplichtingen. Ook onder het nieuwe regime van 
de milieucoordinator kan worden gesteld dat de idee uiteraard is dat 
de zorg voor de naleving van de milieuwetgeving in het bijzonder aan 
een natuurlijke persoon wordt opgedragen die als controleur de taak 
krijgt ervoor te zorgen dat het betreffende bedrijf de milieuwetgeving 
naleeft. De idee daarbij is uiteraard dat het leggen van deze bijzondere 
plichten op een natuurlijke persoon hem in het bijzonder zal aanspo
ren erover te wakeii-dat i:le milieuwetgeving birtrren heroetreffemle 
bedrijf wordt nageleefd. 
Het lijkt inderdaad uitgesloten dat intern een rechtspersoon de taken 
van de milieucoordinator zou vervullen. Maar het is zeer wei denk
baar dat men zou overwegen een extern consultancybureau als milieu
coordinator aan te stellen. Zeer waarschijnlijk lijkt dit, gelet op de 
bepalingen van art. 3.2.1 en gelet op de geest van het milieucoordi
natorschap niet. De § 4 van art. 3.2.1 spreekt immers uitdrukkelijk van 
een werknemer ,of een persoon die geen werknemer is". Het lijkt dan 
ook uiterst waarschijnlijk dat indien de exploitant conform art. 3.2.3, 
§ 3 de aanstelling van een rechtspersoon als milieucoordinator ter 
kennis zou brengen van het bestuur, zulks op protest zou stuiten. 
Hiervoor is ook steun in de parlementaire voorbereiding te vinden. 
Op een vraag in de Commissie voor Leefmilieu en N atuurbehoud 
verduidelijkte de minister dat ,de functie van milieucoordinator een 
persoonlijke verantwoordelijkheid inhoudt: een team als dusdanig kan 
dus niet als milieucoordinator worden aangesteld"(22) In het vol
gende zal er dan ook van worden uitgegaan dat de milieucoordinator 

(21) LAVRYSEN, L., Voorontwerp decreet milieubeleid, 648. 
(22) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 9. 

1778 



geen rechtspersoon, maar steeds een natuurlijke persoon is. Zoals 
gezegd, zou die vraag aileen kunnen rijzen bij een externe milieu
coordinator en dan maakt het in wezen voor de aansprakelijkheids
regeling geen fundamenteel verschil. 

B. TAKEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE MILIEU COORDINATOR 

8. Onder de Wet van 22 juli 197 4 op de giftige afval was de idee reeds 
dat de bedrijfsverantwoordelijke conform art. 20, §3 zou waken over 
de naleving van reglementen en de voorwaarde van de machtiging, 
opgelegd krachtens de wet. Ook art. 61 van het afvalstoffendecreet 
omschreef heel globaal dat de verantwoordelijke zorg diende te dra
gen voor de naleving van de bepalingen vastgesteld door of krachtens 
het decreet en voor het naleven van de voorschriften van de verleende 
vergunning. 
De specifieke taken van de milieucoordinator worden in het nieuwe 
decreet in art. 3.2.2 omschreven. Deze bepalingis, op enkele tekstuele 
wijzigingen na, overgenomen van het voorgestelde art. 6.1.2 van het 
Voorontwerp decreet milieubeleid. Uit de toelichting van L. Lavrysen 
blijkt dat de taken van de Duitse ,Schutzbeauftragte" hiervoor model 
stonden(23). Zoals reeds aangegeven, zijn de taken van de milieu
coordinator toegespitst op de controle over de naleving van de milieu
wetgeving(24). Over eventueel vastgestelde tekortkomingen dient hij 
aan de bedrijfsleiding te rapporteren en moeten vervolgens voorstel
len worden gedaan om aan die tekortkomingen te verhelpen. De idee 
is duidelijk dat de milieucoordinator op milieutechnisch vlak een 
bijzondere bekwaamheid heeft, zodat hij ook in staat zal zijn op 
adequate wijze over de naleving van de milieuwetgeving binnen het 
bedrijf te waken. Daarenboven bepaalt art. 3.2.2, § 2 dat de milieu
coordinator advies geeft over elke voorgenomen investering die van
uit milieu-oogpunt relevant kan zijn. In globo is de belangrijkste taak 
van de milieucoordinator het verstrekken van deskundig ad vies aan de 
bedrijfsleiding(25). 
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd uiteraard aan de speci-

(23) Voorontwerp decreet milieubeleid, 650. Zie ook de verwijzingen naar de Duitse milieu
wetgeving in de Memorie van toelichting. Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/1, p. 7. 
(24) Zie voor de taken van de milieucoordinator ook de Memorie van toelichting waarin de 
toelichting van L. LAVRYSEN werd overgenomen: Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/1, p. 
10-13. 
(25) Voorontwerp decreet milieubeleid, 647. Dit illustreert nog eens dat er uiterst delicate 
situaties kunnen ontstaan en een vermenging van functies kan optreden indien de taak van 
milieucoordinator door een bestuurder wordt uitgeoefend. 
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fieke taken van de milieucoordinator heel wat aandacht besteed. 
Daarin wordt ook ingegaan op het gemengd statuut van deze milieu
coordinator. Enerzijds dient de milieucoordinator ongetwijfeld het 
belang van de werkgever in wiens opdracht hij werkt(26). Daarnaast 
behandelt hij echter ook algemene belangen: ,De milieucoordinator 
waakt over een maatschappelijk belang: welk impact heeft het bedrijf 
op het milieu, de omwonenden, enz."(27). Dit was ook de aanleiding 
om aan de milieucoordinator een bijzondere sociaalrechtelijke be
scherming te verlenen, hetgeen thans is neergelegd in art. 3.2.5. 
Ge'inspireerd door de bijzondere sociaalrechtelijke bescherming in 
art. 20 van de Wet van 22 juli 197 4 op de giftige afval is bepaald 
dat de milieucoordinator die een werknemer is van de exploitant geen 
enkel nadeel mag ondervinden omwille van de taak die hij als milieu
coordinator vervult. Het tweede lid van art. 3.2.5 schrijft verder voor 
dat de aanwijzing en vervanging van een milieucoordinator-werk
nemer of diens verwijdering slechts kan worden uitgevoerd na voor
afgaand akkoord van het comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen of bij ontstentenis daarvan, van de 
vakbondafvaardiging. Ook tijdens de parlementaire bespreking in de 
Vlaamse Raad werd nog gewezen op het gemengd karakter van de 
milieucoordinator die enerzijds het werkgeversbelang en-anderzijds 
het algemeen belang dient te behartigen, hetgeen aanleiding geeft tot 
de uitwerking van een bijzonder beschermd statuut(28). De artikelen 
van het ontwerp decreet betreffende de bedrijfsinterne milieuzorg 
werden overigens zonder opmerkingen door de Vlaamse Raad aan
genomen. 

9. Wat de specifieke invulling van de taak van de milieucoordinator 
betreft, behoeft het uiteraard geen betoog dat dit in grote mate 
afhankelijk zal zijn van de specifieke kenmerken van de inrichting 
van de exploitant waarvoor de milieucoordinator werkzaam is. Enkele 
taken worden overigens wel nog verder gespecificeerd in het decreet 
bedrijfsinterne milieuzorg zelf. Art. 3.2.2, § 1c bepaalt immers dat de 
milieucoordinator tot taak heeft te waken over of in te staan voor de 
uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissiemetingen en 
de registratie van de resultaten daarvan. Dit betekent dat hij zulks 

(26) Stukken, V1aamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 7. 
(27) Stukken, V1aamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 6. Zie ook de Memorie van toelichting, 
Stukken, V1aamse Raad, 1994-95,719/1, p. 14. Derhalve werd zijn positie ook we1 vergeleken 
met die van de veiligheidschef of de arbeidsgeneesheer. 
(28) Zie beknopt verslag, Vlaamse Raad, zitting 6 apri11995, p. 3. 
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hetzij zelf dient uit te voeren, hetzij er minstens over dient te waken 
dat zulks door een ander wordt uitgevoerd. W at die meet- en registra
tieverplichtingen behelzen, wordt dan vervolgens gespecificeerd in 
hoofdstuk 4 van het decreet, de artikelen 3.4.1 en volgende. Voor het 
overige berust in het algemeen op de milieucoordinator krachtens art. 
3.2.2, § 1b de plicht te waken over de naleving van de milieuwetge
ving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te 
oefenen. Dit betekent dat in globo het de taak van de milieucoordi
nator zal zijn erover te waken dat alle specifieke verplichtingen die op 
een bepaalde exploitant van toepassing zijn ook door deze exploitant 
worden nageleefd. Zo zal de milieucoordinator, om binnen het kader 
van het decreet bedrijfsinterne milieuzorg te blijven, er onder meer 
over moeten waken of de exploitant bijvoorbeeld bij accidentele 
emissies en storingen de hem krachtens art. 3.7.1 opgelegde waar
schuwings- en meldingsplichten naleeft. 

10. Nu het decreet er klaarblijkelijk vanuit gaat dat exploitanten er 
gemakkelijker toe zullen worden aangezet de bepalingen van de 
milieuwetgeving na te I even indien een binnen of buiten de onderne
ming werkzame milieucoordinator erover waakt of zulks inderdaad 
gebeurt, is het uiteraard essentieel dat deze milieucoordinator ook de 
nodige bekwaamheden bezit om deze taken op een effectieve wijze te 
kunnen uitvoeren. Derhalve bepaalt art. 3.2.3, § 1 in het algemeen dat 
iemand alleen als milieucoordinator kan worden aangesteld als hij 
over de vereiste kwalificaties en eigenschappen beschikt om de om
schreven taken naar behoren te kunnen vervullen. Bovendien kan de 
Vlaamse regering conform art. 3.2.3, § 2 door middel van algemene of 
sectorale voorwaarden nadere eisen stellen inzake de opleiding, be
roepservaring en de overige voorwaarden waaraan de milieucoordi
nator moet voldoen. W at betreft milieucoordinatoren die thans al 
werkzaam zouden zijn voor de exploitant in de hoedanigheid van 
werknemer zouden overgangsmaatregelen worden getroffen. Ook 
werd reeds aangegeven dat het bestuur steeds een ex-post controle 
heeft of de milieucoordinator aan de gestelde eisen voldoet. De 
exploitant dient immers conform art. 3.2.3, § 3 de aanstelling van de 
coordinator ter kennis van het bestuur te brengen, waarop het bestuur 
desgevallend kan eisen dat de exploitant binnen een door het bestuur 
te bepalen termijn een andere persoon aanstelt. Dit is overigens niet te 
verwarren met de ex-ante controle, zoals die onder meer in art. 3.2.1, 
§ 4 is neergelegd ten aanzien van de aanstelling van een milieucoor
dinator voor twee of meer inrichtingen hetgeen de ,instemming" van 
het bestuur vereist. 
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III. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoordi
nator 

A. SITUERING VAN DE POSITIE VAN DE MILIEUCOORDINATOR 

11. In II werd geschetst wat volgens de nieuwe decretale bepalingen 
de taken van de rnilieucoordinator zijn. Het is duidelijk dat deze 
decretaal vastgelegde taken tegelijk ook een invulling vormen van 
de plichten van de rnilieucoordinator en bijgevolg ook de meest 
concrete indicatie geven voor de keerzijde van deze plichten, zijnde 
de aansprakelijkheid die kan optreden in geval van een niet correc
te vervulling van deze plichten. Los van de vraag wat de precieze 
inhoud van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rnilieucoor
dinator zal zijn, moet worden benadrukt dat de juridische grondslag 
voor diens aansprakelijkheid zal verschillen naargelang de verschil
lende posities die hij kan vervullen en die in II.A.2 werden beschre
ven. 
Hieronder zullen gemakkelijkheidshalve drie mogelijkheden worden 
onderscheiden. Een eerste mogelijkheid, die in de praktijk het meeste 
voor zal komen, is dat de rnilieucordinator werknemer is van de 
exptoitant(29). In -dat-geval-is -de · positie-van-de milieucoordinator 
vergelijkbaar met die van de veiligheidschef of de arbeidsgenees
heer(30). Gelet op de dan bestaande arbeidsovereenkomst zal de 
werknemer kunnen genieten van de beperking van aansprakelijkheid 
zoals deze is neergelegd in art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
van 3 juli 1978. Deze beperking geldt zowel tegenover de werkgever 
als tegenover derden. Een tweede mogelijkheid is dat de milieucoor
dinator geen werknemer zou zijn van de exploitant, maar dat we met 
de op zichzelf uitzonderlijke situatie te maken zouden hebben dat een 
van de bestuurders, met andere woorden een orgaan van de vennoot
schap, als rnilieucoordinator werd aangesteld. Dit doet de vraag rijzen 
naar de mogelijkheid de milieucoordinator aan te spreken op grond 
van de bestuurdersaansprakelijkheid indien derden (of de exploitant) 
schade lijden ten gevolge van zijn foutief optreden. Omdat hierboven 
reeds werd aangegeven dat het eigenlijk niet de bedoeling kan zijn dat 
bestuurders als milieucoordinator optreden en dat verwacht kan wor
den dat het bestuur daartegen vermoedelijk zal optreden, wordt bij de 

(29) Deze optie geniet volgens de Memorie van toelichting ,duidelijk de voorkeur", zodat de 
milieucoordinator permanent ter beschikking staat van de exploitant (Stukken, Vlaamse Raad, 
1994-95, 71911, p. 9). 
(30) Stukken, V1aamse Raad, 1994-95, 719/1, p. 14. 

1782 



-=- -----------~-=--,;~~~c ~ •-~""---="--------=---==~~~~--' ---=<=-=-=-"'"'----===~------

bestuurdersaansprakelijkheid slechts kort stilgestaan. Ten slotte rijst 
de mogelijkheid dat de milieucoordinator een exteme was, bijvoor
beeld een milieuconsultant die advies gaf aan de exploitant. In dat 
geval kan diens quasi delictuele aansprakelijkheid tegenover derden, 
maar ook diens contractuele aansprakelijkheid tegenover de exploi
tant rijzen. 
Bijgevolg zal de juridische grondslag waarop een milieucoordinator 
bij eventuele schade ten gevolge van diens optreden wordt aange
sproken uiteraard atbankelijk zijn van diens rechtsverhouding tot de 
exploitant: werknemer, orgaan of contractspartij. Wat overigens ook 
de juridische grondslag is waarop de coordinator wordt aangesproken, 
steeds zal nagegaan moeten worden wat in concreto het optreden was 
van de betreffende milieucoordinator en zal dit optreden dienen te 
worden getoetst aan de taken van de milieucoordinator zoals deze 
onder meer in art. 3.2.2 van het decreet bedrijfsinteme milieuzorg zijn 
neergelegd. Inderdaad, welke ook de rechtsgrondslag is voor een 
civielrechtelijke aansprakelijkheidsvordering tegen de milieucoordi
nator, de civielrechtelijke aansprakelijkheid zal steeds gebaseerd zijn 
op de idee dat de coordinator een fout (quasi delictueel, contractueel 
of bestuursfout) heeft gemaakt waardoor aan de exploitant of aan een 
derde schade wordt veroorzaakt(31). Duidelijk is dat, indien een 
rechtsvordering iiberhaupt open staat, het slachtoffer dat beweert 
schade te lijden ten gevolge van het optreden van de milieucoordina
tor de bewijslast heeft dat deze milieuschade veroorzaakt werd door 
een fout van de milieucoordinator die in rechtstreeks oorzakelijk 
verband met de geleden schade staat. 

B. DE CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MILIEUCOORDI

NATOR-WERKNEMER 

1. Algemene voorwaarden voor de civiele aansprakelijkheid van de 
milieucoordinator 

12. Een eerste mogelijkheid is dat we te maken hebben met een 
-de meest gebruikelijke situatie- werknemer die door de exploi-

(31) Een van de klassieke verschillen tussen de civielrechtelijke en de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid is dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid aan het schadebegrip is verbonden. 
Ook al begaat de coordinator grove onzorgvuldigheden, zolang deze geen schade veroorzaken 
zal er geen grondslag voor civielrechtelijke aansprakelijkheid zijn. Strafrechtelijke aansprake
lijkheid treedt op bij de schending van een strafrechtelijk gesanctioneerde norm, ook indien 
geen schade optrad of ooit op zal treden. Strafrechtelijke aansprakelijk werkt in die zin ex ante 
en civielrechtelijke aansprakelijkheid ex post, dat wil zeggen nadat het schadegeval zich heeft 
voorgedaan. 
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tant als milieucoordinator werd aangeduid omdat hij aan de in 
art. 3.2.3 vereiste kwalificaties en eigenschappen voldeed. Uiteraard 
is het mogelijk dat ten gevolge van diens optreden schade aan zijn 
eigen werkgever, de exploitant, ontstaat of schade aan derden. In 
geval zijn optreden schade aan derden heeft veroorzaakt, zal dit 
doorgaans het geval zijn omdat de exploitant bijvoorbeeld ten gevolge 
van een wederrechtelijke emissie schade aan een derde, bijvoorbeeld 
een buurtbewoner, veroorzaakte. Voor deze derde zal dan de vraag 
rijzen of hij naast de exploitant zelf ook de milieucoordinator aan
sprakelijk kan stellen. Situaties waarbij aileen de milieucoordinator 
tegenover derden aansprakelijk wordt gehouden, zullen zich in de 
praktijk vermoedelijk relatief weinig voordoen, precies omdat de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, zeker zoals 
deze thans in het kaderdecreet milieubeleid is geformuleerd, zijn 
grondslag vindt in de schadeverwekkende emissie(32). Deze emissie 
gaat doorgaans uit van een inrichting waarvoor de exploitant als eerste 
civielrechtelijk aansprakelijk is. LAVRYSEN stelt dan ook terecht in 
zijn toelichting bij de titel 'Bedrijfsinterne milieuzorg', waarin overi
gens uitgebreid aandacht wordt besteed aan de mogelijke aansprake
lijkheid van de milieucoordinator, dat de milieucoordinator normaler
wijze niet als civielrechtelijk aansprakelijk in aanmerking zal komen 
omdat bij een emissie uitgaande van een vergunningsplichtige inrich
ting in beginsel de exploitant aansprakelijk zal zijn(33). Daaruit volgt 
dat in zeer veel gevallen een grondslag voor aansprakelijkheid van de 
milieucoordinator zodra schade ontstaat vanuit een vergunningsplich
tige inrichting, niet voor handen zal zijn. 
De vraag rijst echter of een civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
milieucoordinator jegens derden toch mogelijk zou zijn indien blijkt 
dat de schade die door de vergunningsplichtige inrichting wordt 
veroorzaakt geheel of gedeeltelijk tot stand kwam of kon worden 
verdergezet doordat de milieucoordinator heeft nagelaten te waken 
over de naleving van de milieuwetgeving door op regelmatige tijd
stippen controle uit te oefenen op onder meer de werkplaatsen, zuive-

(32) Zie in het a1gemeen over de civie1e aansprakelijkheid voor milieuschade naar Be1gisch 
recht BocKEN, H., ,Aansprake1ijkheid en mi1ieubescherming", RW, 1973-74, 1121-1150; 
BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, 
Brusse1, Bmy1ant, 1979; BocKEN, H., ,Aansprakelijkheid voor milieuschade", De verzekering, 
1981, 43-72; BocKEN, H., ,Aansprake1ijkheid voor mi1ieuschade", RW, 1987-88, 1269-1280 
en zie voor de voorstellen van de Interuniversitaire Commissie: BocKEN, H., RYCKBOST, D. en 
DELODDERE, S., ,Aansprakelijkheid en financiele zekerheden" in Voorontwerp decreet milieu
beleid, 833-942, in het bijzonder 891 e.v. 
(33) Voorontwerp decreet milieubeleid, 647. 
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ringstechnische werken en de afvalstromen(34). Zou een aansprake
lijkheidsvordering tegen de milieucoordinator mogelijk zijn indien 
even wordt afgezien van het feit dat deze werknemer is en bijgevolg 
van de aansprakelijkheidsbeperkende norm van art. 18 van de arbeids
overeenkomst kan genie ten? De schadelijder zou in een dergelijk 
geval kunnen argumenteren dat minstens aan het civielrechtelijke 
foutvereiste is voldaan. Zoals bekend, wordt in het Belgische aan
sprakelijkheidsrecht een gedraging als onrechtmatig beschouwd zodra 
een inbreuk wordt gemaakt op een wettelijke of reglementaire norm 
die een welbepaald gebod of verbod oplegt(35). In dat geval is aan het 
eerste vereiste voor de toepassing van de quasi delictuele aansprake
lijkheid voldaan. De decretale concretisering van de plichten van de 
milieucoordinator vergemakkelijkt met andere woorden de bewijslast 
van het slachtoffer indien deze schade lijdt. Hij zal immers niet de 
schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm moeten bewijzen, 
doch kan ermee volstaan aan te tonen dat de milieucoordinator nage
laten heeft een van de hem opgelegde decretale taken te vervullen. 
Daarmee is aan het foutvereiste voldaan en, indien een rechtsvorde
ring tegen de milieucoordinator tiberhaupt mogelijk is (waarover 
dadelijk meer), zal deze niet aan aansprakelijkheid kunnen ontsnap
pen door te argumenteren dat niet zijn gebrek aan controle over de 
naleving van de milieuwetgeving de schade van het slachtoffer heeft 
veroorzaakt, maar wei de wederrechtelijke emissie van de exploitant. 
Immers, ten gevolge van de in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht 
geldende equivalentieleer inzake de causaliteit kan de schadelijder 
argumenteren dat het gebrek aan controle door de milieucoordinator 
de conditio sine qua non was voor het geheel of een deel van diens 
schade(36). Immers, indien de milieucoordinator de hem in art. 3.2.2 
opgedragen taken correct zou hebben uitgevoerd, zou de wederrechte
lijke emissie in concreto niet zijn opgetreden of niet zijn verergerd, 
zodat er ten gevolge van de equivalentieleer een oorzakelijk verband 

(34) Een plicht die op hem werd gelegd krachtens art. 3.2.2, §lb. 
(35) Zie onder meer VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., ,Over
zicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978)", T.P.R., 1980, 
(1139), 1148-1149, nrs. 3-5 evenals VANDENBERGHE, H., VAN QUICKEN BORNE, M., GEELEN, K. 
en DE CosTER, S., ,Overzicht van Rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 
(1979-1984)", T.P.R., 1987 (1255), 1266-1282 en over de wetsovertreding als fout ook 
CORNELIS, L, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Ant
werpen, Maklu, 1989, 59-62. 
(36) Er is causaliteit wanneer de schade, zoals zij zich in concreto voordeed, zich zonder de 
fout niet zou hebben voorgedaan, aldus BocKEN, H., ,Het causaal verband tussen misdrijf en 
schade" in DE NAUW, A., D'HAENENS, J. en STORME, M. (red.), Actuele problemen van 
strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1988, 441. Zie over de causaliteitsjurisprudentie ook VANDEN
BERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M., GEELEN, K. en DE COSTER, S., l.c., 1515-1534. 
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met ( een dee1 van) de schade bestaat(37). Indien de fout vaststaat die 
de oorzaak is van de schade vo1gt er aansprakelijkheid al is het 
denkbaar dat de schade ook zou zijn ontstaan zonder de fout(38). 
De schade1ijder za1 bijgevo1g in beginse1 de milieucoordinator civie1-
rechte1ijk aansprakelijk kunnen houden voor de schade die door zijn 
optreden aan de derde werd veroorzaakt(39). 

13. Eenze1fde constructie zou men ook kunnen bedenken om de 
aansprakelijkheid van de milieucoordinator-werknemer te construe
ren opzichtens de exp1oitant ze1ve indien deze schade lijdt ten gevo1ge 
van een tekortkoming van de milieucoordinator aan de hem krachtens 
art. 3.2.2 opgedragen taken. Precies omdat deze taken in art. 3.2.2 
uiterst ruim zijn geformu1eerd, za1 er re1atief sne1 sprake kunnen zijn 
van een schending van de hem opge1egde verplichtingen en bijgevo1g 
van een civie1rechte1ijke fout. De werkgever zou kunnen argumente
ren schade te 1ijden, bijvoorbee1d indien hij a1s exp1oitant door een 
schade1ijdende derde wordt gedagvaard die argumenteert schade te 
hebben ge1eden ten gevo1ge van de wederrechte1ijke emissie vanuit de 
inrichting van de exp1oitant. Indien de exp1oitant meent dat die schade 
werd veroorzaakt door een s1echte uitvoering van de taken door zijn 
mi1ieucoordinatorzou-hij_zich~ervo1gens tot zijn milieucoordinator 
kunnen wenden. Proceduree1 is het daarbij denkbaar dat een exp1oi
tant wordt gedagvaard door een schade1ijdende derde en vervo1gens 
op zijn beurt zijn mi1ieucoordinator in vrijwaring roept. 

2. De aansprakelijkheidsbeperkende norm van art. 18 van de Ar
beidsovereenkomstenwet 

14. Deze aansprake1ijkheidsconstructies op grond van de foutaan
sprakelijkheid uit art. 1382-1383 B. W. ge1den ongetwijfe1d onverkort 
voor zover deze milieucoordinator een derde is. Is de mi1ieucoordi
nator echter een werknemer dan kan deze zich, zoa1s Lavrysen ook 
terecht in zijn toelichting ste1de( 40) op de aansprakelijkheidsbeper~ 
kende norm van art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 

(37) Waar vroeger nog vereist werd dat de fout de ,noodzakelijke" oorzaak van de schade 
was, stelt de recentere jurisprudentie deze eis niet meer (zie BocKEN, H., o.c., in Actuele 
problemen van strafrecht, 442). 
(38) Aldus BOCKEN, H., o.c., Actuele problemen van strafrecht, 454-458. 
(39) Zij het dat doorgaans de schadelijdende derde er de voorkeur aan zal geven minstens ook 
de solvabele exploitant en in sonunige gevallen uitsluitend de exploitant te dagvaarden. 
(40) Voorontwerp decreet milieubeleid, 648. 
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1978 beroepen(41). Krachtens deze bepaling is een werknemer voor 
de schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aan 
zijn werkgever of aan derden veroorzaakt slechts aansprakelijk indien 
hij zich heeft schuldig gemaakt aan een opzettelijke fout, een zware 
fout of een lichte fout die bij hem veeleer gewoonlijk dan toevallig 
voorkomt. Dit betekent dat het foutvereiste voor de milieucoordinator 
die werknemer zou zijn in belangrijke mate wordt aangescherpt en dit 
zowel bij een aansprakelijkheidsvordering van een derde als jegens 
diens eigen werkgever. Zoals Van Oevelen onlangs in een uitgebreide 
studie heeft toegelicht, sluit art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een werknemer voor rni
lieuschade niet in het algemeen uit, maar wordt de aansprakelijkheid 
van de werknemer aan drie voorwaarden gebonden(42). Er dient in de 
eerste plaats een gekwalificeerde fout door de werknemer te zijn 
begaan; deze fout dient in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
te zijn veroorzaakt en moet aan de werkgever of aan derden schade 
hebben veroorzaakt. 
Wat deze gekwalificeerde fout betreft, kan in de eerste plaats gedacht 
worden aan de opzettelijke fout. In de rechtsleer worden betreffende 
de interpretatie van dit begrip ,opzettelijke fout" verscheidene stel
lingen verdedigd. Volgens de meest soepele interpretatie is het vol
doende dat de werknemer de miskenning van de wettelijke of deere
tale verplichting bewust beging. In die interpretatie is het niet nood
zakelijk dat hij ook de schadelijke gevolgen wilde. Terecht wijst Van 
Oevelen er echter op dat ook in die interpretatie het opzetvereiste voor 
de schadelijder een belangrijke belemmering zal blijven vormen 
omdat het steeds veronderstelt dat wordt aangetoond dat de dader 
intentioned handelde(43). In hoofde van de milieucoordinator zou 
zulks betekenen dat men weliswaar niet moet bewijzen dat hij de 
schadelijke gevolgen van zijn optreden heeft gewild, maar wel dat hij 

(41) Zie daarover algemeen, CUYPERS, D. ,De aansprakelijkheid van de werknemer", Or., 
1993, 253-274; DALCQ, Ch., ,La responsabilite des preposes de societes", in La responsabilite 
des associes, organes et preposes des societes, Editions du jeune barreau, 1991, (111 ), 130-
141; VAN OEVELEN, A., ,De contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" in RloAUX, M., (red.), 
Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, 113-172 en VERBOVEN, X., 
,De aansprakelijkheid van de werknemer" in V ANACHTER, 0. (red.), Arbeidsveiligheid en 
aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 1986, 51-69. 
(42) VAN OEVELEN, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van kaderleden, andere werk
nemers en ambtenaren voor schade veroorzaakt door milieuverontreiniging", T.P.R., 1992, 89-
129. Zie voor de toepassingsvoorwaarden van art. 18 VAN OEVELEN, A., o.c., in Actuele 
problemen van het arbeidsrecht, 121-122. 
(43) VAN OEVELEN, A., o.c., T.P.R. 1992, 99 en VAN OEVELEN, A., o.c., in Actuele problemen 
van het arbeidsrecht 121-122. 
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bewust een decretale verplichting, in casu de op hem ex art. 3.2.2 
rustende taken, heeft geschonden. Kan opzet niet worden bewezen 
dan kan de milieucoordinator-werknemer toch nog aansprakelijk zijn 
indien hij een ,zware fout" beging(44). Volgens Van Oevelen is in dit 
geval weliswaar geen opzet vereist, maar is anderzijds het verschil 
met de opzettelijke fout zeer moeilijk te maken(45). Ten slotte kan de 
werknemer toch aansprakelijk worden gesteld indien hij een gewoon
lijk voorkomende Iichte fout begaat. Dit moet dan een fout zijn die 
zich bij herhaling voordoet. Vereist is bovendien dat de wederkerende 
fouten zich binnen een korte tijd herhalen. Ook dit laatste zal uiteraard 
in de praktijk zeer moeilijk te bewijzen zijn. Nochtans merkt Van 
Oevelen op dat inzake milieuschade kan worden gedacht aan het geval 
van een werknemer die geregeld nalaat de hem opgelegde voorzorgs
maatregelen in acht te nemen om milieuhinder te vermijden. Toe
passingen in de rechtspraak met betrekking tot milieuschade heeft 
hij echter niet kunnen vinden(46). Hier zou men dus kunnen denken 
1.an de situatie van een milieucoordinator die op systematische en 
iH;rhaalde wijze de op hem ex art. 3.2.2. rustende verplichtingen 
schendt, onder meer door na te Iaten controle uit te oefenen op de 
zuiveringstechnische werken gedurende een langere periode en door 
bijvombeeld- ook na-te Iaten de -emissiemetingen te (Iaten} registre~ 
ren(47). 
Daaruit volgt dat de aansprakelijkheid van een milieucoordinator
werknemer jegens de werkgever of jegens derden zeker niet is uitge
sloten. Art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft de voorwaar
den van een dergelijke aansprakelijkheid aileen maar aangescherpt. 
Ook Lavrysen merkt in zijn toelichting op dat de milieucoordinator 
aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor het niet zorgvuldig 
uitvoeren van zijn opdracht, maar dat in hoofde van de milieucoor-

(44) Dit is een onopzettelijke maar dusdanig grove en extreme font dat ze niet verschoonbaar 
is (Arbrb. Brussel, 10 december 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 40); zie ook Arbrb. Ant
werpen, II oktober 1993, T.S.R., 1993, 431. 
(45) Zie V ANOEVELEN, A., o.c., T.P.R. 1992, 99-100 en zie verder ook CORNELIS, L., ,La fante 
lourde et Ia fante intentionelle", J.T., 1981, (513), 515. Het plegen van een strafrechtelijk 
betengelde inbrenk is evenwel niet noodzakelijk een ,zware font" aldns V ANOEVELEN, A., o.c., 
in Actuele problemen van het arbeidsrecht, 123-124 en zie Gent, 19 september 1980, R. W., 
1981-82, 44 evenals Arbh. Antwerpen, 18 april 1985, TSR 1986, 201. Anders: vred. Denrne, 8 
mei 1981, R. W., 1982-83, 2002, R.G.A.R. 1982, nr. 10.462. 
(46) VANOEVELEN, A., o.c., T.P.R. 1992 101-102. 
( 47) Nochtans lijkt de rechtspraak niet erg schentig te zijn om aan te nemen dat een Iichte font 
van een werknemer geen toevallig karakter had, maar eerder gewoonlijk voorkwam (zie de 
door VAN OEVELEN, A., o.c., in Actuele problemen van het arbeidsrecht 126 besproken 
voorbeelden en zie CORNELIS, L., o.c., 157-158). Afwijzend is bijv. Arbh. Bergen, 19 april 
1990, J.T.T. 1990, 426. 
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dinator-werknemer de aansprakelijkheidsbeperkende norm van art. 18 
van de Arbeidsovereenkomstenwet geldt(48). Overigens betreft de 
aansprakelijkheid jegens de werkgever in beginsel een contractuele 
aansprakelijkheid( 49). Wat de milieucoordinator-werknemer betreft 
werd in de parlementaire voorbereiding een parallel gemaakt met de 
positie van de veiligheidschef(50). Wellicht zal de jurisprudentiele 
beoordeling van die aansprakelijkheden dan ook een leidraad kunnen 
vormen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de milieu
coordinator( 51). 

3. De exploitant blijft aansprakelijk 

15. Het is ten slotte nog belangrijk te benadrukken dat het Hofvan 
Cassatie bij arrest van 18 november 1981 heeft bepaald dat art. 18 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet weliswaar de aansprakelijkheid van de 
werknemer beperkt, maar dat die vrijstelling in de zin van het gemene 
recht enkel geldt voor de aangestelde en de civielrechtelijke aanspra
kelijkheid van de werkgever niet uitsluit(52). Zulks is uiteraard van 
groat belang voor zover een derde de exploitant zou dagvaarden niet 
op grand van de milieurechtelijke aansprakelijkheid zoals uitgewerkt 
in het Voorontwerp decreet milieubeleid, maar op grand van art. 1384, 
derde lid B. W als werkgever voor een onrechtmatige daad die door 
zijn werknemer-aangestelde zou zijn gepleegd. Dan denkt men bijge
volg aan een hypothese waarbij de schade jegens de derde uitsluitend 
werd veroorzaakt door een fout van de aangestelde milieucoordinator. 
In dat geval volgt uit dit arrest van het Hof van Cassatie dat de 

(48) Voorontwerp decreet milieubeleid, 648. 
(49) Aldus V ANOEVELEN, A., o.c., T.P.R., 1992, 104; een buitencontractuele aansprakelijkheid 
van de milieucoordinator-werknemer jegens zijn werkgever ligt door het bestaan van de 
contractuele band moeilijk nu de cassatierechtspraak de samenloopmogelijkheden in belang
rijke mate beperkt (daarover VANOEVELEN, A., o.c., inActuele problemen van het arbeidsrecht, 
132-134) tenzij de fout tegelijk een strafrechtelijk beteuge1de inbreuk vormt, hetgeen bij 
nalatigheid in het toezicht door de mime strafbaarstelling inderdaad het geva1 lijkt te zijn. 
Maar ook indien de werkgever op quasi delictuele grondslag zou dagvaarden blijft de werk
nemer de aansprakelijkheidsbeperking uit art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet genieten, 
zodat het onderscheid in de praktijk verder van minder belang za1 zijn. 
(50) ,In deze zin is de situatie van de mi1ieucoordinator-werknemer van de exploitant 
vergelijkbaar met die van de veiligheidschef en de arbeidsgeneesheer" aldus Stukken Vlaamse 
Raad, 1994-95, 719/1, p. 14. 
(51) Zie over de aansprakelijkheid van de vei1igheidschef onder meer VANACHTER, 0., 
Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, (red.) Brugge, Die Keure, 1986 en in het bijzonder 
de op p. 95-155 besproken rechtspraak en zie wat betreft de arbeidsgeneesheer QUISTHOUDT, J., 
,Aspecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid bij de uitoefening van de arbeidsgenees
kunde", Sociale Kronieken, 1989, 121-129. 
(52) Cass., 18 november 1981, R. W., 1981-83, 859, R.G.A.R., 1982, nr. 10.459. Dit b1eek ook 
uit de parlementaire voorbereiding, meer bepaa1d het advies van de Raad van State (zie 
VERBOVEN, X., o.c., Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, 61). 
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schadelijdende derde nog steeds de werkgever ex art. 1384, derde lid 
B. W., aansprakelijk kan stellen voor een fout die door zijn aangestelde 
rnilieucoordinator werd gepleegd(53). 
Of de schadelijdende derde na de inwerkingtreding van het Vooront
werp decreet rnilieubeleid er belang bij heeft nog een beroep te doen 
op art. 1384, derde lid B. W., is niet zo duidelijk. In dat geval zou hij 
zich irnrners ook op grond van de objectieve aansprakelijkheid voor 
een wederrechtelijke ernissie rechtstreeks tegen de exploitant kunnen 
richten. LAVRYSEN wijst er echter terecht op dat de aansprakelijk
heidsregels die door de Cornrnissie zijn voorgesteld niet exclusief 
zijn, zodat de voorgestelde objectieve aansprakelijkheid de gerneen
rechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid niet buiten toepassing 
plaatst(54). De bepalingen inzake aansprakelijkheid en financiele 
zekerheden zijn voorlopig ook nog niet in werking getreden, zodat 
art. 1384, derde lid B. W. nog steeds zijn belang houdt in de situatie dat 
een derde schade heeft geleden ten gevolge van een fout van de 
rnilieucoordinator(55). Bovendien geeft LAVRYSEN ook terecht aan 
dat zelfs na de inwerkingtreding van de titel aansprakelijkheid en 
financiele zekerheden van het V oorontwerp decreet rnilieubeleid een 
aansprakelijke exploitant steeds regres zal kunnen uitoefenen als naar 
recht. Derhalve behoudt ook dan art. 18 van de Arbeidsovereenkorn
stenwet zijn befang-oiiiaaf zulks een basis kan bieden voordeex
ploitant om zich tegen zijn rnilieucoordinator-werknerner te richten 
indien deze een opzettelijke, zware of gewoonlijk voorkornende lichte 
fout beging die de schade (rnede) heeft veroorzaakt. 

C. CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MILIEUCOORDINA
TOR-BESTUURDER 

16. Hierboven werd reeds aangegeven dat het niet erg waarschijnlijk 
is dat een bestuurder van de vennootschap door de adrninistratieve 

(53) Aldus VANOEVELEN, A., o.c., T.P.R., 1992, 105-106. Dit wordt overigens ook door de 
latere rechtspraak gevolgd. Zie bijv. Brussel, 26 januari 1983, RW, 1983-84, 169 en Luik, 8 
november 1984, fur. Liege, 1985, 293. Zie daarover ook HoEN, H. ,L'article 18 de la loi; du 3 
juillet 1978 relative aux contrats de travail et la responsabilite civile suivant les articles 1382 a 
1384 du Code Civil", .T.T.T., 1983,239-242. 
(54) Voorontwerp decreet milieubeleid, 648. 
(55) Gevallen waarin een derde milieuschade lijdt uitsluitend en alleen door een fout van de 
milieucoordinator en niet tegelijk door een fout van de exploitant zijn, gelet op de omschrijving 
van de taken in art. 3.2.2 van de milieucoordinator echter moeilijk voorstelbaar. Die taken zijn 
irnmers vooral gericht op advisering en cont:role. Een gebrekkige advisering of controle zal 
zelden rechtstreeks schade aan derden veroorzaken, maar alleen op een omechtstreekse wijze, 
doordat zulks schade vanuit de inrichting tot gevolg heeft. In dat geval zal echter doorgaans 
ook de exploitant aansprakelijk zijn. 
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overheid als milieucoordinator zal worden aanvaard, gelet op het feit 
dat hij als vertegenwoordiger van de exploitant onvoldoende afstand 
heeft om de hem op grond van art. 3.2.2 opgedragen taken in vol
doende onafhankelijkheid te vervullen. Uitgesloten lijkt de aanstelling 
van een bestuurder als coordinator echter niet en ook in de toelichting 
bij het Voorontwerp decreet milieubeleid wordt er uitdrukkelijk van 
uitgegaan dat bestuurders als milieucoordinator kunnen worden aan
gesteld. Dit rechtvaardigt bijgevolg toch een onderzoek naar de 
mogelijkheid de coordinator aansprakelijk te houden op grond van 
de bestuurdersaansprakelijkheid( 56). 

1. Aansprakelijkheid jegens de vennootschap voor gewone bestuurs
fouten 

17. Een eerste mogelijkheid is de aansprakelijkheid van de milieu
coordinator-bestuurder wegens gewone bestuursfouten. Conform art. 
62, eerste lid van de Vennootschapswet, zijn bestuurders verantwoor
delijk voor de hen opgedragen taak en aansprakelijk tegenover de 
vennootschap voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben 
begaan (57). In dit geval betreft het bijgevolg een vennootschaps
rechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoordinator-bestuurder 
tegenover de vennootschap. Een vordering op grond van art. 62, eerste 
lid Vennootschapswet kan dan ook enkel worden ingesteld door de 
vennootschap(58). Een kwijting die wordt verleend door de algemene 

(56) Die verscheidene mogelijkheden worden trouwens ook overlopen in de toelichting van 
L. LAVRYSEN (Voorontwerp decreet milieubeleid, 648). Zie algemeen over de bestuurders
aansprakelijkheid FAGNART, J.L., ,La responsabilite des administrateurs de Ia societe ano
nyme", in La responsabilite des associes, organes et preposes de societes, Editions du jeune 
barreau, 1991, 1-56; GEENS, K. en LAGA, H., ,Overzicht van rechtspraak vennootschappen 
1986-1991 ", T.P.R., 1993, (933), 1051-1070; MERCHIERS, Y., ,Aansprakelijkheid van bestuur
ders in NV en BVBA", T.P.R., 1986, 405-431; RONSE, J., NELISSEN GRADE, J.M. en VAN 
HuLLE, K., ,Overzicht van rechtspraak (1978-1985): vennootschappen", T.P.R., 1986, 1233-
1325; 'T KINT, F., ,La responsabilite des dirigeants de societes anonymes et de societes de 
personnes a responsabilite limitee", Rev. Reg. Dr., 1980, 103-116; VAN BRUYSTEGEM, B., 
,Mythe of werkelijkheid van de verantwoordelijkheid van het bestuur, de commissarissen en 
de vereffenaars in NV, PVBA en CV", BRH, 1980, 487-502; VAN CROMBRUGGE, S., ,De 
aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders", R.W., 1989-90, 1439-1450; VAN OMME
SLAGHE, P., ,Developpements recents de Ia responsabilite civile professionnelle en matiere 
economique", in L'evolution recente du droit commercial et economique, Editions du jeune 
barreau, 1978, 9-62. 
(57) Aldus NmuwooRP, R., ,Aansprakelijkheid van bestuurders voor milieuverontreiniging", 
in Bedrijfsrevisor en Milieu, Brussel, Instituut der bedrijfsrevisoren, 1994, 44. 
(58) MERCHIERS, Y., l.c., 406-407, hetgeen volgens VAN BRUYSTEGEM, die een empirisch 
onderzoek van de bestuurdersaansprakelijkheid presenteert, om begrijpelijke redenen weinig 
gebeurt (VAN BRUYSTEGEM, B., I.e., 489-491). 
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vergadering ontslaat de bestuurder van zijn aansprakelijkheid opzich
tens de vennootschap(59). Nieuwdorp geeft aan dat indien de bestuur
ders in het algemeen onvoldoende maatregelen hebben getroffen om 
de milieuwetgeving na te leven zulks hun vennootschapsrechtelijke 
aansprakelijkheid ex art. 62, eerste lid, kan meebrengen(60). 
Voor gewone bestuursfouten bestaat bijgevolg alleen een aansprake
lijkheid tegenover de vennootschap, niet tegenover eventueel schade
lijdende derden(61). 
Belangrijk is dat in de vennootschapsrechtelijke doctrine verdere 
invulling is gegeven aan deze aansprakelijkheid van de bestuurder 
voor gewone bestuursfouten(62). Daarin wordt aangegeven dat dit 
uitsluitend een verantwoordelijkheid is tegenover de vennootschap, 
hetgeen meebrengt dat op de bestuurder niet de plicht rust over het 
algemeen belang te waken(63), zodat de bestuurder in het algemeen 
niet geacht kan worden de beschermer van het leefmilieu te zijn. Wel 
wordt evenzeer aangegeven dat de bestuurdersaansprakelijkheid te
genover de vennootschap voortvloeit uit de uitoefening van zijn 
functie. Derhalve zal deze functie uiteraard geconcretiseerd dienen 
te worden naar de specifieke plichten die op de bestuurder-milieu
coordinator rusten en waaraan in art. 3.2.2 invulling is gegeven. 
Bijgevolg kan geargumenteerd worden dat indien de bestuurder-mi~ 
lieucoordinator nagelaten heeft bijvoorbeeld te waken over de wer
king van de zuiveringstechnische werken en de afvalstromen en 
daardoor schade aan de vennootschap is ontstaan, hij daardoor het 
vennootschapsbelang heeft geschaad, hetgeen zijn bestuurdersaan
sprakelijkheid jegens de vennootschap ex art. 62, eerste lid, van de 
Vennootschapswet meebrengt. Met andere woorden: de vraag of een 
bestuurder die de taak van milieucoordinator diende uit te voeren een 
tekortkoming in zijn bestuur heeft begaan, zal mede ingevuld dienen 
te worden aan de hand van de decretaal vastgelegde taken van de 
milieucoordinator. Indien deze niet werden nageleefd en daardoor 

(59) Behoudens de mogelijkheid van de minderheidsaandeelhouder om een vordering in te 
stellen niettegenstaande de kwijting, op voorwaarde dat hij uitdrukkelijk tegen de kwijting 
heeft gestemd. Ook blijft de vordering ex art. 62, eerste lid mogelijk indien de kwijting werd 
verleend op grond van onjuiste informatie (VAN CROMBRUGGE, S., I.e., 1440). 
(60) NIEUWDORP, R., I.e., 49. 
(61) Zij dienen zich op de regels inzake de quasi delictuele aansprakelijkheid te beroepen, die 
hieronder worden besproken. 
(62) Voor voorbeelden uit de rechtspraak zie RoNSE, J., e.a., o.e., T.P.R., 1986, nrs. 210-216, p. 
1244-1247. 
(63) NIEUWDORP, R., I.e., 50-51. 
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schade aan de vennootschap ontstond(64) zal zulks aanleiding kunnen 
geven tot bestuurdersaansprakelijkheid jegens de vennootschap. 

2. Aansprakelijkheid wegens schending van de Vennootschapswet of 
de statuten 

18. Een tweede mogelijkheid is de aansprakelijkheid wegens een 
inbreuk op de V ennootschapswet of de statu ten. Conform art. 62, 
tweede lid van de V ennootschapswet, zijn bestuurders immers zowel 
ten opzichte van de vennootschap als ten opzichte van derden hoof
delijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtre
ding van de Vennootschapswet of van de statuten(65). Op het eerste 
gezicht lijkt deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid bij milieu
schade minder relevant. Echter, de doctrine wijst erop dat de Vennoot
schapswet en de statuten ook verplichtingen opleggen aan de bestuur
ders inzake een behoorlijke voorlichting en verantwoording van de 
voorstellen(66). De informatie die aan de algemene vergadering wordt 
gegeven, kan uiteraard ook op milieu-aspecten, bijvoorbeeld de al dan 
niet noodzakelijkheid van een investering in een waterzuiveringsin
stallatie, betrekking hebben(67). Indien blijkt dat de bestuurder bij
voorbeeld foutief heeft gehandeld bij de informatieverschaffing aan 
de algemene vergadering, kan deze tekortkoming als een inbreuk op 
de V ennootschapswet of de statuten worden gekwalificeerd en zal 
zulks tot bestuurdersaansprakelijkheid op grand van art. 62, tweede 
lid van de V ennootschapswet, kunnen leiden.Deze vordering kan niet 
alleen door de vennootschap maar ook door derden worden ingesteld 
voor zover zij uiteraard kunnen bewijzen dat de inbreuk op de 
V ennootschapswet of de statuten hen schade heeft toegebracht. Op 
het eerste gezicht lijkt onduidelijk hoe deze vorm van bestuurders
aansprakelijkheid in het bijzonder de milieucoordinator zou kunnen 
raken aangezien diens verplichtingen niet in de V ennootschapswet, 
maar in het decreet bedrijfsinterne milieuzorg zijn neergelegd. Art. 
62, tweede lid V ennootschapswet, zou slechts tot bestuurdersaanspra
kelijkheid in hoofde van de milieucoordinator kunnen leiden indien 

(64) Schade die ook kan bestaan in bet feit dat de vennootschap geconfronteerd wordt met een 
aansprake1ijkheidsvordering van een derde-schadelijder. 
(65) Zie voor toepassingen in de rechtspraak RoNSE, J., e.a. o.c., T.P.R., 1986, nrs. 217-220, p. 
1247-1249. 
(66) VAN CROMBRUGGE, S., l.c., 1442. 
(67) NIEUWDORP, R., I.e., 46. 
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in de statuten specifieke bepalingen aangaande de taken en bevoegd
heden van de milieucoordinator zijn opgenomen(68). 

3. Quasi delictuele aansprakelijkheid jegens derden 

19. Een derde mogelijkheid is de klassieke aansprakelijkheid op 
grand van de quasi delictuele aansprakelijkheid jegens derden(69). 
Ten aanzien van de voorwaarden voor de aansprakelijkheid uit on
rechtmatige daad kan worden verwezen naar hetgeen hierboven werd 
uiteengezet inzake de aansprakelijkheid van de werknemer jegens 
derden. Voor zover de schadelijdende derde kan bewijzen dat zijn 
schade werd veroorzaakt door een fout van de bestuurder-milieu
coordinator zal hij deze bestuurder op grand van art. 1382-1383 
B. W. kunnen aanspreken. Uiteraard zal in veel gevallen de schade 
van de derde door de wederrechtelijke emissie die uitgaat van de 
inrichting van de exploitant worden veroorzaakt. Maar in dit verband 
kan erop worden gewezen dat hij ook de bestuurder-milieucoordinator 
kan aanspreken voor zover diens falen ook een conditio sine qua non 
voor de schade was. Cumulatie van aansprakelijkheden is eveneens 
mogelijk(70). 

20. Overigens moet worden benadrukt dat de hierboven besproken 
aansprakelijkheidsbeperkende normen van art. 18 van de Arbeids
overeenkomstenwet slechts gelden voor werknemers die in het kader 
van een arbeidsovereenkomst hebben gehandeld. Weliswaar neemt de 
rechtsleer aan dat ook het gehele kaderpersoneel onder aile bepalin
gen van de Arbeidsovereenkomstenwet valt en dus ook de aansprake
lijkheidsbeperking van art. 18 kan genieten(71) maar de bestuurder 
die geen werknemer is, geniet bijgevolg niet van de aansprakelijk
heidsbeperking van art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Hij is 
bijgevolg in beginsel jegens derden aansprakelijk zelfs voor zijn 
lichtste fout. Een probleem kan zich desbetreffend wei voordoen 

(68) Gedacht kan worden aan een bepaling in de statuten waarin de figuur van de milieu
coordinator wordt omschreven en wordt bepaald dat deze de taken zoals neergelegd in art. 
3.2.2 van het decreet bedrijfsinteme milieuzorg dient uit te voeren, hoewel een dergelijke 
clausule mij wellicht minder gebruikelijk li jkt. 
(69) Quasi delictuele aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de vennootschap is, 
gelet op het bestaan van een contractuele relatie, slechts mogelijk indien de voorwaarden voor 
samenloop zijn vervuld (zie MERCHIERS, Y., l.c., 416; RoNSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, nrs. 
221-225, p. 1249-1252; VAN CROMBRUGGE, S., l.c., 1443-1444 en VAN 0MMESLAGHE, P., l.c., 
nr. 7, p. 18-19). 
(70) Zie daarover de uiteenzetting met betrekking tot de quasi delictuele aansprakelijkheid van 
de milieucoordinator - werknemer. 
(71) Zie VAN OEVELEN, A., [.c., 95. 
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indien sprake is van een bestuurder die tegelijk ook werknemer is. In 
sommige personenvennootschappen vindt men wei eens een mede
zaakvoerder die tegelijk als bediende in dienst van dezelfde ven
nootschap was. Een dergelijke mogelijkheid tot cumulatie van het 
mandaat van bestuurder en de arbeidsovereenkomst wordt doorgaans, 
onder bepaalde voorwaarden, door rechtspraak en rechtsleer aan
vaard(72). 
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 24 december 1964 
bepaald dat een bestuurder het statuut van bediende kan hebben op 
voorwaarde dat hij een taak vervult die duidelijk onderscheiden is van 
zijn bestuursambt en zich in de uitoefening van deze afzonderlijke 
functie ten opzichte van de vennootschap in een band van onderge
schiktheid bevindt(73). Voor wat de NV betreft, heeft het Hof van 
Cassatie ook in een arrest van 28 mei 1984 bepaald dat het bekleden 
van een mandaat van bestuurder in de NV de uitoefening van een 
andere functie onder het gezag van een orgaan van de vennootschap of 
van een aangestelde niet uitsluit(74 ). Daaruit volgt dat in beginsel 
hetzij, zoals dit in de personenvennootschap het gevallijkt te zijn, een 
strikt onderscheid moet worden gemaakt tussen de functie van be
stuurder en de functie van bediende, ofwel aanvaardt men dat in 
hoofde van een persoon de twee hoedanigheden kunnen worden 
gecumuleerd, maar dat de functies van de bestuurder en van bediende 
nauwkeurig kunnen worden onderscheiden. In dat laatste geval dient 
derhalve goed te worden nagegaan of de betreffende bestuurder zijn 
taak als milieucoordinator uitvoerde als werknemer in een afhanke
lijkheidsrelatie (hetgeen het meest voor de hand ligt) of als bestuurder. 
In de eerste hypothese geniet hij als werknemer-bediende de aanspra
kelijkheidsbeperking van art. 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet; 
is hij echter coordinator in zijn functie als bestuurder dan is hij ten 
opzichte van derden ten voile aansprakelijk. 

21. Opdat de derde de bestuurder op grond van art. 1382 B. W. 
persoonlijk aansprakelijk kan houden, is uiteraard vereist dat hij dient 
aan te tonen dat de bestuurder een tekortkoming pleegde waardoor de 
schade werd veroorzaakt. De fout van de milieucoordinator-bestuur
der zal reeds vaststaan zodra een inbreuk op een reglementaire of 

(72) Zie daarover verder bij RiGAUX, M., ,De sociaalrechtelijke problematiek van de eenper
soonsvennootschap: een poging tot synthese", in BRAEC~ANS, H. en WiJMEERSCH, E., (red.), 
De eenpersoonsvennootschap, Antwerpen, Maklu, 1988, (219), 228-231. 
(73) Cass., 24 december 1964, Pas., 1965, I, 418. 
(74) Cass., 28 mei 1984, RW, 1984-85, 333, met conclusies Advocaat-Generaal Lenaerts en 
bespreking door RraAux, M., I.e., 228, noot 1. 
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wettelijke bepaling die een bepaald gebod of verbod inhoudt, werd 
geschonden. In concreto betekent zulks dat aan het foutvereiste van 
art. 1382 B. W is voldaan zodra blijkt dat de coordinator een van de 
hem ex art. 3.2.2 overgedragen taken niet heeft vervuld(75). Gewone 
bestuursfouten volstaan niet voor een aansprakelijkheid op grand van 
art. 1382 B. W. jegens derden(76). Echter, omdat de bestuurdersaan
sprakelijkheid ex art. 62, lid 1 Vennootschapswet van de bestuurder
milieucoordinator mede zal worden ingevuld aan de hand van de in 
art. 3.2.2 van het decreet bedrijfsinterne milieuzorg neergelegde 
taken, betekent zulks dat zodra blijkt dat een van deze taken door 
de bestuurder-milieucoordinator niet werd nageleefd, zulks zowel tot 
bestuurdersaansprakelijkheidjegens de vennootschap (ex art. 62, lid 1 
venn.wet) als tot aansprakelijkheid jegens derden (ex art. 1382 B. W) 
kan leiden, indien uiteraard ook aan het schade- en causaliteitsvereiste 
is voldaan. Dit is een voorbeeld van een coexistentie van aansprake
lijkheden(77). 

22. Volledigheidshalve moet nog worden aangestipt dat nog een 
vierde mogelijkheid van bestuurdersaansprakelijkheid bestaat. Sedert 
de Wet van 18 juli 1991 is een bestuurder op grand van art. 60, § 3 van 
de Vennootschapswet jegens de vennootschap of jegens derden aan
sprakelijk indien zij, doordat zij een persoonlijk belang hebben bij een 
handeling, een onrechtmatig voordeel verkrijgen ten nadele van de 
vennootschap(78). Deze aansprakelijkheidsgrond lijkt echter voor 
mogelijke milieuschade veroorzaakt door een milieucoordinator min
der relevant(79). 

(75) De niet-vervulling van een wettelijk voorschrift wordt immers steeds als een onrecht
matige daad beschouwd, aldus RoNSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, nr. 228-229, p. 1254-1255 en 
VAN 0MMESLAGHE, P., [.c., 19. 
(76) Aldus NIEUWDORP, R., l.c., 47; RONSE, J., o.c., T.P.R., 1986, nr. 227, p. 1253-1254; 'T 
KiNT, F., [.c., 105-106 en VAN CROMBRUGGE, S., l.c., 1440. 
(77) Aldus RONSE, J., e.a., o.c., T.P.R., 1986, nr. 226-230, p. 1252-1255. 
(78) Zie daarover LiEVENS, J., De nieuwe Vennootschapswet, Gent, Mys en Breesch, 1991, 98; 
NIEUWDORP, R., l.c., 47. Art. 60 Vennootschapswet werd, zoals bekend, ingrijpend gewijzigd 
door de Wet van 13 april 1995. Krachtens bet nieuwe art. 60, § 2 zijn de bestuurders 
onverminderd art. 62, tweede en derde lid, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de 
schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrich
tingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van dat artikel, indien die beslissing of 
verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten 
nadele van de vennootschap. Zoals de meeste bepalingen van de Wet van 13 april1995, treedt 
bet nieuwe att. 60 pas in werking 13 maanden volgend op de maand van publicatie in bet B.S., 
zijnde I juli 1996. 
(79) Volledigheidshalve wordt deze aansprakelijkheidsgrond echter ook besproken in de 
toelichting van L. Lavrysen (Voorontwerp decreet milieubeleid, 648). 
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D. CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXTERNE MILIEU

COORDINATOR 

1. De inhoud van de dienstenaansprakelijkheid van de externe mi
lieucoordinator 

23. Bij de beschrijving van de mogelijke rechtsposities van de milieu
coordinator in II.A werd reeds aangegeven dat de rnilieucoordinator 
ook extern aan het bedrijf kan zijn. In art. 3.2.1 is overigens uitdruk
kelijk aangegeven dat de milieucoordinator een persoon kan zijn ,die 
geen werknemer is van de exploitant". Ook deze externe coordinator 
zal aan alle in art. 3.2.3 verrnelde voorwaarden dienen te voldoen en 
indien zijn aanstelling op bezwaren stuit, kan de administratieve 
overheid conform art. 3.2.3, § 3 zijn vervanging binnen een door het 
bestuur te bepalen terrnijn eisen. Zoals aangegeven, kan hierbij ge
dacht worden aan consultants op het terrein van milieutechnologie die 
wegens hun bijzondere kennis en bekwaamheid door de exploitant 
zouden worden ingehuurd. De externe milieucoordinator heeft ver
moedelijk nog meer dan de werknemer de mogelijkheid om in grote 
mate van onafhankelijkheid en afstandelijkheid de in art. 3.2.2 om
schreven taken te vervullen. Hij zal bijgevolg zich er in een contract 
met de exploitant toe verbinden tegen betaling van een bepaalde prijs 
de in art. 3.2.2 vermelde taken uit te voeren. Uiteraard zou het de 
voorkeur verdienen dat bepaalde taken contractueel verder worden 
gespecificeerd. Bijvoorbeeld de in art. 3.2.2, § 1b verrnelde eis dat de 
rnilieucoordinator op regelmatige tijdstippen controle dient uit te 
oefenen, zou veeleer tussen de contractspartijen moeten worden uit
gewerkt door specifiek aan te geven hoe vaak deze controle zal 
worden uitgeoefend. Imrners, de intensiteit van de controle zal in 
belangrijke mate de prijs bepalen die aan de exploitant zal worden 
aangerekend. 

Deze constructie, waarbij een contractant als onafhankelijke advies 
verleent aan de exploitant, is uiteraard goed bekend. Reeds vandaag 
bestaat een florerende markt van allerlei milieu-adviesbureaus die 
bedrijven op milieutechnologisch vlak bijstaan. De belangrijke ver
nieuwing die het decreet bedrijfsinterne rnilieuzorg brengt, bestaat 
erin dat de taken van deze milieucoordinator voortaan decretaal zijn 
vastgelegd. Net zoals dit bij de werknemer het geval is, zal uiteraard 
ook de milieucoordinator die extern werkt een zeker gemengd sta
tuut hebben. Hij wordt immers door de exploitant betaald om zo 
goed en accuraat mogelijk advies te verlenen en de taken uit te 
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voeren. Anderzijds dient hij ook in het algemeen te waken over 
de naleving van de milieuwetgeving en is hij ook verplicht om 
op tekortkomingen in het bedrijf te wijzen. Doet hij zulks niet uit 
vrees impopulair te worden, dan verzuimt hij de hem in art. 3.2.2 
opgelegde plichten, hetgeen achteraf eventueel tot zijn aansprakelijk
heid tegenover de exploitant of tegenover schadelijdende derden kan 
lei den. 
Door de decretale vastlegging van de taken schaart de rnilieucoordi
nator zich bij de vele dienstverleners die vanuit een externe positie het 
bedrijfsleven adviseren. Dit verduidelijkt onmiddellijk ook hun aan
sprakelijkheid. Hun plicht correct advies te verlenen, brengt als keer
zijde aansprakelijkheid mee bij gebrekkige dienstverlening, dat wil 
zeggen bij incomplete of incorrecte informatieverschaffing. De con
cretisering van de plichten van de dienstverlener vindt in casu boven
dien plaats via art. 3.2.2. Ook bij andere beroepscategorieen die extern 
advies dienen te verlenen, treft men soms een gelijkaardig gemengd 
statuut aan. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor de bedrijfsrevisor. 
Ook hij wordt door het bedrijf betaald, maar vervult tegelijk als 
externe controleur van de boekhouding een belangrijke maatschap
pelijke functie. De mogelijke aansprakelijkheid van de rnilieucoordi
nator lijkt mij ·dan eok: in sterk:e mate vergelijkbaar met de mogelijk:e 
aansprakelijkheid van een bedrijfsrevisor(80). 

2. Contractuele of quasi delictuele aansprakelijkheid 

24. In concreto zijn er bijgevolg twee mogelijkheden: er kan een 
contractuele aansprakelijkheid ontstaan tegenover de opdrachtge
vende exploitant en een quasi delictuele aansprakelijkheid tegenover 
schadelijdende derden. Basis voor de aansprakelijkheid is steeds de 
fout. Van Oevelen wijst erop dat de basis van de contractuele aan
sprakelijkheid de fout is die gelegen is in de niet-nakorning van de 
verbintenis(81). Er is sprake van een contractuele fout indien een 
normaal zorgvuldig schuldenaar, de zogenaamde bonus pater famili
as, dezelfde tekortkoming niet zou hebben begaan. Nochtans vindt 

(80) Zie daarover onder meer OLIVIER, H., ,Milieu en controle. Burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de bedrijfsrevisor", in Bedrijfsrevisor en Milieu, Brussel, Instituut der bedrijfs
revisoren, 1994, 61-72; CousY, H., ,A1gemene beschouwing van de evo1utie van de 
professione1e aansprakelijkheid", Periodieke Berichten, lnstituut der Bedrijfsrevisoren, 
1987/4, 1-6 en LIEVENS, J., ,De aansprakelijkheid van de commissaris-revisor na de recente 
wetswijzigingen" in Liber Amicorurn Jan Ronse, 265-276. 
(81) VAN 0EVELEN, A., o.c., T.P.R., 1992, 92; zie ook KRUITHOF, R., ,Overzicht van recht
spraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 1983, (495), p. 619-620, nr. Ill. 

1798 



___________ I _ L- -----=---- --

ook een concretisering van de foutbeoordeling plaats, waarbij de 
vraag zal rijzen of de rnilieucoordinator zich in casu heeft gedragen 
conform hetgeen van een normaal zorgvuldige milieucoordinator 
verwacht mocht worden. De op hem rustende plichten worden in casu 
rninstens aan de hand van art. 3.2.2 van het decreet bedrijfsinterne 
rnilieuzorg ingevuld. Maar aansprakelijkheid blijft mogelijk, ook 
indien op andere wijze foutief werd gehandeld. 

Ook wat het quasi delictuele foutbegrip betreft, kan worden her
haald dat hier twee mogelijkheden bestaan. Ofwel was er sprake 
van een schending van een reglementaire bepaling inhoudende 
een welbepaald gebod of verbod; in dat geval staat het foutvereiste 
reeds vast; ofwel werd de algemene zorgvuldigheidsnorm geschon
den. 

Bovendien moet hier wederom worden benadrukt hetgeen ook ten 
aanzien van de positie van de milieucoordinator-werknemer werd 
aangegeven, namelijk dat een derde-schadelijder in vele gevallen 
zowel de externe rnilieucoordinator als de exploitant zal aanspreken. 
Dit kadert overigens in een algemene tendens in het aansprakelijk
heidsrecht om in toenemende mate externe adviseurs aansprakelijk te 
houden indien door hun handelen of nalaten schade zich voordeed of 
schade werd verergerd. Dit is in hoofde van de milieucoordinator des 
te riskanter omdat zijn taak er precies in bestaat te waken over de 
naleving van de rnilieuwetgeving. De schade zelf zal uiteraard in de 
eerste plaats door de exploitant die de rnilieuwetgeving schendt, 
worden veroorzaakt. Maar rninstens kan worden voorgehouden dat 
deze schade (mede) werd veroorzaakt doordat de externe milieucoor
dinator naliet conform art. 3.2.2, § lb behoorlijk te waken over de 
naleving van de rnilieuwetgeving. Heeft .daarentegen de milieucoor
dinator aile hem krachtens art. 3.2.2 opgedragen taken keurig vervuld 
en ook niet anderszins onzorgvuldig gehandeld, dan zal hem bijgevolg 
noch contractueel, noch quasi delictueel enig verwijt kunnen worden 
gemaakt. Een belangrijke les voor de rnilieucoordinator lijkt te zijn 
dat hij teneinde zijn mogelijke aansprakelijkheid te beperken schrifte
lijke bewijzen dient te verzamelen van het feit dat hij de hem op
gedragen plichten ex art. 3.2.2 daadwerkelijk heeft vervuld. Dit 
geldt niet aileen voor de externe coordinator die doorgaans stukken 
zal opstellen als bewijs van zijn controle-activiteiten. Ook de interne 
coordinator zou er goed aan doen schriftelijke bewijzen te verzamelen 
van het feit dat hij zijn opdracht heeft nageleefd teneinde zijn (door 
art. 18, Arbeidsovereenkomstenwet beperkte) aansprakelijkheid j_e
gens zijn werkgever en derden te kunnen verrnijden. Indien de (interne 
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of externe) milieucoordinator overigens de hem opgedragen taken 
netjes heeft vervuld, zal hij in beginsel niet aansprakelijk worden 
gehouden indien desondanks toch wederrechtelijke emissies optreden. 
Dit kan het geval zijn indien de milieucoordinator zou rapporteren 
over vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstel
len om de tekortkomingen te verhelpen zou hebben geformuleerd 
conform art. 3.2.2, § lb, waarna de bedrijfsleiding deze voorstellen 
in de wind slaat. Hetzelfde zou zich echter ook kunnen voordoen 
indien anderszins conform art. 3.2.2, § 2 adviezen door de milieu
coordinator worden gegeven die vervolgens niet worden nageleefd. 
Lavrysen had er reeds in zijn toelichting op gewezen dat op de 
milieucoordinator, op wie in beginsel geen beslissingsbevoegdheid 
rust, slechts de plicht berust tot rapporteren aan de organen die de 
beslissingsbevoegdheid wei bezitten. Bij een produktieverhoging 
door de bedrijfsleiding tegen het advies in van de milieucoordinator 
zal slechts de bedrijfsleiding aansprakelijk zijn. De taak van de 
milieucoordinator bestaat er immers alleen in de bedrijfsleiding van 
deskundig advies te voorzien(82). 
Dit sluit overigens ook aan bij de rechtspraak en rechtsleer in verband 
met de strafrechtelijke aansprakelijkheid, die hierna zal worden be
sproken, waarin wordt aangenomen dat een ondergeschikte werk
nemer wiens taak er voornamelijk in bestaat correct advies te ver
lenen, zijn adviestaak correct dient uit te voeren door tekortkomingen 
eventueel schriftelijk te melden, maar vervolgens niet aansprakelijk 
kan worden gehouden indien de bedrijfsleiding alsnog beslist om zijn 
advies in de wind te slaan. Overigens werd tijdens de bespreking in de 
Commissie nog gediscussieerd over een amendement van Barbe(83) 
waarin werd voorgesteld een verplichting tot motivering van een 
beslissing voor de exploitant op te nemen. Dit zou ertoe leiden dat 
indien de exploitant het advies van de milieucoordinator niet opvolgt, 
zulks uitdrukkelijk zou moeten worden gemotiveerd. Dit werd echter 
niet door de Commissie overgenomen(84), mede verwijzend naar het 
advies van de Raad van State die zich de vraag had gesteld in welke 
mate het ontwerp de vrijheid van handel en nijverheid van de exploi
tant beperkte en er eveneens op had gewezen dat het evenredigheids
beginsel gerespecteerd diende te worden(85). 

(82) Voorontwerp decreet milieubeleid, 647. 
(83) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/2, p. 6-7. 
(84) Zie Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 10. 
(85) Advies Raad van State, Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 71911, p. 108. 
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IV. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoordinator 

A. ALGEMENE REGELS VAN TOEREKENING 

25. De mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieu
coordinator kan vanuit twee verschillende gezichtspunten worden 
bekeken. In de eerste plaats kan de vraag rijzen of de milieucoordi
nator strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden indien hij de 
hem op grand van art. 3.2.2 opgedragen taken niet correct uitvoert. De 
tweede, strafrechtelijk gezien veel interessantere, vraag is of de 
milieucoordinator strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden 
indien binnen het bedrijf een milieudelict wordt gepleegd dat ver
volgens aan de milieucoordinator wordt toegerekend. In het eerste 
geval betreft het een rechtstreekse strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van de milieucoordinator voor zijn eigen fouten. In het tweede geval 
wordt een door de rechtspersoon gepleegd delict aan de milieucoor
dinator toegerekend ten gevolge van het niet-bestaan van een straf
rechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in het Belgische 
strafrecht. De gevolgen van die toerekeningsconstructie kunnen uiter
aard zeer vergaand zijn omdat het mee kan brengen dat de milieu
coordinator aansprakelijk wordt gehouden indien binnen de onderne
ming een delict wordt gepleegd. 

B. RECHTSTREEKSE STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MI

LIEUCOORDINATOR 

26. Wat de rechtstreekse individuele aansprakelijkheid betreft, kun
nen we relatief kort zijn. Art. 3.8.3 van het decreet bedrijfsinterne 
milieuzorg bepaalt dat hij die een bepaling van deze titel van het 
decreet overtreedt, gestraft wordt met een gevangenisstraf van 1 
maand tot 3 jaar en met een geldboete van BF 100 tot 10 miljoen of 
met een van deze straffen alleen(86). Dezy- overigens vrij fikse
sancties kunnen worden toegepast zodra een van de bepalingen van de 
nieuwe titel worden geschonden. Bijgevolg kunnen deze sancties die 
zijn vervat in de blanco norm van art. 3.8.3 ook worden toegepast 
indien de milieucoordinator de hem in art. 3.2.2 opgedragen taken niet 
vervult. Dit blijkt overigens uitdrukkelijk uit de parlementaire voor
bereiding. Tijdens de bespreking in de Commissie voor Leefmilieu en 

(86) De geldboete dient ingevolge de wet van 24 december 1993 (B.S., 31 december 1993, 2e 
uitg.) voor feiten gepleegd vanaf 1 januari 1995 dan nag met een factor 200 te worden 
vermenigvu1digd. 
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Natuurbehoud van de Vlaamse Raad vroeg een lid welke instantie kan 
optreden wanneer wordt vastgesteld dat de milieucoordinator zijn 
werk slecht doet of geen adviezen uitbrengt. In zijn antwoord verwees 
de minister uitdrukkelijk naar de bepalingen inzake toezicht en sanc
ties(87), daarmee uitdrukkelijk te kennen gevend dat op niet-uitvoe
ring van de opgedragen plichten een strafrechtelijke sanctie rust. 
De verplichtingen in art. 3.2.2, § 1 zijn nog relatief welbepaald, al is 
uiteraard discussie mogelijk over de vraag wat ,regelmatige tijd
stippen" zijn waarop controle moet worden uitgeoefend. Maar de 
algemene plicht van de milieucoordinator in art. 3.2.2, § 2, om advies 
te verlenen, lijkt toch wei enigszins te vaag om voor een strafrechte
lijke sanctionering in aanmerking te komen. Gelet op het uit het 
legaliteitsbeginsel afgeleide lex certa-vereiste dat in strafzaken geldt, 
leek het veeleer aangewezen de strafrechtelijke sanctie slechts toe te 
passen in geval van overtreding van art. 3.2.2, § 1. Reeds deze straf
sanctie in art. 3.8.3 lijkt mij behoorlijk dreigend voor de milieu
coordinator. Men kan er immers gif op innemen dat, zodra na de 
inwerkingtreding van het decreet bedrijfsinterne milieuzorg nag een 
grootscheepse milieuscanning door de toezichthoudende overheid 
wordt uitgevoerd en overtredingen worden vastgesteld, al gauw de 
blik op de milieucoordinator zal worden gericht. Het zal dan maar al te 
gemakkelijk zijn om in zijn hoofde een tenlastelegging te construeren, 
bijvoorbeeld toegesneden op het feit dat hij verzuimd heeft voor
stellen te doen met betrekking tot de interne en externe communicatie 
in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting 
(art. 3.2.2, § le). 
Hoewel art. 3.8.3, gecombineerd met art. 3.2.2 bijgevolg monstrueuse 
strafrechtelijke aansprakelijkheden, althans in potentie, op de milieu
coordinator legt, moet de hoop worden uitgesproken dat de parketten 
deze bepaling met de nodige realiteitszin zullen toepassen. Van de 
formulering van de strafbaarstelling zelf valt desbetreffend niet veel 
rechtsbescherming voor de milieucoordinator te verwachten. De 
plichten zijn immers zodanig ruim geformuleerd dat er altijd wei enig 
verwijt aan de coordinator zal kunnen worden gemaakt. Dit is altijd 
het nadeel indien een decreetgever een strafbaarstelling in zeer alge
mene termen via de opvangclausule in art. 3.8.3 formuleert. Het 
nadeel is dan dat een artikel zoals art. 3.2.2, dat op algemene wijze 
de verplichtingen van de coordinator formuleert, vervolgens tot bran 
van strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt verheven. 

(87) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/3, p. 10. 
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Overigens moet worden benadrukt dat de milieucoordinator ook geen 
beperking van strafrechtelijke aansprakelijkheid van het opzetvereiste 
hoeft te verwachten. Immers, inzake de overtreding van reglementaire 
bepalingen neemt rechtspraak en rechtsleer aan dat algemene opzet, 
dat wil zeggen willens en wetens de wet oveitreaen, volstaaCHoewel 
het Hof van Cassatie de leer van Legros inzake de ,Infraction pure
ment materiel" afwijst(88), wordt anderzijds aangenomen dat het 
moreel bestanddeel bij overtreding van reglementaire bepalingen 
geacht wordt aanwezig te zijn indien de normschending vaststaat en 
geen rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgronden voor handen 
zijn(89). Indien derhalve op materieel vlak een schending van een 
van de verplichtingen van art. 3.2.2 voor handen is, zal de milieu
coordinator alleen nog via een beroep een rechtvaardigings- of straf
uitsluitingsgrond aan strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen ont
snappen(90). Kan een beroep op een strafuitsluitingsgrond niet slagen 
dan dreigt een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar en/of een geld
boete van maar liefst maximaal BF 10 miljoen, die dan nog met de 
opdeciemen kan worden verhoogd! 
Benadrukt moet ook worden dat wat betreft deze individuele straf
rechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoordinator ex art. 3.8.3, in 
combinatie met art. 3.2.2 de artikelen uiteraard geen onderscheid 
maken tussen de interne en de exteme milieucoordinator. Ook de 
exteme milieuconsultant zal zich dus goed moeten beraden vooraleer 
hij aanvaardt voor een bepaalde exploitant als milieucoordinator 
conform het decreet bedrijfsinteme milieuzorg te willen optreden. 
Lukt het hem immers niet de taken opgenomen in art. 3.2.2 op een 
behoorlijke wijze te vervullen, dan dreigen ook voor hem de vermelde 
draconische sancties. Desbetreffend rijzen overigens verder geen 
bijzondere materieelrechtelijke problemen. Op strafprocessueel vlak 
moet nog worden opgemerkt dat bijzondere toezichtbevoegdheden in 
art. 3.8.2 van het decreet zijn neergelegd. Interessanter is evenwel de 
vraag of het feit dat een milieucoordinator bijzondere taken toebe
deeld heeft gekregen conform art. 3.2.2 nu ook strafrechtelijke con
sequenties heeft indien binnen de rechtspersoon een milieudelict 

- (88) Cass. 12 mei 1987, RW, 1987-88, 538. 
(89) Zie daarover verder Umweltrecht in Belgien. Strafrecht im Spannungsfeld von Zivil- und 
Verwaltungsrecht, Max Planck Institut fiir ausliindisches und intemationales Strafrecht, Frei
burg, 1992, 131-136. 
(90) Zie voor wat de noodtoestand betreft FAURE, M., ,Financiele problemen als rechtvaardi
gingsgrond voor milieuverontreiniging?", R. W., 1988-89, 286-297 en voor wat de toepassing 
van dwaling betreft FAURE, M., ,De onoverkomelijke rechtsdwaling in milieustrafzaken", 
R.W., 1991-92,937-950. 
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wordt gepleegd en het parket vervolgens op zoek gaat naar een 
natuurlijke persoon aan wie dit delict kan worden toegerekend. 

C. ALGEMENE REGELS INZAKE TOEREKENING VAN EEN DOOR DE RECHTS

PERSOON GEPLEEGD MILIEUDELICT 

27. Zoals bekend, is de toerekeningsvraag bij delicten die binnen 
ondernemingskader worden gepleegd doorgaans uiterst complex voor 
zover het delict nu niet de inbreuk op art. 3.2.2 betreft (waar gewoon 
een rechtstreekse materiele toerekening aan de milieucoordinator kan 
plaatsvinden), maar wanneer binnen een complexe juridische organi
satie zoals een· onderneming een milieudelict wordt gepleegd. Ten 
gevolge van het de lege lata ontbreken van een strafrechtelijke aan
sprakelijkheid van de rechtspersoon zal de rechter conform het sys
teem van rechterlijke toerekening dienen te bepalen wie binnen de 
onderneming de facto voor de rechtspersoon is opgetreden bij het 
plegen van het delict en aan wie het delict bijgevolg kan worden 
toegerekend. In rechtspraak en rechtsleer is aan deze vragen de laatste 
jaren veel aandacht besteed en werden verscheidene criteria voor de 
toerekening geformuleerd(91). Thans zullen de door rechtspraak en 
rechtsleer geformuleerde _c:_riteda yoor tm~rekening_worden tQegespitst 
op de situatie van de milieucoordinator. Wat zijn enkele van de 
algemene beginselen inzake toerekening van delicten binnen een 
rechtspersoon? In de eerste plaats wordt door het Hof van Cassatie 
een automatische toerekening op basis van het enkele feit dat iemand 
op papier een bepaalde hoedanigheid bezit, systematisch afgewezen. 
Dit sluit aan bij het schuldvereiste dat door bet Hof van Cassatie hoog 
in bet vaandel wordt gedragen. In een arrest van 12 mei 1987 stelde 
bet Hof nog dat een vonnis waarin de strafbaarheid wordt afgeleid uit 
bet enkele feit dat bet feit materieel is gepleegd, niet wettig is(92). Dit 
schuldbeginsel heeft ongetwijfeld ook voor de toerekeningsproblema
tiek zijn belang. Het impliceert minstens dat een toerekening van een 
binnen een rechtspersoon gepleegd delict slechts mogelijk is naar een 
natuurlijke persoon in wiens hoofde enige vorm van schuld bestaat. 
Schuld volgt uiteraard niet uit bet enkele feit dat iemand een bepaalde 
hoedanigheid heeft. Zo stelde bet Hof van Cassatie dan ook in een 

(91) Een samenvatting van de wijze waarop in de rechtspraak met de toerekening van 
milieudelicten wordt omgesprongen kan worden gevonden bij FAURE, M., ,De strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging", in MORRENS, P. (red.), Milieurecht voor Be
drijfsleiders en hun Adviseurs, Mys en Breesch, Gent, 1993, 81-115. 
(92) Cass., 12 mei 1987, RW, 1987-88, 538, met conclusie Advocaat-Generaal Dujardin. Zie 
daarover ook bij GOETHALS, E., I.e., 389. 
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arrest van 9 oktober 1984 dat de feitenrechters ten onrechte een 
handeling aan een directeur van een vennootschap hadden toegere
kend omdat: 

"Zij de persoonlijke gedraging van eiser waaruit zij diens strafbare 
deelneming als dader of mededader afleiden, niet vaststellen, nog de 
feitelijke omstandigheden aanwijzen waaruit zou blijken dat de rechts
persoon door toedoen van eiser zou gehandeld hebben"(93). 

De toerekening zal bijgevolg moeten worden afgeleid uit feitelijke 
elementen waaruit blijkt dat de rechtspersoon is opgetreden door het 
handelen of nalaten van de betreffende natuurlijke persoon. Zeer fraai 
werd dit ook toegelicht in het BRC(94)-arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 10 april 1992(95). Als toerekeningscriterium 
schuift het hof te Antwerpen naar voren de vraag of: 

"Beklaagden enige invloed konden aanwenden om de overtredingen 
van de milieuwetten te voorkomen of te 'beletten." 

Hierin wordt een belangrijk criterium gegeven voor de vraag aan wie 
binnen een onderneming een gepleegd delict kan worden toegerekend. 
Een cruciaal element daarin is of de betrokkene invloed kon uitoe
fenen op de totstandkoming van het delict, hetzij door een handelen, 
hetzij door een nalaten. Aileen indien moet worden vastgesteld dat 
deze persoon geen invloed op de totstandkoming van het delict kan 
uitoefenen, zal toerekening aan die persoon uitgesloten zijn. 

28. Indien nu deze leer uit het genoemde cassatie-arrest en uit het 
BRC-arrest wordt toegepast op milieudelicten in het algemeen kan dit, 
afhankelijk van de aard van het gepleegde delict zowel tot aansprake
lijkheid van de verantwoordelijken voor de dagelijkse Ieiding als tot 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondergeschikten leiden(96). 
Bovendien vindt vaak ook een cumulatie van verantwoordelijkheden 
plaats waarbij meerdere bestuurders en werknemers uit eenzelfde 
onderneming tegelijk voor de strafrechter worden gedagvaard uit 
hoofde van een gepleegd milieudelict. In het kader van de vraag 
wat de precieze verantwoordelijkheid van de milieucoordinator op 
strafrechtelijk vlak is, lijkt het onderscheid tussen het algemeen 
management en de ondergeschikten minder van belang. Zoals aange
geven, is het immers eigenlijk niet de bedoeling dat de personen die 

(93) Cass., 9 oktober 1984, Arr. Cass., 1984-85, 225, Pas., 1985, I, 194. 
(94) BRC staat voor Belgian Refining Corporation. 
(95) Antwerpen, 8e kamer, 10 aprill992 inzake OM, stad Antwerpen en Traets t. Desmet e.a., 
ongepubliceerd. 
(96) Voor een overzicht van die rechtspraak zie FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening 
van milieudelicten, Antwerpen, Maklu, 1992, 32-41. 
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binnen de onderneming verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse 
Ieiding (de bedrijfsleiding in de woorden van art. 3.2.2, § lb) ook 
de taak van de milieucoordinator vervullen. Ook moet worden bena
drukt dat een toerekening volgens de cassatierechtspraak niet slechts 
mogelijk is naar organen van de vennootschap, maar ook aan onder
geschikte werknemers(97). Wederom een voorbeeld van de autono
mie van het strafrecht(98). 

De vraag is derhalve veeleer of de milieucoordinator zelf strafrechte
lijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een milieudelict dat 
binnen de onderneming tot stand komt. De rnilieucoordinator heeft 
uiteraard zelf geen beslissingsbevoegdheid, bijvoorbeeld inzake de 
uitbreiding of inkrimping van de produktie, maar heeft anderzijds wei 
een decretale plicht tot advisering en controle over de naleving van de 
milieuwetgeving. Het enkele feit dat de rnilieucoordinator zelf geen 
beslissingsmacht heeft, hetgeen essentieel met zijn functie verbonden 
is, bevrijdt hem niet van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een 
binnen de onderneming gepleegd milieudelict (uiteraard een ander 
dan de inbreuk op art. 2.2.3)(99). Inderdaad, de rnilieucoordinator 
wordt immers door de werkgever-exploitant aangesteld om de op hem 
rustende taken ex art. 2.2.3 uit te voeren. Bovendien dient hij over een 
bijzondere . technische __ hekwaamheid en _geschiktheid _te __ b~.Schik-= 
ken(lOO). Een essentieel element van de taak van de rnilieucoordina
tor is precies de advisering aan de bedrijfsleiding, zoals duidelijk uit 
art. 2.2.3 blijkt. Daaruit volgt dat de milieucoordinator er goed aan zal 
doen deze advisering correct uit te voeren en bovendien schriftelijk 
vast te leggen. Blijkt bijvoorbeeld dat met de huidige waterzuive
ringsinstallatie de normen van een lozings-/milieuvergunning niet 
kunnen worden gerespecteerd, dan dient de milieucoordinator con
form art. 2.2.3, § lb, de bedrijfsleiding daarvan op de hoogte te stellen 
en voorstellen te formuleren ter verbetering van de tekortkomingen. 
Doet hij zulks niet, dan zal de inbreuk op de lozings-/rnilieuvergun
ning aan hem worden toegerekend. Indien hij daarentegen de bedrijfs
leiding behoorlijk informeert, voorstellen formuleert en deze ook 
opvolgt en desondanks de bedrijfsleiding verkiest om in de illegaliteit 

(97) Zie onder meer Cass., 23 mei 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1213, fur. Liege, 1990, 1373, 
RDP, 1990, 1011 en de rechtspraak geciteerd bij Faure, M., o.c., 38, noot 50. 
(98) Aldus DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 
1990,246. 
(99) Zie in die zin ook FAURE, M., o.c., 59. 
(100) Om die reden vindt men in de rechtspraak ook uitspraken waarin een inbreuk op 
veiligheidswetgeving aan een diensthoofd V.G.V. wordt toegerekend; zie bijv. Carr. Veume, 
13 november 1979, J.T.T., 1982, 207. 
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te blijven leven, dan heeft de milieucoordinator aan zijn adviserings
plicht voldaan. Dat het delict desondanks toch tot stand komt, ligt aan 
de weigering de correcte beslissing te nemen vanwege de bedrijfslei
ding. De beslissingsbevoegdheid ligt echter niet bij de milieucoordi
nator. 

Hieruit blijkt dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieu
coordinator kan worden getoetst aan het in het BRC-arrest naar voren 
geschoven criterium van de ,invloed". Kan de milieucoordinator de 
totstandkoming van het delict daadwerkelijk voorkomen, door accu
rate advisering en heeft hij zulks nagelaten, dan zal hem strafrechte
lijke aansprakelijkheid treffen omdat het milieudelict aan hem zal 
worden toegerekend. Blijkt daarentegen dat hij alles in het werk heeft 
gesteld wat binnen zijn mogelijkheden lag om het delict te voorko
men, dan zal hem geen strafrechtelijke aansprakelijkheid treffen. Bij 
de beoordeling van de uitvoering van zijn taken op strafrechtelijk vlak 
zal uiteraard art. 2.2.3 een essentiele rol vervullen. Blijkt dat de 
milieucoordinator nagelaten heeft de hem opgedragen taken in art. 
2.2.3 uit te voeren en ontstond daardoor een door de rechtspersoon 
gepleegd milieudelict, dan zal zulks niet aileen tot rechtstreekse 
aansprakelijkheid van de milieucoordinator voor inbreuk op art. 
2.2.3 leiden, maar bovendien tot toerekening van het door de rechts
persoon gepleegde milieudelict aan hem. Maar het zij nogmaals ge
steld, het enkele feit dat de milieucoordinator de taken uit art. 2.2.3 
(die overigens vrij vaag zijn geformuleerd) lijkt te hebben nageleefd, 
volstaat niet om hem te bevrijden van een toerekening van een binnen 
de onderneming gepleegd milieudelict. Het kan immers best zijn dat 
de milieucoordinator geen inbreuk op art. 2.2.3 kan worden verweten 
(en dat zulks dan ook niet wordt ten laste gelegd), maar dat de 
strafrechter desondanks tot het oordeel komt dat de milieucoordina
tor maatregelen had kunnen nemen of voorstellen had kunnen for
muleren om de totstandkoming van het delict te voorkomen. Dan had 
hij bijgevolg toch, gelet op zijn taken en functie, enige invloed 
behoren uit te oefenen en kan het milieudelict aan hem worden 
toegerekend. Om zulks te beoordelen zal de strafrechter bijgevolg 
buiten het puur formele kader van art. 2.2.3 dienen te treden en 
bijvoorbeeld moeten nagaan of aan de betreffende werknemer nog 
ruimere bevoegdheden en taken voor het milieubeleid in de onderne
ming waren toegekend. 

Het voorgaande stemt ook overeen met de toelichting van L. LA VRY

SEN die stelt: 
,Op de milieucoordinator rust de taak overeenkomstig de hem bij 
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decreet gegeven opdracht, gebeurlijk aangevuld met bijkomende op
drachten van de bedrijfsleiding, om de milieuwetgeving binnen de 
grenzen van die opdracht na te leven. Hij kan zijn aansprakelijkheid 
beperken door zijn taak nauwgezet uit te voeren. Heeft hij zelf geen 
beslissingsbevoegdheid, dan rust op hem de plicht om te rapporteren 
aan de organen die wei deze beslissingsbevoegdheid bezitten. Indien 
hij bijvoorbeeld een van hogere hand opgelegde produktieverhoging 
afwijst, omdat hij inziet dat daardoor bepaald emissienormen niet meer 
kunnen worden nageleefd, dan dient hij zulks schriftelijk te melden 
aan de bedrijfsleiding. Verhoogt de bedrijfsleiding desondanks de 
produktie (en beslist ze dus als het ware om het delict te plegen), 
dan werd de beslissing door de bedrijfsleiding getroffen en zal zij 
aansprakelijk zijn. De belangrijkste taak van de milieucoordinator bij 
beslissingen om al dan niet te investeren, bestaat er derhalve in de 
bedrijfsleiding van deskundig advies te voorzien(lOl)." 

D. WETTELIJKE OF CONTRACTUELE TOEREKENING? 

29. Hierboven werd uiteengezet dat de strafrechtelijke aansprakelijk
heid van de rnilieucoordinator voor delicten die binnen een ondeme
rning zijn gepleegd in beginsel dient te worden beoordeeld aan de 
hand van de rechterlijke toerekening. De rechter dient te bepalen door 
wie de rechtspersoon de facto is opgetreden en indien dit onderzoek de 
rnilieucoordinator aanwijst, zal de toerekening naar hem plaatsvinden. 
Andere toerekeningsmodellen zijn echter mogelijk( 1 02). Er is ook een 
model denkbaar waarbij de wetgever zelf ex ante vastlegt op wie de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid zal rusten. In dat geval zou de 
wetgever bepalen dat een milieudelict steeds toe te rekenen is aan 
bijvoorbeeld de milieucoordinator. Een dergelijk systeem van wette
lijke toerekening (imputabilite legale) is, zo stelt Legros terecht, 
uiteraard in strijd met het persoonlijke karakter van de straf(103). 
Ook BoSLY(104) en DUPONTNERSTRAETEN(105) tonen weinig enthou
siasme voor een dergelijke constructie. Aileen MATTHIJS stelde voor 

(101) Zie Voorontwerp decreet milieubeleid, 647. 
(102) Deze catalogisering van toerekeningsmodellen komt overigens van LEGROS, onder meer 
in zijn ,Imputabilite penale et entreprise economique", R.D.P., 1968-69, 372-385 en ,La 
responsabilite penale des dirigents des societes et le droit penal general", R.D.P., 1963-64, 3-
28, maar wordt ook door andere auteurs gevolgd, waaronder BosLY, H.D., Les sanctions en 
droit penal social Beige, Gent, Story-Scientia, 1979, ll e.v. en door DUPONT, L. en VER
STRAETEN, R., o.c., 245-248. 
(103) LEGROS, R., o.c., R.D.P., 1968-69, 374-376. 
(104) BOSLY, H.D., o.c., 26. 
(105) DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 245-246. 
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dat de wetgever in de bijzondere milieuwetten een bepaling zou 
moeten invoeren op grond waarvan rechtspersonen verplicht worden 
de natuurlijke persoon die strafrechtelijk aansprakelijk is voor de door 
de rechtspersoon gepleegde strafbare feiten van tevoren te bepa
len(106). Het voordeel van een dergelijke wettelijke toerekening lijkt 
te zijn dat zodra een delict door een rechtspersoon wordt gepleegd 
onmiddellijk duidelijk is welke natuurlijke persoon kan worden ver
volgd. Strafrechtsdogmatisch lijkt dit uiteraard weinig fraai en het 
lijkt ook haaks te staan op de beginselen inzake het schuldstrafrecht 
die terecht door het Hof van Cassatie hoog in het vaandel worden 
gedragen. 

Een andere toerekeningsmogelijkheid is de zogenaamde contractuele 
toerekening (imputabilite contractuelle) die door BosLY naar voren 
wordt geschoven(107). In dat geval heeft de natuurlijke persoon er 
van tevoren mee ingestemd bij contract dat hij de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor een bepaald door de rechtspersoon gepleegd 
feit zal dragen. Ook deze contractuele toerekening wordt door de 
rechtsleer bekritiseerd. Het zou immers meebrengen dat iemand zijn 
strafrechtelijke aansprakelijkheid bij contract zou kunnen uitsluiten. 
Bovendien zou zulks tot strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen 
leiden van iemand die op basis van de normale criteria van het 
schuldstrafrecht geen schuld treft(108). 

30. De reden dat aan deze wettelijke en contractuele toerekenings
modellen in dit kader aandacht wordt besteed, is dat de vraag zou 
kunnen rijzen of de aanwijzing van een milieucoordinator, hetgeen 
immers voor elke klasse I exploitant (en voor een aantal anderen) 
decretaal verplicht wordt gesteld thans tot een wettelijke toerekening 
aan de milieucoordinator leidt of tot een ,contractuele toerekening" 
omdat de zorg voor de naleving van de milieuwetgeving immers bij 
contract ( arbeidsovereenkomst, vennootschapsstatuten of contract 
met een externe) aan de milieu coordinator wordt toegewezen. 

Het aardige is dat dezelfde vraag ook is gerezen naar aanleiding van 
het reeds besproken art. 20 van de Wet op de giftige afval en art. 61 
van het Vlaamse afvalstoffendecreet. Zoals bekend, had de ,verant-

(106) MAITHIJS, J., ,La protection penale de l'environnement: l'eau, I' air, le bruit", R.D.P., 
1971-72, (519), 541. 
(107) BOSLY, H.D., o.c., 25-29. 
(108) FAURE, M., De strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, p. 65, nr. 53. 
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woordelijke persoon" onder de Wet op de giftige afval als opdracht te 
waken over de naleving van de reglementen en de voorwaarden van de 
machtiging, opgelegd krachtens de wet. De invoering van een wette
lijke toerekening werd zelfs uitdrukkelijk besproken tijdens de parle
mentaire voorbereiding van de Wet op de giftige afval. Die idee werd 
toen afgewezen, omdat men vreesde dat de door het bedrijf a1s verant
woordelijk aangewezen persoon inderdaad een zondebok zou wor
den(109). De aanwijzing van de bijzondere verantwoordelijke werd 
toch neerge1egd in art. 20 van de Wet op de giftige afval, maar een 
verplichte toerekening van eventuele delicten aan deze verantwoorde
lijke persoon werd niet in de wet neergelegd. Nochtans meende Bosly 
dat art. 20 van de Wet op de giftige afval een duidelijk voorbeeld was 
van ,contractuele toerekening". In dat geval werd immers van tevo
ren overeengekomen wie er aansprakelijk is indien er moeilijkheden 
rijzen(llO). 

Zeven jaar na de Wet op de giftige afval werd in het Vlaamse gewest 
in art. 61 van het Vlaamse afva1stoffendecreet van 2 juli 1981 een 
gelijkaardige bepaling voorgeschreven. De inrichtingen die vergun
ningsplichtig zijn op grond van het afvalstoffendecreet werden ver
plicht een natuurlijke persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is 
voor het naleven van de bepalingen, vastgesteld door of krachtens het 
decreet en van de voorschriften van de verleende vergunning. LAM
BRECHTS stelde dat dit voorschrift ongetwijfeld bij overtreding de 
strafvervo1ging zal vergemakke1ijken(111). VANDEN BILCKE stelde 
zelfs dat zowel art. 20 van de Wet op de giftige afval als art. 61 van 
het afvalstoffendecreet een strafrechtelijke aansprakelijkheid invoer
den(ll2). 

Zij kregen echter ongelijk van het arbitragehof dat zich op onrecht
streekse wijze diende uit te spreken over de vraag of art. 61 van het 

(109) Zie het verslag van Hubin en Tibbaut bij het ontwerp dat geleid heeft tot de Wet van 22 
juli 1974, Stukken, kamer, 1973-74, 684/4, p. 11. 
(110) BosLY, H.D., o.c., 25-27. Zie in dezelfde zin CoLAES, J., ,De strafrechtelijke aansprake
lijkheid van mandatarissen van rechtspersonen", in DEKEERSMAEKER, J. en VAN STEENBERGEN, 
J., (red.), Sociaal strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, (149), 163; DERUYCK, F., ,Societas 
delinquere potest. .. en wat dan nog? Over het ontbreken van strafrechtelijke verantwoorde
lijkheid van rechtspersonen naar Belgisch recht", Panopticon, 1991, (249), 255 en LEBRUN, A., 
,,La sanction penale en matiere d'environnement en region Wallonne", in JADOT, B., (red.), La 
repression des infractions en matiere d'environnement ... en region Wallonne, Brussel, Story
Scientia, 1987, (39), 52. 
(111) LAMBRECHTS, W., Milieurecht, 2e druk, Brussel, Story-Scientia, 1987, 235. 
(112) VANDEN BILcKE, C., ,Het decreet van 2 juli 1981 op het beheer van afvalstoffen", 
Leefmilieu, 1982, (15), 25-26. 
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afvalstoffendecreet een strafrechtelijke aansprakelijkheid had inge
voerd. Voor de uitvoering van de St. Michielsakkoorden, onder 
gelding van de toenmalige tekst van art. 11 van de bijzondere Wet 
van 8 augustus 1980, zou het invoeren van een strafrechtelijke aan
sprakelijkheid en bijzondere toerekeningsregelen via een decreet 
immers op gespannen voet kunnen staan met de regels die door of 
krachtens de grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 
onderscheiden bevoegdheid van de staat, de gemeenschappen en 
de gewesten. Geconfronteerd met die vraag stelde het arbitragehof 
evenwel: 

"In navolging van art. 20 van de Wet van 22 juli 1974 op de giftige 
afval, legt de bepaling van art. 61 van het decreet aan de vergunning
plichtige ondernemingen de verplichting op een persoon aan te stellen 
die verantwoordelijk is voor de verrichtingen van het ophalen en 
verwijderen van afvalstoffen. Hoewel deze bepaling in het decreet is 
ingevoegd onder de strafbepalingen, stelt art. 61 op zichzelf geen 
strafrechtelijke aansprakelijkheid in en gaat het de bevoegdheden 
van de decreetgever niet te buiten"(ll3). 

31. Deze rechtspraak van het arbitragehof sluit geheel aan bij de 
strafrechtelijke beginselen inzake het schuldstrafrecht. Ook al legt 
de wet of het decreet bijzondere plichten op aan een welbepaald 
persoon om zorg te dragen voor de naleving van de wetgeving, dan 
impliceert dit niet noodzakelijk dat aileen die persoon strafrechtelijk 
aansprakelijk is op het ogenblik dat er binnen de ondememing iets 
misloopt. De aanwijzing van de ,verantwoordelijke persoon" in de 
Wet op de giftige afval en het afvalstoffendecreet impliceerde der
halve geen wettelijke of contractuele toerekening. 
Hetzelfde geldt ipso facto voor de positie van de milieucoordinator. 
Het zou overigens volkomen verkeerd zijn om, in het Iicht van 
art. 3.2.2 van het decreet op de bedrijfsinteme milieuzorg, aan te 
nemen dat de bijzondere plichten van de milieucoordinator mee 
zouden brengen dat hij steeds aansprakelijk is voor een milieudelict 
dat in het kader van de rechtspersoon wordt gepleegd. Uit de in 
art. 3.2.2 omschreven taken blijkt juist duidelijk dat de bevoegdheid 
van de milieucoordinator vooral een adviserende bevoegdheid is. Dit 
legt uiteraard wei belangrijke plichten op hem, maar het blijft belang
rijk te onderstrepen dat zeker ten gevolge van de specificering van de 

(113) Arbitragehof, arrest nr. 44 van 23 december 1987, B.S., 27 januari 1988; zie ook arrest 
nr. 50 van 17 maart 1988, B.S., 14 apri11988 en arrest nr. 18/89 van 29 juni 1989, B.S., 15 juli 
1989. Daarover verder ook VAN REMOORTERE, F., ,La question de !a responsabilite penale des 
personnes morales en droit de l'environnement", R.D.P., 1991, (311), 353. 
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taken van de milieucoordinator in art. 3.2.2 duidelijk wordt dat deze in 
beginsel geen beslissingsbevoegdheid heeft. Heeft hij aan zijn taken 
voldaan en kon hij ook anderszins geen invloed op de totstandkoming 
van het delict uitoefenen, dan zal geen toerekening naar de milieu
coordinator kunnen plaatsvinden van een binnen de onderneming 
gepleegd milieudelict dat ondanks een goede taakvervulling van de 
milieucoordinator tot stand kwam. 
Daaruit volgt dat ook nu de taak van de milieucoordinator decretaal is 
bepaald, diens aanstelling niets heeft gewijzigd aan de klassieke 
strafrechtelijke beginselen inzake de toerekening van binnen een 
rechtspersoon gepleegde milieudelicten(ll4). Ook het decreet op de 
bedrijfsinterne milieuzorg heeft geen strafrechtsvreemde figuren 
zoals een wettelijke of contractuele toerekening ingevoerd. 
Deze ideeen hebben ook duidelijk ten grondslag gelegen aan het 
statuut van de milieucoordinator zoals dit door de Interuniversitaire 
Commissie werd uitgedacht. In zijn toelichting formuleert Lavrysen 
het als volgt: 

"De Commissie wenst wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft 
geen afbreuk te doen aan het gemeenrecht door een systeem van 
,wettelijke toerekening" dan wei van ,conventionele toerekening" 
in te stellen. 

De feitenrechter mag een door of in het kader van een rechtspersoon 
gepleegd strafbaar feit niet aan een natuurlijke persoon toerekenen 
vanwege het enkele feit dat deze een bepaalde hoedanigheid heeft, 
bijvoorbeeld deze van milieucoordinator. De rechter zal daarentegen 
moeten aangeven uit welke feitelijke elementen hij afleidt dat de 
rechtspersoon is opgetreden door het handelen of nalaten van de 
betreffende natuurlijke persoon" (115). 

Gelijkaardige overwegingen kunnen ook in de parlementaire voorbe
reiding worden gevonden(ll6). Overigens sluit ook het taalgebruik 
hierbij aan. De lnteruniversitaire Commissie had er reeds op gewezen 
de voorkeur te geven aan de neutrale term milieucoordinator. De tot 
dan toe gebruikelijke term ,milieuverantwoordelijke" zou immers ten 
onrechte de indruk kunnen wekken dat de aldus aangestelde persoon 

(114) Aldus ook ROEF, A., ,De toerekening aan natuurlijke personen van milieumisdrijven 
gepleegd in de schoot van een onderneming. Een overzicht en enkele beschouwingen", in 
Tendensen in het bedrijfsrecht, strafrecht in het bedrijfsleven, Antwerpen, Kluwer, 1995, 
(159), 166-168. 
(115) Voorontwerp decreet milieubeleid, 647. 
(116) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/1, p. 8. 
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meteen ook de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijke van het 
bedrijf is voor alles wat milieuzaken betreft. En dat is, aldus de 
toelichting van Lavrysen, zeker niet de strekking van het voorgestelde 
systeem(117). Deze overwegingen zijn ook in de Memorie van toe
lichting terug te vinden(118). Blijkbaar is het dus niet de bedoeling 
van de decreetgever om de milieucoordinator strafrechtelijk en civiel
rechtelijk aansprakelijk te stellen voor wat er ook binnen de onderne
ming misloopt, doch wenst men veeleer aan te sluiten bij de klassieke 
beginselen ter zake. 

E. DE STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXTERNE MILIEU

COORDINATOR 

32. In beginsel is hetgeen in deze gehele paragraaf IV tot hiertoe is 
gesteld ten aanzien van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
milieucoordinator niet alleen van toepassing indien deze milieucoor
dinator een werknemer is, maar geldt zulks ook onverkort indien deze 
milieucoordinator geen werknemer van de exploitant zou zijn. Dit 
geldt uiteraard voor de rechtstreekse strafrechtelijke aansprakelijk
heid van de externe milieucoordinator op grond van art. 2.2.3 in 
combinatie met de strafbaarstelling in art. 3.8.3 voor wat de indivi
duele strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoordinator be
treft. Voor wat betreft de niet-vervulling van de hem opgedragen 
taken verschilt de externe milieucoordinator uiteraard niet van de 
interne.Wel rijst de vraag of, indien een delict in het kader van de 
rechtspersoon tot stand komt, een toerekening van dit door de rechts
persoon gepleegd milieudelict aan de milieucoordinator mogelijk is, 
ook indien deze geen werknemer van de betreffende rechtspersoon is. 
Indien de milieucoordinator daadwerkelijk heeft bijgedragen door zijn 
doen of nalaten aan de totstandkoming van een delict dat door de 
rechtspersoon werd gepleegd, zal hij in beginsel ook strafrechtelijk 
aansprakelijk worden gehouden voor dit milieudelict van de rechts
persoon. Zulks is logisch gelet op de relatief zware plichten die op 
grond van art. 3.2.2 aan de milieucoordinator zijn toebedeeld. lndien 
een toerekening naar een externe milieucoordinator niet mogelijk zou 
zijn, zou zulks tot effect kunnen hebben dat een binnen de rechts
persoon gepleegd milieudelict niet meer gesanctioneerd zou kunnen 
worden. De milieucoordinator zou dan wel nog strafrechtelijk aan-

(117) Voorontwerp decreet milieubeleid, 646. 
(118) Stukken, Vlaamse Raad, 1994-95, 719/1, p. 8. 
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sprakelijk kunnen blijven bij schending van de opgelegde taken in 
art. 3.2.2. 
Uit de cassatierechtspraak lijkt naar voren te komen dat het delict dat 
door de rechtspersoon werd gepleegd aan eenieder kan worden toe
gerekend die als instrument van de rechtspersoon is opgetreden, of 
daar nu een contractuele relatie mee bestond ofniet(l19). Dit lijkt een 
fraai voorbeeld van de autonomie van het strafrecht ten opzichte van 
het vennootschapsrecht te zijn. De externe milieucoordinator kan 
strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor strafbare feiten die 
in het kader van de rechtspersoon werden gepleegd, waarmee de 
milieucoordinator vennootschapsrechtelijk of sociaalrechtelijk ge
zien, geen formele band had. De enkele voorwaarde is dat de natuur
lijke persoon aan wie het delict wordt toegerekend de totstandkoming 
van het delict kon belnvloeden, zelfs al had deze geen formele banden 
met de rechtspersoon als werknemer, lasthebber, aangestelde of or
gaan van de rechtspersoon. Daarvan zijn, weliswaar niet met betrek
king tot de positie van de milieucoordinator, enkele voorbeelden in de 
milieustrafrechtspraktijk te vinden. Een beklaagde argumenteerde dat 
hij twee jaar voor de feiten plaatsvonden het bedrijf aan zijn zoon had 
overgedragen. Bovendien bleek de beklaagde als handelaar uit de 
registers te zijn-geschrapt. De facto bleeln::ievader-editernog steeds 
de feitelijke zaakvoerder van de eenmanszaak te zijn en bleef zich ook 
als zodanig gedragen. Derhalve vond toch een toerekening van het 
binnen de rechtspersoon gepleegd delict plaats(l20). Dit illustreert dat 
zelfs indien iemand formeel ontslag heeft genomen bij de rechts
persoon en er bijgevolg vennootschapsrechtelijk of arbeidsrechtelijk 
geen band met de vennootschap meer bestaat, strafrechtelijk gezien 
een toerekening toch mogelijk blijft indien bijvoorbeeld zou blijken 
dat de betrokkene nog steeds de leiding over het bedrijf zou uitoe
fenen. Dit kwam ook impliciet aan de orde in het SAF-vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Gent(121). De betroklcene die als straf
rechtelijk aansprakelijke voor het bedrijf was gedaagd, stelde dat hij 
niet meer gedagvaard kon worden omdat hij sinds een aandelenover-

(119) Zie desbetreffend onder meer Cass., 23 mei 1990, Arr. Cass, 1989-90, 1213, R.D.P., 
1990, 1011; in dit arrest werd herhaald dat als strafrechte1ijk aansprakelijk worden beschouwd 
zij ,die de vennootschap in feite besturen, ook a1 zijn zij niet de organen van de vennoot
schap". 
(120) Corr. Antwerpen, 33e kamer, 27 juni 1991, inzake OM t. Philippaerts, ongepubliceerd. 
Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld. De uitkomst van de beroepsprocedure is mij 
onbekend. 
(121) Corr. Gent, 21e kamer, 28 april 1992, T.M.R., 1992, 113, met noot Morrens (in het 
gepubliceerde dee! van het vonnis zijn deze toerekeningsperike1en echter niet opgenomen). 
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dracht geen vennoot of zaakvoerder meer was. De rechtbank onder
zocht echter of de betrokkene nog een feitelijke beslissingsmacht in de 
vennootschap had en liet de toerekening niet aileen afuangen van de 
aandelenoverdracht. 
Uit deze voorbeelden volgt dat een rechterlijke toerekening van feiten 
die door een rechtspersoon zijn gepleegd mogelijk is aan aile natuur
lijke personen die de facto het handelen of nalaten van de rechts
persoon hebben be1nvloed, ook indien zij extern aan de onderneming 
zijn. Daaruit volgt dat op grand van de hierboven aangehaalde begin
selen inzake de toerekening een door de rechtspersoon gepleegd 
milieudelict ook aan een extern milieucoordinator zal kunnen worden 
toegerekend. 

33. Ten slotte moet nog worden benadrukt dat de externe milieu
coordinator naast zijn eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid op 
grand van de verplichtingen uit art. 3.2.2 en de mogelijke toerekening 
aan hem van door de rechtspersoon gepleegde feiten ook nog via een 
deelnemingsconstructie strafrechtelijk aansprakelijk zou kunnen wor
den gesteld. De voorwaarden daartoe zijn evenwel strenger dan voor 
de loutere toerekening, die uitsluitend de algemene schuld en de 
mogelijkheid van invloed op het handelen van de rechtspersoon 
vereist. Voor een strafrechtelijke aansprakelijkheid als deelnemer 
dient bewezen te kunnen worden dat de milieucoordinator via een 
van de door het Strafwetboek voorgeschreven deelnemingsvormen 
heeft gehandeld (bijvoorbeeld een noodzakelijke bijstand heeft ver
leend) en dat ook aan het opzetvereiste is voldaan. Het zou echter te 
ver voeren de voorwaarden voor de strafbare deelneming van de 
milieucoordinator hier uitgebreid te bespreken. V aak zal het verwijt 
dat aan de milieucoordinator wordt gemaakt nu juist bestaan in het 
nalaten behoorlijk toezicht uit te oefenen, waarbij de dogmatisch 
gecompliceerde vraag rijst of men kan deelnemen door een anthon
ding. Maar zelfs indien sprake is van een actief handelen van de 
milieucoordinator dat een bijdrage vormt aan de totstandkoming 
van een milieudelict binnen de rechtspersoon, lijkt de toepassing 
van de deelnemingsconstructie op dit optreden van de milieucoordi
nator geen bijzondere problemen te steilen(122). 

(122) Zie betreffende de deelneming aan milieudelicten van een rechtspersoon FAURE, M., De 
strafrechtelijke toerekening van milieudelicten, 70-84. 
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Slotbedenkingen 

34. In deze bijdrage werd getracht een beeld te schetsen van het 
juridische statuut van de milieucoordinator zoals dit naar voren komt 
in het decreet bedrijfsinterne milieuzorg, dat inmiddels in het Staats
blad van 4 juli 1995 werd gepubliceerd. De figuur van een bedrijfs
verantwoordelijke voor milieuzaken was al Ianger bekend in het 
afvalrecht, maar nu is de plicht om een milieucoordinator aan te 
stellen veralgemeend tot aile klasse 1-inrichtingen (behoudens uit
zondering) en kan via sectorale normen of vergunningsvoorwaarden 
ook voor andere inrichtingen de plicht worden ingesteld een milieu
coordinator aan te stellen. Nieuw is ook dat deze niet Ianger werk
nemer van het bedrijf dient te zijn, maar ook extern aan de onderne
ming kan zijn. In het afvalrecht leek de sanctie in geval van niet
aanstelling van de milieucoordinator ook nogal onduidelijk. Thans is 
echter een duidelijke plicht opgenomen de aanstelling van de milieu
coordinator aan het bestuur te melden. Niet-naleving van deze plicht 
zal bovendien tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant 
kunnen leiden. Nieuw is ook dat de taken van de milieucoordinator 
naar Duits voorbeeld van de Schutzbeauftragte thans in het decreet op 
zeer c;oncrete wjjze_ w:ord~n OII1J>Chreven, DQQf bet hestmil' zal bov_~n:
dien ook worden getoetst of de aangestelde milieucoordinator tegen 
zijn taak is opgewassen, dat wil zeggen of hij geacht kan worden over 
voldoende bekwaamheid en vakkennis te beschikken om de in art. 
3.2.2 neergelegde taken te vervullen. 

35. Dit art. 3.2.2 is inderdaad de hoeksteen voor de positie van de 
milieucoordinator. Daarin worden immers de minimuintaken van de 
milieucoordinator omschreven. Niet-naleving van deze taken door de 
coordinator zal tot zijn eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden, 
of hij nu intern of extern aan de onderneming werkzaam is. De 
omschrijving van de taken in art. 3.2.2 zal bovendien ook aanleiding 
kunnen geven tot het spiegelbeeld van de taken, namelijk de aanspra
kelijkheid in geval van niet-vervulling. Aangezien civielrechtelijk 
wordt aangenomen dat aan het foutvereiste is voldaan zodra een norm 
met een welbepaald verbod of gebod wordt geschonden, zullen er in 
beginsel ruime aansprakelijkheidsmogelijkheden voor de milieucoor
dinator bestaan gelet op de uiterst brede omschrijving van diens taken 
in art. 3.2.2. Daaraan moet nog worden toegevoegd dat de in het 
Belgisch aansprakelijkheidsrecht geldende equivalentieleer slachtof
fers ruime mogelijkheden biedt om de milieucoordinator aan te spre
ken zodra zijn fout de schade heeft (mede )veroorzaakt. Die fout kan 
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overigens niet alleen bestaan in de schending van de - ruime - in 
art. 3.2.2 omschreven taken, maar ook in een schending van de 
algemene zorgvuldigheidsnorm. 

Indien de milieucoordinator echter een werknemer is van de exploi
tant zal hij de bescherming van art. 18 van de Arbeidsovereenkom
stenwet genieten en zullen zowel zijn eigen werkgever als schade
lijdende derden slechts een aansprakelijkheidsvordering met succes 
kunnen instellen indien zij de zware fout, opzettelijke fout of gewoon
lijk voorkomende lichte fout van de milieucoordinator kunnen bewij
zen. Dit lijkt de rnilieucoordinator-werknemer in belangrijke mate af 
te schermen van aansprakelijkheidsvorderingen, maar geheel gerust 
kan hij toch nooit zijn. Immers, onzeker blijft hoe de rechtspraak het 
begrip opzettelijke fout zal interpreteren en bij langdurig nalaten een 
adequate controle uit te oefenen zou kunnen worden geargumenteerd 
dat hier sprake is van een gewoonlijk voorkomende lichte fout. Be
stuurders die als rnilieucoordinator zouden optreden of externe mi
lieucoordinatoren blijven, onbeschermd door art. 18 van de Arbeids
overeenkomstenwet, volledig aansprakelijk tegenover derden via art. 
1382 B. W. Bovendien kan een bestuurder via de bestuurdersaanspra
kelijkheid uit de Vennootschapswet jegens de vennootschap aanspra
kelijk worden gehouden en de externe rnilieucoordinator kan jegens 
de exploitant contractueel aansprakelijk zijn. 

36. Uiteraard zal de milieuschade die aanleiding geeft tot een aan
sprakelijkheidsvordering van een schadelijdende derde in de eerste 
plaats worden veroorzaakt door een wederrechtelijke ernissie die 
uitgaat van de inrichting van de exploitant. Bijgevolg zal doorgaans 
de exploitant als eerste worden aangesproken. Maar men mag niet 
vergeten dat in het aansprakelijkheidsrecht een toenemende tendens 
kan worden ontwaard om, indien de rechtstreekse dader, bijvoor
beeld wegens solvabiliteitsproblemen, niet kan worden aangesproken, 
een beroep te doen op anderen, bijvoorbeeld bestuurders voor laat
tijdige aangifte van het faillissement of financiele instellingen voor 
foutieve kredietverlening. In die tendens waarbij een schadelijdende 
derde zoveel mogelijk partijen zal aanspreken om zijn schade te 
verhalen, zal ook de rnilieucoordinator veelal niet de dans ontsprin
gen. In dit verband kan ook worden herinnerd aan de parallel die 
tijdens de parlementaire voorbereiding werd gemaakt met de positie 
van de veiligheidschef of de arbeidsgeneesheer. Ook voor hen geldt 
dat zij in beginsel slechts gehouden zijn de werkgever in onafhanke
lijkheid te adviseren. Nietternin ziet men ook in hun hoofde veelal 
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aansprakelijkheid indien zij tekort schieten bij de vervulling van hun 
taken. 

Gelet op de ruime formulering van de taken van de coordinator in art. 
3.2.2 zijn ook in zijn hoofde de potentiele gronden voor een aanspra
kelijkheidsvordering groot. Een belangrijke les voor de milieucoordi
natoren blijft dan ook dat zij alles in het werk zullen dienen te stellen 
om ten opzichte van de exploitant of derde te kunnen aantonen dat zij 
minstens aan aile in art. 3.2.2 neergelegde plichten hebben voldaan. 
Schriftelijke rapportage en advisering en eventuele opvolging zal 
daartoe vaak een vereiste zijn. Milieucoordinatoren zullen uiteraard 
ter dekking van hun aansprakelijkheid een vraag naar verzekering 
hebben. Het is goed mogelijk dat de verzekeraar op zijn beurt welis
waar (beperkte) dekking aanbiedt, maar teneinde het moreel risico te 
controleren bijvoorbeeld ook zal eisen dat een dergelijke schriftelijke 
rapportage ter vervulling van de in art. 3.2.2 neergelegde plichten 
plaatsvindt. 

37. Een correcte naleving van de in genoemd artikel opgelegde 
plichten blijkt ook vanuit strafrechtelijke optiek het minste te zijn 
wat men van de milieucoordinator kan verlangen. Bij niet-naleving 
van deze-plichten riskeert- de milieucoordinater -immers -hoge gevan
genisstraffen en geldboetes; en zulks geldt zowel voor de interne als 
voor de externe milieucoordinator. Hoewel de decreetgever systemen 
van wettelijke of conventionele toerekening uitdrukkelijk heeft afge
wezen, blijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor delicten die 
binnen de rechtspersoon zijn gepleegd via een rechterlijke toereke
ning aan de milieucoordinator in potentie groot. Door zijn ruim 
geformuleerde taken zal hij immers meestal invloed op de totstandko
ming van het delict hebben kunnen uitoefenen. Steeds zal de straf
rechter in concreto dienen te toetsen of de milieucoordinator de hem 
opgedragen taken heeft volbracht en ook niet op andere wijze binnen 
het kader van zijn functie de totstandkoming van het delict had 
kunnen beletten. 

38. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat indien men de klassieke 
beginselen inzake de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprake
lijkheid loslaat op het statuut van de milieucoordinator zoals dit is 
neergelegd in het decreet bedrijfsinteme milieuzorg, deze coordinator 
in potentie met draconische aansprakelijkheden kan worden gecon
fronteerd. Of het in de praktijk wei zo een vaart zal lopen, moet 
natuurlijk worden afgewacht. V erwacht kan worden dat zowel de 
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parketten als de civiele rechters de taakvervulling van de milieu
coordinator toch met realiteitszin zullen beoordelen. Bovendien kan 
de milieucoordinator het aansprakelijkheidsrisico door een adequate 
schriftelijke rapportage en opvolging beperken. Op grond van het 
decreet blijft de milieucoordinator echter een gewaarschuwd man. 
Indien hij, bijvoorbeeld als extern consultant, meerdere coordinator
schappen zou aanvaarden zonder dat hij er werkelijk voor kan instaan 
de opgedragen taken adequaat te vervullen, loopt hij in potentie 
ernstige risico's. 
Enkele zaken ten aanzien van de positie van de milieucoordinator 
dienen overigens nog via uitvoeringsbesluiten te worden geconcreti
seerd. Het is mogelijk dat zulks nog een verdere beperking van de 
aansprakelijkheid van de coordinator meebrengt. Ook valt het te 
hopen dat een aantal andere onduidelijkheden waarop in deze bijdrage 
is gewezen door uitvoeringsbesluiten zullen worden verduidelijkt. Dit 
betreft onder meer de vraag of een bestuurder als milieucoordinator 
kan worden aangesteld, de vraag of een rechtspersoon als milieu
coordinator zou kunnen optreden en de vraag hoe de ex ante controle 
van het bestuur zich tot de ex post toetsing verhoudt. Die vragen 
zullen hetzij door uitvoeringsbesluiten, hetzij door de praktijk nog 
moeten worden beantwoord. 
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SOMMAIRE 

LES RESPONSABILITES CIVILE ET PENALE DU COORDINATEUR ENVIRONNEMENTAL 

Dans le present article, 1' auteur donne un apen;u du statut juridique du coordinateur 
environnemental tel que ce statut est fixe par le decret flamand relatif a la protection 
de 1' environnement au sein des entreprises, publie au Moniteur beige du 4 juillet 
1995. 11 esquisse d' abord les divers statuts juridiques possibles de ce coordinateur, la 
designation d'un tel coordinateur etant actuellement obligatoire, en tout cas pour les 
etablissements de classe I. Ce coordinateur peut etre un salarie de 1' entreprise, mais 
egalement un externe attache a l'entreprise. 

L'auteur s'arrete ensuite aux diverses taches et obligations du coordinateur environ
nemental, telles qu'elles sont definies de fac;on tres concrete dans le decret, en son 
article 3.2.2. 

Cette definition des taches pourra egalement conduire au revers de la medaille, c' est
a-dire a la responsabilite decoulant de la non-execution de ces taches. Compte tenu 
de la large definition de ses taches a !'article 3.2.2., la responsabilite civile du 
coordinateur environnemental est potentiellement tres etendue. En droit civil, en 
effet, il est admis qu'il est satisfait a l'exigence de faute des qu'il y a violation d'une 

xme comportant une obligation ou une interdiction determinee. L'auteur appelle 
egalement !'attention sur la theorie de la causalite dont il resulte que la victime 
disposera de larges possibilites de mettre en cause le coordinateur environnemental si 
la faute de celui-ci a cause (ou contribue a causer) le dommage. 

Dans le cadre de la responsabilite civile, 1' auteur attire egalement !'attention sur la 
norrne limitative de responsabilite prevue a I' article 18 de la loi sur les contrats de 
travail, cette norrne jouant un rOle d'importance si le coordinateur environnemental 
est un travailleur salarie de l'exploitant. Dans ce cas, en effet, l'employeur aussi bien 
que les tiers leses ne pourront intenter une action en responsabilite contre le 
coordinateur lui-meme que s'ils prouvent qu'il a commis une faute lourde, une faute 
intentionnelle ou une faute Iegere a caractere habituel. L'auteur releve qu'il en 
resulte une importante protection pour le travailleur-coordinateur environnemental. 
Toutefois, en cas d'omission prolongee d'un controle adequat, il peut etre question 
d'une faute Iegere a caractere habituel, de sorte que sa responsabilite pourra etre mise 
en cause. 

Par ailleurs, I' auteur attire I' attention sur la responsabilite civile de l'administrateur
coordinateur environnemental. Ne Mneficiant pas de la protection de I' article 18 de 
la loi relative aux contrats de travail, cet administrateur demeure totalement respon
sable a 1' egard des tiers sur base de 1' article 1382 C.c. En outre, un administrateur 
peut etre tenu pour responsable a 1' egard de la societe par le biais de la responsabilite 
specifique des administrateurs en vertu de la loi sur les societes. 

Enfin, I' auteur appelle egalement I' attention sur la responsabilite civile du coordi
nateur environnemental externe, c celui-ci pouvant etre rendu responsable quasi 
delictuellement a 1' egard des tiers et contractuellement a 1' egard de 1' exploitant. 11 
releve que le respect des obligations inscrites a !'article 3.2.2. est d'une grande 
importance pour le coordinateur soucieux de limiter sa responsabilite. Afin de 
pouvoir prouver qu'il a ete satisfait aux obligations inscrites a I' article 3.2.2., il 
s'avere important de recourir a une procedure de rapports et conseils ecrits. 

Par ailleurs, l'auteur s'attache aussi a la responsabilite penale du coordinateur 
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environnemental. En premier lieu, il peut y a voir une responsabilite penale directe de 
ce coordinateur. En cas de non-respect des obligations imposees par decret, des 
amendes et peines d'emprisonnement relativement severes sont prevues. En second 
lieu, certains delits commis dans le cadre d'une personne morale peuvent etre 
imputes au coordinateur si celui-ci a eu, par un acte ou une omission, une certaine 
influence sur la realisation du delit. En raison de la formulation tres large des 
obligations du coordinateur a l'article 3.2.2., le risque qu'il se voit imputer un delit 
commis dans le cadre de la personne morale est relativement grand. A signaler 
cependant que le legislateur a ecarte un systeme d'imputabilite legale ou conven
tionnelle. 11 est des lors prevu que le juge penal devra toujours verifier in concreto si 
le coordinateur environnemental a accompli les taches qui lui sont imposees et s'il 
n'aurait pas pu prevenir le delit d'une autre fa~on dans le cadre de ses fonctions. 

Dans les considerations finales, l'auteur releve qu'en raison de la large definition de 
ses taches, le coordinateur environnemental se trouve potentiellement confronte a 
une lourde responsabilite, mais que par une execution correcte de ses obligations 
imposees par decret, et notamment par le recours a des rapports ecrits, il peut limiter 
l'impact de cette responsabilite dans la pratique. 11 signale egalement que quelques 
aspects du statut du coordinateur environnemental doivent encore etre concretises 
par des arretes d, execution. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE ZIVILRECHTLICHE UNO STRAFRECHTLICHE HAFTUNG DES 

UMWELTSCHUTZKOORDINATORS 

In diesem Beitrag wird ein iiberblick tiber das juristische Statut des Umweltschutz
koordinators gegeben, wie es im Flamischen Dekret zum betriebsinternen Umwelt
schutz festgelegt und im Staatsblatt vom 4. Juli 1995 verOffentlicht worden ist. 
Zunachst werden die unterschiedlichen Rechtslagen des Umweltschutzkoordinators 
erkliirt und hingewiesen auf die Verpflichtung, gewiB fiir Institutionen der Klasse I, 
einen solchen Umweltschutzkoordinator einzustellen. Er kann ein Arbeitnehmer des 
Betriebes sein, aber genauso gut als externer Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
verbunden sein. 

Dieser Beitrag behandelt eingehend die Aufgaben und Pflichten des Umweltschutz
koordinators, wie sie im Art. 3.2.2. des Dekretes auf sehr konkrete Weise beschrie
ben worden sind. 

Aus dieser Umschreibung der Aufgaben geht wie im Spiegelbild die gelegentliche 
Haftung im Faile der Nichterfiillung dieser Aufgaben hervor. 

In Anbetracht der ausfiihrlichen Beschreibung der Aufgaben des Umweltschutz
koordinators im Art. 3.2.2 ist die potentielle zivilrechtliche Haftung des Umwelt
schutzkoordinators vielumfassend. Zivilrechtlich wird ja angenommen, daB die 
Forderung eines Fehlers erfiillt ist, sobald gegen eine Norm die ein deutlich defi
niertes Verbot oder Gebot enthlilt, verstoBen wird. Beachtet wird weiter die Kausali
tlitslehre aus der hervorgeht, daB der Betroffene, wenn sein Fehler den Schaden 
(mit)verursacht hat, viele Moglichkeiten haben wird sich an den Umweltschutz
koordinator zu wenden. 

Im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung wird danach die die Haftpflicht beschrlin-
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kende Norm des Art. 18 des Arbeitsvertragsgesetzes behandelt. Sie spielt eine 
wichtige Rolle, wenn der Umweltschutzkoordinator Arbeitnehmer beim Unterneh
mer ist. In diesem Fall werden sowohl der Arbeitgeber wie geschadigte Dritte nur 
eine Haftungsforderung einleiten konnen, wenn sie den ernsten Fehler, den beab
sichtigten Fehler oder den iiblichen einfachen Fehler des Umweltschutzkoordinators 
belegen konnen. Angedeutet wird, daB diese Norm den Umweltschutzkoordinator
Arbeitnehmer in erheblichem MaBe schiitzen wird. Wenn allerdings eine zweck
mliBige Kontrolle langfristig ausbleibt, kann von einer iiblichen einfachen Fehler die 
Rede sein, so daB die Moglichkeit der Haftung vorhanden bleibt. 

Weiter wird auch die zivilrechtliche Haftung des Umweltschutzkoordinators-Vor
standsmitgliedes behandelt, der ungeschiitzt vom Art. 18 des Arbeitsvertragsgesetzes 
Dritten gegeniiber laut Art. 1382 des BOB voll haftet. Dariiber hinaus kann ein 
Vorstandsrnitglied iiber die Haftung des Vorstandes kraft des Gesellschaftsgesetzes 
der Gesellschaft gegeniiber haftbar gemacht werden. 

SchlieBlich wird die zivilrechtliche Haftung des auBerbetrieblichen Umweltschutz
koordinators besprochen, der Dritten gegeniiber quasi deliktuell und dem Unter
nehmer gegeniiber kontraktuell haftbar gemacht werden kann. Angedeutet wird, daB 
die Erfiillung der im Art. 3.2.2 festgelegten Pflichten fiir den Umweltschutzkoordi
nator der seine Haftung einzuschrlinken wiinscht, von groBer Bedeutung sein wird. 
Urn belegen zu konnen, daB die im Art. 3.2.2 festgelegten Pflichten erfiillt worden 
sind, ist es anscheinend ebenso von Bedeutung zur schriftlichen Berichterstattung 
und Beratung iiberzugehen. 

AnschlieBend wird die strafrechtliche Haftung des Umweltschutzkoordinators be
handelt. An erster Stelle ist eine unmittelbare strafrechtliche Haftung des Umwelt
schutzkoordinators moglich.Beider Nichterfiillung der dekretal auferlegten Pflich
ten drohen erhebliche BuBgelder und Freiheitsentzug. An zweiter Stelle konnen im 
Rahmen einer Rechtsperson veriibte Delikte dem Umweltschutzkoordinator zuge
schrieben werden, wenn er das Zustandekommen des Deliktes durch Handeln oder 
Unterlassung einer Handlung beeinfluBt hat. Durch die breite Definierung der 
Pflichten des Umweltschutzkoordinators im Art. 3.2.2 ist die Moglichkeit zur Hat
tung fiir ein im Rahmen einer Rechtsperson veriibtes Delikt erheblich. Dennoch muB 
betont werden, daB der Dekretgeber ein System der gesetzlichen oder konventio
nellen Zuschreibung ausdriicklich abgelehnt hat. Deshalb steht geschrieben, daB der 
Strafrichter immer in concreto wird iiberpriifen miissen, ob der Umweltschutzkoor
dinator die ihm aufgetragenen Aufgaben erfiillt hat und ob er nicht auf irgendeine 
Weise im Rahmen seiner Stellung das Zustandekommen des Deliktes hlitte verhin
dern konnen. 

SchlieBlich wird in den SchluBbemerkungen angedeutet, daB der Umweltschutz
koordinator infolge der breiten Definierung seiner Aufgaben zwar in erheblichem 
MaBe potentiell haftbar gemacht werden kann, daB aber eine korrekte Erfiillung der 
dekretal auferlegten Pflichten, u.a. durch schriftliche Berichterstattung, den Umfang 
der Haftung in der Praxis einschrlinken konnte. Angedeutet wird weiter, daB einige 
Angelegenheiten hinsichtlich der Lage des Umweltschutzkoordinators noch iiber die 
Durchfiihrungsverordnungen konkretisiert werden miissen. 
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SUMMARY 

THE CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF THE ENVIRONMENTAL CO-ORDINATOR 

This paper provides an overview of the legal status of the environmental co-ordinator 
as laid down in the Flemish Decree on Environmental Protection in the Workplace, 
which was published in the Official Journal on 417/1995. The author first briefly 
describes the various possibilities as regards the legal position occupied by the 
environmental co-ordinator, then proceeds to explain tha,t the appointment of an 
environmental co-ordinator is now compulsory, at least for all Category I establish
ments. This environmental co-ordinator could be an employee of the firm, but could 
also be attached to the firm as an outsider. 

The paper then examines the responsibilities and obligations of the environmental 
co-ordinator. These responsibilities are described in a very concrete manner in the 
Decree, more particularly in Article 3.2.2. 

From this description of the various responsibilities, there could also be derived a 
mirror image of these responsibilities, i.e. the possibility of being held liable in the 
event of these responsibilities not being carried out. In view of the broadly-worded 
description of the environmental co-ordinator's responsibilities laid down in Arti
cle 3.2.2, the civil liability of the environmental co-ordinator is potentially quite 
extensive. In the civil law, it is accepted that the fault requirement is met once a rule 
laying down a definite prohibition or obligation has been infringed. Attention is also 
given to the causation principle, which entails that the victim will have a broad range 
of opportunities to hold the environmental co-ordinator liable where the latter has 
caused, or been instrumental in causing, the damage in question. 

As regards the rules the civil liability, some space is also devoted to the limitation of 
liability laid down in Article 18 of the Law on Contract of Employment. The latter 
plays an important part where the environmental co-ordinator is an employee of the 
operator. In that case, both the employer and any third parties which have suffered 
damage will only be able to bring an action for liability if they can provide evidence 
of a serious fault, an intentional fault or a minor fault which occurs regularly, on the 
part of the environmental co-ordinator. It is suggested that this will provide the 
environmental co-ordinator. It is suggested that this will provide the environmental 
co-ordinator who is also an employee with a considerable degree of protection. 
However, if he neglects for a long period to carry out adequate supervision, this could 
be classified as a minor fault which occurs regularly, which will leave open the 
possibility of him incurring liability. 

The author also devotes some space to the civil liability of the environmental co
ordinator/director. As they do not enjoy the protection of Article 18 of the Law on 
Contracts of Employment, both these officials remain fully Liable towards third 
parties under Article 1382 of the Civil Code. Moreover, a director can also be held 
liable towards the company on the basis of the liability of directors as regulated by 
the Law on Companies. 

Finally, the author draws attention to the civil liability of the external environmental 
co-ordinator, who can be held indirectly liable towards third parties and contractually 
liable towards the operator. He asserts that compliance with the obligations laid down 
in Article 3.2.2 will be crucial for the environmental co-ordinator who wishes to 
restrict his liability. In order to be able to prove that the obligations laid down in 
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Article 3.2.2 have been met, it would also appear to be of considerable importance to 
make the appropriate official report and notification. 

The paper then addresses the issue of the criminal liability of the environmental co
ordinator. In the first instance, the environmental co-ordinator could be held directly 
liable in criminal law terms. In the event of his failing to comply with the obligations 
laid down by decree, he risks incurring relatively high fines and prison sentences. 
Second, those offences which have been committed in the context of a legal person 
could be attributed to the environmental co-ordinator where he has been influential in 
the commission of the offence, either by his action or by his failure to act. Because of 
the broad wording of the obligations of the environmental co-ordinator in Article 
3.2.2, the chances of having an offence committed in the context of a legal person 
attributed to him is relatively high. Nevertheless it must be stressed that the authority 
which issued the decree in question expressly excluded any system whereby the 
offence would be attributed either statutorily or by agreement. The net result is that in 
each individual case, the criminal court will need to assess whether the environ
mental co-ordinator actually carried out the responsibilities assigned to him and 
whether he could have prevented the offence from being committed by acting in 
some other way within the scope of his duties. 

Finally, the author points out that, as a result of the broad terms in which his 
responsibilities are worded, the environmental co-ordinator could face a number of 
situations in which he is held liable, but that by correctly complying with the 
obligations imposed by decree, he could probably, in practice, considerably restrict 
the extent of this liability. He also states that a number of matters which concern the 
position of the environmental co-ordinator remain to be regulated in practice by 
means of implementing decisions. 

RESUMEN 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL COORDINADOR MEDIOAMBIENTAL 

En este articulo, se da una relacion del estatuto jurfdico del coordinador medioam
biental, tal y como esta expresado en el Decreta flamenco sobre el cuidado del medio 
ambiente dentro de las empresas (Vlaamse Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg), 
publicado en el Boletfn Oficial de Belgica del4 de julio de 1995. Primero, se esboza 
cuales son los posibles estatutos jurfdicos del coordinador medioambiental y se 
explica que, seguramente para las Instalaciones de la clase I, en la actualidad, es 
obligatoria la designacion de un coordinador medioambiental. Ese coordinador 
puede ser un empleado de la empresa, pero tambien puede tener un vinculo externo 
con la empresa. 

Ademas, en este articulo, tambien se aborda la cuestion de las funciones y obliga
ciones del coordinador medioambiental. El Decreta define esas funciones muy 
concretamente en su art. 3.2.2. 

Esa definicion de funciones tambien podra implicar el reverso de esta medalla, es 
decir la posible responsabilidad en el caso de incumplimiento de esas funciones. 
Teniendo en cuenta la amplia definicion de las funciones del coordinador medioam
biental en el art. 3.2.2., su responsabilidad civil es potencialmente muy amplia. El 
hecho es que, en derecho civil, se supone que se ha cumplido la exigencia de la culpa 
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en cuanto se haya violado una norma que contiene una prohibici6n o una obligaci6n 
bien delimitada. Luego, se dedica atencion ala teorfa de Ia causalidad, lo que implica 
que la victima tendni unas amplias posibilidades de dirigirse al coordinador me
dioambiental si, por su culpa, se ha ocasionado o se ha contribuido a ocasionar los 
dafios y perjuicios. 

En el marco de la responsabilidad civil, se dedica ademas atencion a la norma 
limitativa de responsabilidad contenida en el art. 18 de la ley sobre los contratos de 
trabajo. Esta desempefia un papel importante si el coordinador medioambiental es un 
empleado del explotador. En ese caso, tanto el empresario como los terceros que 
sufren dafios solo podran interponer una accion de responsabilidad si pueden pro bar 
la culpa grave, la culpa intencional o la culpa leve comtin del coordinador medioam
biental. Se sefiala que esto ofrecera en gran medida una proteccion del coordinador 
medioambiental-empleado. Sin embargo, en caso de omision prolongada de ejercerse 
un control adecuado, puede tratarse de una culpa leve comtin, de manera que Ia 
responsabilidad sigue siendo posible. 

Despues, se habla de la responsabilidad civil del coordinador medioambiental
administrador. Estos no resultan protegidos por el art. 18 de la Ley sobre los 
contratos de trabajo y, por consiguiente, siguen siendo enteramente responsables 
frente a terceros a traves del art. 1382 C.c. Ademas, a traves de la responsabilidad de 
adrninistrador de la Ley de Sociedades, un administrador puede ser declarado 
responsable frente a la sociedad. 

Finalmente, el autor centra su atencion en la responsabilidad civil del coordinador 
medioambiental externo que puede ser responsable de manera cuasi delictiva frente a 
terceros y de manera contractual frente al explotador. Sefiala que la observancia de 
las obligaciones consignadas en el art. 3.2.2. sera de gran importancia para el 
coordinador medioambiental que desee limitar su responsabilidad. A fin de poder 
probar que se han cumplido las obligaciones consignadas en el art. 3.2.2., tambien 
parece muy importante realizar un informe y un asesoramiento por escrito. 

A continuacion, se habla de la responsabilidad penal del coordinador medioambien
tal. En primer Iugar, cabe una responsabilidad penal directa del coordinador me
dioambiental. En caso de inobservancia de las obligaciones impuestas por decreto, 
existe la amenaza de multas relativamente altas y de penas de prision. En segundo 
Iugar, los delitos cometidos en el marco de una persona juridica pueden ser impu
tados al coordinador medioambiental si este ha tenido una influencia en la comision 
del deli to por su accion o su omision. Dada la formulacion amplia de las obligaciones 
del coordinador medioambiental en el art. 3.2.2., el riesgo de que se le impute un 
delito cometido dentro del marco de la personajuridica es relativamente elevado. Sin 
embargo, hay que enfatizar que el legislador decretal rechazo explicitamente un 
sistema de imputacion legal o convencional. Por consiguiente, se ha dispuesto que el 
juez de lo penal siempre tendra que verificar concretamente si el coordinador medio
ambiental ha ejecutado las funciones que le fueron encargadas y si no habfa podido 
impedir de otra manera la realizacion del delito dentro del marco de su funcion. 

Para terminar, en las consideraciones finales, se indica que, a consecuencia de la 
definicion amplia de sus funciones, el coordinador medioambiental puede posible
mente verse confrontado con grandes responsabilidades, pero que la correcta obser
vancia de las obligaciones impuestas por decreto (entre otros mediante el informe 
escrito) puede tal vez limitar el peso de esta responsabilidad en Ia practica. Tam bien 
se indica que todavfa habra que concretizar por medio de decretos reglamentarios 
algunos extremos con respecto a la posicion del coordinador medioambiental. 
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BURGERLIJK RECHT 

BAETEMAN, G. en BAMPS, Ch., De nieuwe echtscheidingsprocedure. Parlementaire 
voorbereiding van de Wet van 30 juni 1994, Antwerpen, Kluwer, 1994, 392 p.; 
- Prijs: 3.700 BF. 

Dit boek verzamelt de parlementaire voorbereiding van de Wet van 30 juni 1994 
houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding. In het ten geleide dat het 
hoek voorafgaat wordt de doelstelling van dit werk verduidelijkt: het samenbrengen 
en ordenen van de verschillende parlementaire stukken om aldus als werkinstrument 
te worden gehanteerd door de rechtspractici en de wetscommentatoren. 

Voora1eer hiertoe over te gaan, bespreken de auteurs beknopt de voornaamste 
wijzigingen die de wet van 30 juni 1994 heeft aangebracht. Dit overzicht geeft 
een kernachtige samenvatting van de huidige wettige regeling, met hier en daar korte 
verwijzingen naar vroegere wetgeving. Deze kan voor een lezer die niet geheelleek 
is in de materie, maar daarentegen toch al over een zekere juridische bagage beschikt, 
als eerste introductie volstaan. 

Daarna volgt een concordantietabe1 van de parlementaire werkzaamheden die het 
mogelijk maakt op te sporen hoe de ontwerpartikels en de amendementen hierop, 
gedurende de voorbereidende werkzaamheden- eerst in de kamercommissie, ver
volgens in de senaatscommissie en opnieuw in de kamercommissie - in andere 
artikels werden omgezet, of werden weggestemd. De laatste kolom van de omzet
tingstabel geeft aan met welk artike1nummer de inhoud van het geviseerde artikel 
correspondeert il1_d(! ujt(!indeli jke w~ttel\:st. 

Van deze wettekst is een officieuze coi:irdinatie opgenomen, die natuurlijk in alle 
geval en voor iedereen een onontbeerlijke eerste bron van informatie is. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat art. 931 Ger. W verkeerdelijk gesitueerd wordt onder Titel 11 
(Behandeling en berechting van de vordering) van Boek 11 van de burgerlijke 
rechtspleging in het Gerechtelijk Wetboek, daar waar het deel uitmaakt van Titel 
111 (Tussengeschillen en bewijs). Indien in een artikel meerdere 1eden werden 
ingevoegd of gewijzigd, werd er voor geopteerd om per lid aan te geven waardoor 
deze wijziging of invoeging werd veroorzaakt. Dit sluit weliswaar elke verwarring 
m.b.t. de juiste bron uit, maar bemoeilijkt enigszins de leesbaarheid van het artikel 
in kwestie en doet soms afbreuk aan de samenhang tussen de verschillende delen 
van een wetsartikel. Dit valt bv. op bij art. 1280 en art. 1288 van de wettekst. 
Ook een vermelding van het wetsartikel in vetjes zou de hanteerbaarheid van 
de coi:irdinatie als wettekst hebben verhoogd. De bepalingen uit de wet van 30 juni 
1994 m.b.t. het overgangsrecht en de inwerkingtreding, werden niet nog eens 
afzonderlijk opgenomen, wat evenwel ruimschoots wordt goedgemaakt door de 
aandacht die eraan wordt besteed in het hiervoor reeds vermelde overzicht van de 
wet. 

De analyse van de voorbereidende werken zelf is met een minutieuze en zorgvuldige 
nauwkeurigheid gebeurd, die toelaat van elk artikel de oorsprong en de wijze waarop 
het tot stand is gekomen te achterhalen. De artikels werden geklasseerd op basis van 
de tekst die uiteindelijk werd aangenomen door de Commissie voor de Justitie. Deze 
tekst stemt op zijn beurt overeen met de tekst waarvan sprake is in de vierde kolom 
van de concordantietabel. Vertrekkende vanuit een huidig wetsartikel kan men aldus 
zeer snel de besprekingen ervan terugvinden. Indien men bv. zoekt naar de bespre-
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kingen van art. 1288 Ger. W., gewijzigd door art. 27 van de wet van 30 juni 1994 dan 
komt men via de omzettingstahel terecht hij art. 27, dat dan makkelijk in het hoek 
kan teruggevonden worden via de indicatie in vetjes hovenaan rechts van elk hlad. 
Elk artikel wordt gestoffeerd met zijn voorgeschiedenis waarhij de auteur zich 
onthoudt van elke persoonlijke commentaar. Beginpunt van de chronologische 
hespreking is steeds het ontwerpartikel van het wetsvoorstel-Ylieff houdende wij
ziging van de procedures tot echtscheiding (Gedr. St., Kamer, 1991-1992, B.Z., 
nr. 545), waarmee de inhoud van het te hespreken artikel overeenstemt. De voorhe
reidende werken van elk artikel worden vervolgens geciteerd en aangehaald tot op 
het moment van de stemming van de wet tijdens de zitting van 21 juni 1994 in de 
Kamer. 

Voor de praktijkjurist verwikkeld in een procedure, die een antwoord zoekt op zijn 
dringende vragen, hiedt het voorliggende werk niet onmiddellijk pasklare oplos
singen. Als naslagwerk is het hoek evenwel interessant, want gedetailleerd en 
volledig, wat evident het opzoekwerk hij een studie naar de grondslag, of de 
gevolgen van een hepaalde doorgevoerde maatregel, aanzienlijke vereenvoudigt en 
veraangenaamt. 

A. DE WOLF 

CASMAN, H., ENGELS, C., MEULEMANS, D. en VAN HEUVERSWYN, C. De gedwongen 
medei!igendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Mysch & Breesch, Gent, 
1995, 186p.; - Prijs: 1950 BF. 

1. De prohlematiek van de appartementsmedeeigendom is in ons juridisch land
schap verschenen na de eerste wereldoorlog toen een acute woningnood en stijging 
van grondprijzen de praktijk naar nieuwe oplossingen deden zoeken. De wet van 
8 juli 1924 , waarvan het vroegere art. 577bis B.W. de helangrijkste emannatie 
was, was in feite een in wetteksten erkennen van de realisaties van de notariele 
praktijk. 

Nu 70 jaar later ligt andermaal een wettekst voor die enerzijds gegroeid is uit de 
praktijk en inventiviteit van het notariaat en anderzijds paal en perk wil stellen aan 
een aantal scheef gegroeide toestanden. Die vonden hun oorzaak in het feit dat de wet 
van 8 juli 1924, ooit een koploper voor zijn tijd, vrij snel door de feiten achterhaald 
hleek en anderzijds door zijn summiere aanpak zeer grote ruimte voor de contracts
vrijheid had open gelaten. Mistoestanden ontstonden doordat enerzijds een over
dreven eerhied voor het contract het mogelijk maakte (of ertoe verplichtte) dat een 
aantal niet slecht werden opgelost in de rechtspraak en anderzijds doordat precies de 
regels van het eigen contract op algemene vergaderingen van medeeigenaars niet 
steeds werden gerespecteerd omdat men niet heter wist of niet heter kon. Daaruit 
profileerden zich steeds meer spanningen tussen helang van individuele eigenaars en 
medeeigendom en prohlemen van derden die met deze medeeigendom te maken 
kregen. Na vele jaren van wetgevende pogingen is uiteindelijk de wet van 30 juni 
1994 tot stand gekomen die voor deze pijnpunten soelaas poogt te hrengen. Met de 
wet van 8 juli 1924 heeft zij gemeen dat praktijkervaring en contractsvrijheid 
helangrijke ingredienten hlijven maar thans is er toch een duidelijke tendens om 
met dwingend recht scheefgroei te vermijden. Precies het feit dat enerzijds veel 
elementen (alleszins op het eerste gezicht) vertrouwd zijn en andere (en misschien 
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meer dan men vermoedt) nieuw, schept voor de rechtsbeoefenaar nood aan beweg
wijzering. De menigvuldige publicaties waartoe deze wet in de vorm van tijdschrift
artikelen of boeken aanleiding heeft gegeven (zelfs voor zijn afkondiging en publi
catie) zijn daar een illustratie van de eerstkomende jaren zal het nu (bang) afwachten 
worden naar de houding van de rechtspraak. 

2. Het bier besproken boek is een van die commentaren. Of het de beste is Iaten we 
aan het oordeel van de geschiedenis en van de individuele lezers over. Het is alleszins 
niet de eerste commentaar. Het boek begint dan ook met verwijzing naar een aantal 
eerdere publicaties, o.a., van eerder gehouden studiedagen. Ook in de tekst treft men 
nog verwijzing aan naar andere en vroegere lectuur die nog steeds nuttig geraad
pleegd kan worden . Dat lijkt ons een goede start die door menig lezer gewaardeerd 
zal worden. 

3. De eerste bijdrage, van de hand van C. Engels bespreekt de grote krachtlijnen van 
de nieuwe wet. Reeds bij de behandeling van het toepassingsgebied en de uitzonde
ringen hierop komen meningsverschillen naar boven (p. 12-15, b.v. omtrent de vraag 
of de instemming van de medeeigenaars om sommige goederen aan de appartte
mentsmedeeigendom te onttrekken aan overschrijving onderworpen is, waarbij we 
persoonlijk voor wat betreft de tegenstelbaarheid aan derden geneigd zijn de visie 
van Casman te delen). 

Vervolgens komt het punt van de statuten van de medeeigendom, gevormd door de 
basisakte en het reglement van medeeigendom, aan de orde (p . 15-17). Terecht 
wordt bier beklemtoond dat het opstellen hiervan grote nauwgezetheid van de 
notaris vergt o.a. omdat vaagheid of tegenstrijdigheid bier zalleiden tot toepassing 
van het wettelijk vermoeden van gemeenheid (art. 577-3, al. 3 B.W.). De over
schrijving ervan speelt niet aileen een rol voor de tegenstelbaarbeid ervan maar ook 
i.v.m. het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vereniging van medeeige
naars (art. 577-5, § 1, 2° B.W.). Hierbij mag gewezen worden op bet aan het 
vennootschapsrecht ontleende beginsel dat gebrek aan publiciteit derden niet kan 
beletten zich op rechtspersoonlijkheid van de vereniging te beroepen (art. 577-5, § 2 
B.W. ). Op bet verzet dat tegen deze regeling geformuleerd werd, wordt o.i. passend 
geantwoord door de auteur (p. 18-20). 

Bij de bebandeling van bet vermogen van deze rechtspersoon die tbans door de 
vereniging van medeeigenaars wordt gevormd, licht de auteur de betekenis van de 
term ,beheer" in art. 577-§ 3 B. W. toe en wijst erop dat deze recbtspersoonlijkheid 
in het voordeel van de derden werd ingesteld, zodat er geen beperking van aan
sprakelijkheid is voor de medeeigenaars (p. 20-22). 

Een onderdeel dat, waarscbijnlijk, voor bet nodige krakeel zal blijven zorgen be
treft de organen van deze nieuwe rechtspersoon (art. 577-6 t.e.m. 577-8 B.W.). De 
p. 22-28 (en andere later te behandelen passages hieromtrent) van het hoek waar 
gehandeld wordt over de algemene vergadering, lidmaatscbap en vertegenwoordi
ging, beraadslagingen stemmingen en daarbij vereiste meerderheden, aanstelling en 
mandaat van de syndicus zullen dan ook voor het nodige leesgenot zorgen. Met recht 
en reden worden bier dan ook een aantal procedurale aspecten, de informatieplicht 
van de medeegenaar die rechtsvorderingen m.b.t. zijn kavel instelt of zijn mogelijk
heid om tegen de algemene vergadering te ageren besproken. Een deel van deze 
problemen komt overigens ook ter sprake onder de titel ,Publiciteit - Informatie
Tegenwerpelijkheid" (p. 30-35). Onder deze titel worden o.m. ook de bypothecaire 
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overschrijving van de statuten en daaraan later aangebrachte wijzigingen, de infor
matieplicht van de notaris bij eigendomsoverdracht van een kavel, de tegenstelbaar
heid van een gebeurlijk reglement van orde behandeld. 

Tenlslotte wordt op p. 35-37 het imperatief karakter van een wezenlijk aantal 
wetsbepalingen en de sanctie op eventuele miskenning hiervan onder ogen gebracht. 

Na dit algemeen overlopen van de nieuwe wet (waarbij soms toch ook al op een 
aantal concrete punten dieper wordt ingegaan), ligt de weg open voor een meer 
gedetailleerde bebandeling van specifieke aandachtspunten uit de nieuwe wet. Dat 
gebeurt in de volgende bijdragen. (Het hoek is een bundeling van referaten gehouden 
op de recyclagedagen van de Nederlandstalige Raad van de Federatie van Belgische 
Notarissen.). 

4. De bijdrage van H. Casman over de statuten van het gebouw (p. 39-84) begint 
met een begripsomschrijving, waarbij zij terecht beklemtoont dat indien deze sta
tuten eenzijdig door bouwheer of promotor zijn opgesteld ze als een toetredings
contract moeten beschouwd worden (p. 40). Haar mening dat bet tbans bet een
voudigste is de statuten in de eigenlijke notariele vervreemdingsakte op te nemen, 
lijkt correct. 

Aandacht wordt besteed aan de toepasselijke taalwetgeving. 
De vorm van de akte zal notarieel moeten zijn, tenzij bet gaat om een statutenwijzi
ging die voor de vrederecbter is tot stand gekomen (p. 41). 

Wat betreft de wettelijk opgelegde vermeldingen die de basisakte moet bevatten gaat 
zij dieper in op de notie ,waarde van de kavels" en onderstreept terecht dat dezelfde 
criteria op een zelfde wijze voor aile kavels moeten in acbt genomen worden, maar 
dat het aantal aandelen niet determinerend hoeft te zijn voor de bijdrage in de kosten 
(p. 43-45). 

Vervolgens behandelt zij de door de wet opgelegde vermeldingen van het reglement 
van medeeigendom (art. 577-4§ 1, al. 3 B.W.). Zo wordt o.a. ingegaan op de criteria 
en berekeningswijze van verdeling van de lasten en het toezicht bierop van de 
vrederechter, de bepalingen i.v.m. de algemene vergadering en de syndicus (o.a. 
diens bevoegdheid om in rechte op treden en gebeurlijk toezicht hierop ), problemen 
die zich kunnen stellen bij splitsing of samenvoeging van kavels. 

Waar ook bepalingen zonder zakenrechtelijk karakter aan derden kunnen tegenge
steld worden (art . 577-10 § 4 B.W.), lijkt het de auteur nog weinig zinvol een 
afzonderlijk reglement van orde op te stellen en pleit zij voor de (praktische) 
oplossing aile bepalingen in het reglement van medeeigendom op te nemen (p. 51). 

Op p. 51-54 wordt ruim stilgestaan bij de problematiek van de tegenstelbaarheid van 
de statu ten, waar art. 577-10 § 1 B. W. - ongeacht of men dit juridisch orthodox acht 
- aile bepalingen tegenstelbaar maakt. . 

Tennslotte gaat de auteur dieper in op de informatieplicht van verkoper en notaris 
bij overdracht van een kavel en de rechten en plicbten die dit voor oude en 
nieuwe eigenaar zal meebrengen, o.a. i.v.m. kosten en voorscbotten, waarbij terecht 
naar bet imperatief karakter van de wet wordt verwezen (p. 54-57) om een aantal 
vroeger gebezigde en betwistbare bedingen definitief naar de vergeetboek te ver
bannen. 

Tenslotte wordt de lezer nog verblijd met een voorbeeld van statuten. Een dergelijk 
initiatief werd ook al genomen door E. Van Soest in een bijzondere aflevering van 
T. Not. 1995. 
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5. D. Meulemans handelt in zijn bijdrage op exhaustieve wijze over de rechts
persoonlijkheid, de algemene vergadering en de syndicus. 

Het nieuwe en specifieke van de rechtspersoonlijkheid toegekend aan de vereniging 
van medeeigenaars (voordelen van de vernieuwing, constitutioneel probleem van 
vrijheid van vereniging, mogelijkheid tot uitsluiting van rechtspersoonlijkheid, 
functies van de zetel, doel dat de actieradius van deze rechtspersoon beperkt, ver
mogen dat nooit onroerende goederen kan bevatten maar waarbij de vereniging van 
medeeigenaaars wel beschikkingsbevoegdheid heeft m.b.t. gemeenschappelijke 
delen, de schulden waarvoor het vermogen van de rechtspersoon het preferentieel 
maar niet exclusief verhaalsobject is, de ontbinding en daarmee gepaard gaande 
hypothecaire formaliteiten) komen aan bod op p. 87-97. 

Op p. 97- 107 komt de algemene vergadering ter sprake . Achtereenvolgens wordt 
aandacht besteed aan de bevoegdheden (wettelijk minimum, uitbreiding in regle
ment van medeeigendom), samenstelling, bijeenroeping (desnoods op bevel van 
vrederechter), mededeling van datum en agenda (ook aan titularis van persoonlijk 
recht die echter geen toegang tot de algemene vergadering zal hebben), bijstand 
en vertegenwoordiging op algemene vergadering, aantal stemrnen en stemkracht
beperking, vereiste quorum naargelang de behandelde onderwerpen, bekendma
king en tegenwerpelijkheid (waarbij blijkt dat de afwezige eigenaar ,ongelijk" 
heeft). 

De figuur van de syndicus wordt besproken op p. 107-117. Aan de orde komen 
benoemingswijzen en aanvaarding, wie tot syndicus kan benoemd worden (beper
kingen in reglement van medeeigendom, wettelijke bepalingen i.v.m. professionele 
syndici), bek_eqdmaking ~n duurva11 heJ1oemi_ng,]Jevoegdhec1en(wettelijk,st_atu!£1ir_ 
of conventioneel) die o.i. vaak ook de naam van verplichtingen verdienen en waarbij 
de auteur het principe in herinnering brengt dat ook a1 kan de syndicus een lastgeving 
ontvangen van een individuele medeeigenaar, hij deze niet op de algemene vergade
ring mag vertegenwoordigen, de kwalificatie van de relatie tussen syndicus en 
medeeigenaars als lastgeving die tot inspanningsverbintenis leidt, einde van man
daat, en aanstelling van voorlopig syndicus (door algemene vergadering of vrede
rechter) wat echter niet tot beeindiging van mandaat leidt. 

6. In de tekst van C. Van Heuverswyn (Verhaalmogelijkheden en optreden in rechte 
van de syndicus) gaan we de processuele toer op. 

Allereerst komt de grote nieuwigheid aan bod: de mogelijkheid voor de vereniging 
van medeeigenaars om als eiser of verweerder in rechte op te treden. Een vraagpunt 
daarbij is wat er moet gebeuren als de syndicus (nog) niet werd aangesteld of er geen 
statuten werden opgemaakt. De beslissing om een procedure aan te vatten dient te 
gebeuren overeenkomstig de statuten en ligt dus niet in handen van de syndicus 
(p.121-126). 

Vervolgens komen de actiemogelijkheden van de individuele medeeigenaar ter 
sprake. Om te beginnen de mogelijkheid om individueel op te treden tegen derden 
i.v.m. de eigen kavel. Onder dit be grip verstaat de auteur terecht zowel het privatieve 
gedeelte als het aandeel in de gemeenschappelijke delen (p. 127) . Daarna komt de 
mogelijkheid voor de individuele eigenaar om naar de vrederechter te trekken, 
bedoeld als beschermingsmiddel voor de enkeling tegen de groep. Dat is het geval 
bij onregelmatige, bedrieglijke en onrechtmatige beslissingen van de algemene 
vergadering. Er wordt toegelicht wat onder deze termen moet verstaan worden, dat 
de vrederechter niet steeds tot (relatieve) nietigheid moet besluiten maar anderzijds 
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(tegen het advies van de Raad van State in) ook een beslissing tot wijziging kan 
nemen, wat door de auteur als een marginale toetsing wordt opgevat. Dat op basis 
van de wettekst aangenomen moet worden dat ook de medeeigenaar die mee voor de 
beslissing heeft gestemd deze achteraf voor de vrederechter kan aanvechten is juist 
maar lijkt ons tach getemperd te moeten worden door beginselen van goede trouw 
(b.v. was deze medeeigenaar op het moment van stemming aldan niet opzettelijk in 
dwaling gebracht) (p. 128-132). 

In geval de bijeenroeping van de algemene vergadering wordt gevorderd bij verzuim 
of ongerechtvaardigde weigering van de syndicus is geen hoogdringendheid vereist 
(p. 133). Dat is wel het geval indien toestemming tot uitvoering van dringende en 
noodzakelijke werken wordt gevraagd (p. 134), waarbij de auteur het door de wet 
voorziene ontslag van elke aansprakelijkheid vanaf het instellen van de vordering 
ongelukkig acht (p. 135). Dat zo eerder tergende procedures opgestart kunnen 
worden is juist, maar anderzijds lijkt het systeem dat het individu tegen een nefaste 
houding van de groep wi1 beschermen volkomen gerechtvaardigd. Het prob1eem 
moet o.i. dan ook gewoon opgelost worden aan de hand van de vraag of al dan niet 
misbruik van een proceduremiddel wordt gemaakt. 

Op p. 136-140 komen dan een aantal delicate vragen aan bod die zich stellen indien 
men de vrederechter vraagt de verdeling in aandelen of bijdrage in de lasten te 
wijzigen (tegen wie, met welke gevolgen?). De vordering tot benoeming van 
syndicus (niet noodzakelijk eerste syndicus) en aanwijzing van voorlopige syndicus 
worden besproken op p. 141-144. 

Blijft nog over de vorderingsmogelijkheden van niet medeeigenaars. Dat zijn in de 
allereerste plaats diegenen die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het gebouw 
bewonen maar geen toegang hebben tot de algemene vergadering, terwijl de 
beslissingen van deze vergadering hun wel tegengeworpen kunnen worden. Zij 
krijgen dan ook toegang tot de vrederechter (p. 144-146). Tenslotte wordt de 
mogelijkheid om ontbinding van de vereniging van medeeigenaars (met bijhorende 
kantmelding op het hypotheekkantoor) besproken (p. 146-148). 

Sluitstuk van dit ,procedurale hoofdstuk" is de bespreking van materiele en territo
riale bevoegdheidsproblemen en de vraag of arbitrage nog tot de mogelijkheden 
behoort. Wat die laatste vraag betreft meent de auteur, tegen ministeriele verkla
ringen bij de voorbereiding in, dat zulks niet alleen achteraf als compromis mogelijk 
is maar dat ook de basisakte rechtsgeldig een arbitragebeding kan bevatten (p. 149-
151) . In de mate dat de basisakte als een toetredingscontract te beschouwen valt lijkt 
dergelijke stellingname ons niet zo evident. Maar waar de auteur bij de bespreking 
van de tenuitvoerlegging van beslissingen tegen de vereniging van medeeigenaars 
erop wijst dat het feit dat, nadat gebleken is dat het vermogen van de vereniging 
ontoereikend is, ook de individuele medeeigenaar in verhouding tot zijn aandeel kan 
aangesproken worden en de wetgever aldus de problemen die zich vroeger bij de 
aanvang van de procedure situeerden in zekere mate naar het einde verschoven heeft 
(p. 151), is haar betoog terecht. 

7. C. Engels behandelt op p.155-163 de problematiek van de ontbinding en vereffer
ling waarbij op de specifieke regeling m.b.t. zakelijke subrogatie (art. 577-7 §2, al. 1 
W.B.) wordt ingegaan. Van zijn hand zijn ook de p. 165-170 waar de wijzigingen die 
de nieuwe wet meebrengt inzake hypothecaire publiciteit (o.a. de opheffing van de 
beperking van de opzoeking tot dertig jaar bij afgifte van hypothecair getuigschrift 
i.v.m. appartemensmedeeigendom) worden toegelicht. 
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8. De laatste hijdrage is van de hand van H. Casman. Zij hespreekt de prohlemen van 
overgangsrecht, die elke wetswijziging haast onvermijdelijk met zich meehrengt, op 
p. 171-176. 

Voor appartementsmedeeigendom ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet 
op 1/8/1995 geldt dat deze principieel door de nieuwe wet heheerst wordt indien 
de medeeigenaars geen gehruik van de uitzondering van art. 577-3 B.W. hehhen 
willen of kunnen maken. Voor statutaire hepalingen die niet in overeenstemrning 
zijn met de nieuwe dwingende wetshepalingen zal relatieve nietigheid kunnen 
ingeroepen worden. De toepassing van de nieuwe imperatieve regels m.h.t. over
dracht van een kavel, statuut van syndicus en de rechtsvorderingen komt eveneens ter 
sprake. 

9. Het hoek wordt afgesloten met de weergave van een vraaghaak die op de studie
dag werd gehouden. Hiervoor werd heroep gedaan op de medewerking vanS. Van 
Tricht (p. 177-186). 

10. Als glohale heoordeling kan men allereerst stellen dat men hehoorlijk wat 
leesvoer krijgt voor zijn geld. Het eerder kleine lettertype hrengt mee dat het aantal 
pagina's dat we hij de aanvang van deze hespreking vermelden enigszins hedrieglijk 
is. 

Het hoek is een hundeling van referaten van een studiedag gehouden n.a. v. een 
nieuwe wet en dat laat zich, in negatieve zin merken. Doordat iedereen dezelfde 
wet hespreekt krijgt men een soort ophouwsysteem. Onderwerpen die reeds door 
een vorige auteur werden hehandeld komen, zij het met verdere uitdieping en 
aandacht-voor-andere as pecten, in--volgende_ hijdragen terug._DaardooLis _ _men 
a.h.w. verplicht niet alleen de hijdrage te lezen waar men hij consultatie van de 
inhoudsopgave alle informatie over een hepaald prohleem verwacht maar moet men 
de hijdragen als complementair heschouwen . Een trefwoordenregister had dit euvel 
kunnen verhelpen, maar is - mogelijk om redenen van tijdsdruk - achterwege 
gehleven. Daar is waarschijnlijk ook de oorzaak te zoeken van een tamelijk groot 
aantal drukfouten. Gelet op bet soort wetenschappelijke concurrentie die de nieuwe 
wet heeft veroorzaakt is het hegrijpelijk dat men zo snel mogelijk op de markt wou 
komen. Maar er is nog een gezegde dat kwaliteit hoven drijft. Daar had men gerust 
mogen op mikken want de glohale indruk is dat misschien deels door de omstandig
heid dat men niet de eerste was- een alles hehalve opervlakkig werk werd tot stand 
gehracht. 

J. KOKELENBERG 

DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Puhlikaties, 1994, 234 p.; 
- Prijs: 2.450 BF. 

Men herinnert zich dat de aanvraag van een gerechtelijk akkoord door Etrimo, een 
van de helangrijkste promotoren in Belgie, een schok veroorzaakte, die de toenma
lige minister van huisvesting, de heer G. BREYNE te haat nam om de wet, die naar 
hem is genoemd, in aller ijl door het Parlement te sluizen. Dat was 1971. Ondanks de 
grate stap voorwaarts ten voordele van de client, werd de wet spoedig hekritiseerd 
door de hetrokken heroepsgroepen (promotoren, architecten en notarissen), de ver-
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bruikersverenigingen en de rechtsleer. Het duurde nochtans meer dan 20 jaar voor
aleer een nieuwe paging werd ondernomen, ditmaal door de heer P. BREYNE, geen 
familie van de initiatiefnemer van de oorspronkelijke wet, die blijkbaar niet aan de 
verleiding kon weerstaan ook zijn naam te vereeuwigen. Zijn wetsvoorstel mondde 
uit in de wijzigende wet van 3 mei 1993 en het K.B. van 21 september 1993. Ze is van 
toepassing op de overeenkomsten afgesloten va!laf f oktober 1993. Het voorliggend 
hoek is een overzichte1ijk en praktijkgericht commentaar van de nieuwe wet. De 
comrnentaar behandelt achtereenvolgens het toepassingsgebied, de informatie van de 
client, de prijs, de herziening en betaling, de oplevering, de overgang van de rechten 
en het risico, de waarborgen, de aansprakelijkheid, de sanctionering en de verplich
tingen van de notaris en de architect. 

In bijlage vindt men de tekst van de wet tot regeling van de woningbouw en de 
verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, het uitvoeringsbesluit, en 
enkele modellen, met name een studie-overeenkomst, een aannemingsovereenkomst, 
een onderhandse verkoopsovereenkomst van een appartement en een notariele ver
koopakte. 
Marc DEVROEY weet waarover hij schrijft; hij kent de bouwwereld van binnen uit. 
Dat blijkt reeds uit zijn inleiding waarin hij in een notedop zijn appreciatie geeft van 
het wetgevend ingrijpen. Voor wie beroepshalve met bouwrecht bezig is, is dit 
comrnentaar een must. 

J. HERBOTS 

GERLO, J., Onderhoudsgelden, Antwerpen, Kluwer, 1994, 368 p.; - Prijs: 4.140 
BF. 

Een eerste uitgave van dit hoek is reeds in 1985 verschenen als elfde nummer in 
de Reeks ,Recht en Praktijk". Thans heeft Prof. J. GERLO dit werk volledig her
werkt, rekening houdend met belangrijke nieuwe wetgeving zoals de nieuwe afstam
mingswet van 31 maart 1987, de wet van 8 mei 1989 m.b.t. het verlenen van 
voorschotten op en het invorderen van onderhoudsgelden door het O.C.M.W., en 
de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Daar
naast werden ook de omvangrijke rechtspraak en rechtsleer bijgewerkt tot 1 januari 
1993. 

Tot op heden kan men dit boek in Belgie beschouwen als het basis referentiewerk 
in de materie van de onderhoudsgelden. Inzake de onderhoudsuitkering tussen 
gewezen echtgenoten is evenwel zeer recent een doctoraatsthesis van dhr. J. Roon
HOOFf verschenen (RooDHOOFT, J., De gerechtelijke begroting van de onderhouds
uitkering tussen gewezen echtgenoten. ·Rechtsvergelijkende studie en proeve van 
model, K.U. Leuven, 1995, 642 p.). 

De aandacht van Prof. J. GERLO gaat vrijwel uitsluitend naar het burgerlijk recht 
stricto sensu: noch de internationaal-privaatrechtelijke, noch de sociaalrechtelijke of 
fiscale aspecten van het alimentatierecht komen aan bod en ook de strafrechtelijke 
aspecten worden slechts terloops aangehaald. 

Dit hoek geeft een volledig overzicht van de verschillende categorieen onderhouds
verplichtingen. In de eerste vijf delen komen de wettelijke onderhoudsverplichtingen 
aan bod. Daarin behandelt de auteur achtereenvolgens de gemeenrechtelijke famili
ale onderhoudsverplichting (Deel I), de verplichting van de ouders hun kinderen 
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levensonderhoud, opvoeding en een passende opleiding te verschaffen (Deel II), de 
onderhoudsverplichting tussen echtgenoten (Deel III), de onderhoudsverplichting 
tussen gewezen echtgenoten (Deel IV) en de onderhoudsvorderingen ten laste van 
de nalatenschap (Deel V). In Deel VI besteedt de auteur aandacht aan enkele 
niet-familiale onderhoudsverplichtingen zoals de onderhoudsplicht van de pleeg
voogd t.o.v. zijn pleegkind, de onderhoudsplicht van de begiftigde t.o.v. de schenker 
en de onderhoudsplicht t.o.v. de gefailleerde. Vervolgens wordt ook de natuurlijke 
verbintenis tot het verschaffen van levensonderhoud belicht in deel VII en in deel 
VIII staat de auteur tenslotte nog even stil bij het lot van de onderhoudsvorde
ringen of onderhoudsschulden van een der echtgenoten in het wettelijk huwelijks
stelsel. 

In deze tweede uitgave vindt men in de eerste plaats belangrijke aanpassingen van 
referenties terug naar aanleiding van nieuwe wetgeving en rechtspraak. Zo heeft de 
auteur bv. aanzienlijk meer pagina's gewijd aan de problematiek van de burgerlijke 
sandies bij niet-uitvoering van de onderhoudsverplichting. Naast de (onaangepaste) 
gewone middelen van tenuitvoerlegging bespreekt hij thans uitvoerig de mogelijk
heid van een ontvangstmachtiging (door de auteur, in navolging van de wetgever, 
,sommendelegatie" genoemd) die door de afstammingswet van 31 maart 1987 m.b.t. 
de meeste onderhoudsverplichtingen werd ingevoerd, alsook de oprichting van een 
waarborgfonds in de Wet van 8 mei 1989 m.b.t. het verlenen van voorschotten open 
het invorderen van onderhoudsgelden door het O.C.M.W. 

Ingevolge de Wet van 31 maart 1987 werd in deel II eveneens een nieuw hoofdstuk 
ingelast betreffende de onderhoudsverplichtig van de waarschijnlijke vader op basis 
van de artikelen 336 tot 341 B.W. 

Vervolgens is ook nieuwe relevante cassatierechtspraak in het boek terug te vin
den onder de vorm van een korte samenvatting of de overname van een aantal 
overwegingen. In deel IV bespreekt de auteur bijvoorbeeld het belangrijke cassa
tiearrest van 15 maart 1991 dat de mogelijkheid van een beperking van de uit
kering na echtscheiding op grond van bepaalde feiten in de tijd, uitdrukkelijk 
bevestigt. 

Nieuwe tendenzen in de rechtspraak laten de auteur evenmin onbewogen. In na
volging van de rechtspraak in het Waalse landsgedeelte, is Prof. GERLO de mening 
toegedaan dat de objectieve berekeningswijze van de onderhoudsuitkering voor een 
kind volgens de schaal-Renard, ook bij ons als richtlijn kan gelden. 

Naast aanpassingen van referenties, kan men ook op inhoudelijk vlak wijzigingen 
aan de oorspronkelijke uitgave vaststellen. In verband met de aard van de uitkering 
na echtscheiding op grond van gewone feitelijke scheiding heeft de auteur duide
lijk zijn standpunt gewijzigd: terwijl hij oorspronkelijk van oordeel was dat deze 
uitkering een zuiver alimentair karakter heeft, stelt hij thans op basis van een 
cassatiearrest van 24 februari 1984 dat deze uitkering hetzelfde gemengde karak
ter heeft als de uitkering na echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Bijge
volg wordt deze uitkering beheerst door de modaliteiten van de artikelen 301 en 301 
bis B.W., behalve wat de in artikel 307bis B.W. specifiek geregelde modaliteiten 
betreft. 
Bepaalde standpunten zijn overigens zeer origineel. Het algemeen gehuldigde prin
cipe dat inzake levensonderhoud geen oorzaken van onwaardigheid bestaan, acht de 
auteur strijdig met de grondslag van elke onderhoudsverplichting: de familiale 
solidariteit. Degene die de meest elementaire verplichtingen van de solidariteit 
overtreedt, verliest volgens hem dan ook het recht om zich op de solidariteit te 
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beroepen. In tegenstelling tot bestaande rechtspraak, is hij bijvoorbeeld ook van 
oordeel dat men bij het bepalen van de vermogenstoestand van de onderhouds
gerechtigde rekening moet houden met het feit dat deze een bestaansminimum of 
hulp van het O.C.M.W. ontvangt, ook al is dit bestaansminimum slechts suppletief 
van aard; zoniet zou in geval van verhaal van het O.C.M.W. tegen de onderhouds
plichtige deze dubbel gehouden zijn. 
Hoewel dit werk een actueel overzicht biedt van de problematiek inzake onder
houdsgelden, dient men op bepaalde punten rekening te houden met de ( onvermijde
lijk) voortschrijdende trend van wetgeving en rechtspraak. Terwijl de auteur de vraag 
opwerpt of in geval van pluraliteit van schuldenaars al dan niet een bepaalde volg
orde in acht genomen moet worden bij het aanspreken van steunplichtigen, heeft het 
Hof van Cassatie intussen in een arrest van 16 maart 1995 de hierarchie van onder
houdsgerechtigden bevestigd (Cass., 16 maart 1995, J.T., 1995, 517). Ingevolge de 
Wet van 30 juni 1994 tot hervorrning van de echtscheidingsprocedure en het hoor
recht van rninderjarigen, dient men ook voor ogen te houden dat de echtscheiding 
niet meer ,toegestaan" maar ,uitgesproken" wordt en dat de sanctie van het verlies 
van het voordeel van de bekomen uitspraak niet meer bestaat vermits de echtschei
ding voortaan definitief is op de dag waarop het vonnis of arrest van echtscheiding in 
kracht van gewijsde treedt. 
Dit basiswerk is tegelijk zeer omvattend als samenvattend: bij de verschillende 
thema's worden de nodige discussie- en probleempunten in het Iicht gesteld zonder 
evenwel de pretentie te hebben deze tot op het bot te willen uitspitten. De talrijke 
verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek een onmisbaar 
instrument voor de praktijkjurist. Bovendien is de algemene opmaak van het boek 
uiterst verzorgd: de uitgebreide inhoudstabel en het trefwoordenregister vereenvou
digen voor de lezer het snelle opzoekingswerk. 

K. VANLEDE 

HARTKAMP, A.S., Verbintenis uit de wet, ASSER 4-III, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 
370 p.; - Prijs: DFL. 89.50. 

De Asser-serie ,handboeken tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht" 
is alom gekend en wordt in brede kringen gewaardeerd: goede wijn behoeft geen 
krans. 
Het voorliggende boek is deel drie van het geheel verbintenissenrecht en behandelt 
,de verbintenis uit de wet". Inmiddels betreft het reeds de negende druk van dit deel, 
en het werd, net zoals de twee vorige uitgaven, met kennis van zaken bewerkt door 
A.S. Hartkamp, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. 
Het boek volgt een klassieke structuur: in een eerste deel over de ,Onrechtmatige 
daad" worden de materiele vereisten van zodanige aansprakelijkheidsvordering 
besproken (onrechtmatige daad en toerekenbaarheid, schade, causaal verband (bei
de summier), en de relativiteitsleer), de aansprakelijkheid voor andermans daad 
(ouders, onderwijzers, werkgevers, ... ), de aansprakelijkheid voor zaken (roerende 
zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen, dieren, produkten en motorrijtuigen), terwijl 
aparte hoofdstukken worden gewijd aan ,de aantasting van eer en goede naam", 
,rnisleidende reclarne", ,aansprakelijkheid voor rechtspersonen en hun organen", 
en ,de onrechtmatige overheidsdaad". In een tweede deel wordt de aandacht toe-
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gespitst op ,de verbintenis uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeen
komst", nl. de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaar
digde verrijking. Het boek wordt afgesloten met een zaken-, wetsartikelen- en 
jurisprudentieregister. 

Als niet-Nederlands jurist valt op dit boek weinig aan te merken en is het niet evident 
om, zoals werd gevraagd, een kritische bespreking te maken. Dit boek is immers 
zonder twijfel de ideale cursus voor Nederlandse studenten: vlot, helder en des
kundig geschreven, duidelijke structuur, de rechtsregels worden dikwijls gei1lu
streerd aan de hand van rechtspraak, het boek is zeker niet te omvangrijk (332 p., 
zonder registers) en de prijs is, naar Belgische normen, buitengewoon laag (net geen 
negentig gulden). 

De ambitie van de Asser-serie reikt evenwel verder. Volgens de flap zijn de in de 
Asser-serie verschenen boeken naast een handleiding voor studenten tevens ,ge
worden tot het toonaangevende commentaar op het burgerlijk recht ten behoeve van 
de rechtspraktijk". Of dit deel van de Asser-serie qua grondigheid aan die doelstel
ling beantwoordt, kan op bepaalde punten worden betwijfeld. Twee voorbeelden 
kunnen dit aantonen. In de paragraaf over de aansprakelijkheid van onderwijzers en 
werkrneesters (die nauwelijks 1 pagina beslaat) wordt opgemerkt dat- net zoals het 
Belgische art. 1384, al. 4 B.W. - naar oud Nederlands recht een weerlegbaar 
foutvermoeden rustte op de onderwijzers en werkmeesters, terwijl in het nieuwe 
B.W. deze bepaling niet werd overgenomen. Hun aansprakelijkheid is aldus naar 
nieuw B.W. onderworpen aan het bewijs van een fout. Deze op zich belangrijke 
informatie wordt evenwel niet verder toegelicht. Waarom die bepaling werd afge
schaft en hoe de onderwijzersaansprakelijkheid naar nieuw B.W. dan moet worden 
gelmalyseerd, wordt nief verder tiitgewerkt. 

Dezelfde opmerking geldt voor de paragraaf over de produktenaansprakelijkheid. 
De bespreking van de Nederlandse wet produktenaansprakelijkheid zou juist voor 
Belgische juristen ook interessant kunnen zijn, nu zowel de Nederlandse als de 
Belgische wetter zake teruggaan op de E.G.-Richtlijn produktenaansprakelijkheid. 
Dit klemt nog meer nu die E.G.-Richtlijn heel wat problemen oproept, b.v. over de 
interpretatie van het begrip ,eerste be-of verwerking van landbouwprodukten" of
over deal dan niet strikte interpretatie van het ,ontwikkelingsrisico". Het valt 
evenwel te betreuren dat slechts een algemeen overzicht van de wet produktenaan
sprakelijkheid wordt gegeven, maar dat op de vermelde knelpunten niet wordt 
ingegaan. 

Het is natuurlijk geen sinecure om twee heren - de rechtspraktijk en de studen
ten - te dienen. Wie een ,toonaangevend commentaar" wil schrijven voor de 
rechtspracticus overschrijdt doorgaans in ruime mate de omvang van een studenten
handboek. Dit boek biedt daarentegen de student een gedroomde leidraad. De 
rechtspracticus vindt in dit boek een helder, deskundig geschreven, algemeen com
mentaar bevattende vele verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak van de Hoge 
Raad. Wie problemen grondiger wil uitdiepen, zal doorgaans naar meer uitgebreide 
of meer gespecialiseerde publicaties moeten uitkijken. 

T. VANSWEEVELT 
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Personen- enfamilierecht: Gezin en Recht in een postmoderne samenleving, STOR

ME, M. (ed.), 20ste PUL CYCLUS WILLY DEL VA, Gent, Mys & Breesch, 1994, 550 p.; 
- Prijs: 5.890 BF .. 

Bovenstaande titel bundelt de uiteenzettingen gegeven in het kader van de 20ste 
postuniversitaire cyclus Willy Delva, waarvoor als thema het personen- en familie" 
recht werd gekozen. Geheel in de traditie van de cyclus-Delva- zoals Prof. Storme 
het in zijn slotwoord in herinnering brengt, ontstond de cyclus uit een gezamelijk 
initiatief van het Gentse Hof van beroep en de Gentse Rechtsfaculteit - toont 
ook deze uitgave dat tussen ,de theorie" en ,de praktijk" geen onoverbrugbare 
kloof bestaat, maar dat integendeel uit het samenspel van theorie en praktijk 
verrijkende inzichten ontstaan. Het hoek bevat dan ook heel wat voor de praktijk
jurist onmiddellijk nuttige informatie en argumenten i.v.m. onderwerpen die zowel 
ten paleize als in de notarispraktijk dagelijkse kost zijn. Daarnaast echter wordt er 
ook, al dan niet kritisch, gereflecteerd en wordt er gepeild naar de waarden achter de 
regeltjes. In een materie als het personen- en familierecht is dat trouwens absoluut 
noodzakelijk. 

Wanneer men spreekt over postmoderniteit, dan heeft men het dikwijls over het 
einde van de grote ,verhalen", de alomvattende ,ideologieen" of nog over ,de
constructie" van alle (constructieve) pogingen om de wereld te begrijpen en te 
ordenen. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ook het recht en in het bijzonder het 
personen- en familierecht, als poging tot rationele ordening van de menselijke 
verhoudingen, in het postmoderne tijdvak onder vuur komt te liggen. De vertrouwde 
instituten waarop grote delen van het personen- en familierecht zijn opgebouwd -
huwelijk, afstamming, bekwaamheid/onbekwaamheid enz. - daveren op hun grond
vesten, worden in vraag gesteld of lijken achterhaald door de evolutie van weten
schap en techniek. 

Het postmoderne personen- en familierecht beweegt volop. Het was dan ook een 
dankbaar thema voor deze jubileum-editie van de cyclus-Delva, die ondertussen aan 
zijn 20ste uitgave toe ls. 

In zijn bijdrage ,Nemo praecisse potest cogi ad factum - Het adagium herbezocht", 
Iicht Prof. Storme de betekenis van dit adagium toe, voornamelijk in het Iicht van 
de recente ontwikkelingen in de rechtspraak i.v.m. de dwangsom. Prof Storme pleit 
- o.i. terecht - voor een zo breed mogelijke toepassing van de dwangsom, zulks 
overigens in het verlengde van de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof (o.m. 
in verband met de mogelijkheid om het bevel tot eedaflegging bij een boedelbe
schrijving, van een dwangsom te voorzien). Het adagium ,nemo praecisse potest ... " 
betekent volgens prof. Storme aileen dat fysieke dwang op de persoon van de 
schuldenaar/de onwillige procespartij niet mogelijk is. De dwangsom brengt ai
leen een dwang op het vermogen, niet op de persoon teweeg: in deze visie kan 
het adagium ,nemo praecisse potest ... " geen enkele beperking meebrengen voor 
het toepassingsgebied van de dwangsom. De auteur is overigens voorstander van 
de (principiele mogelijkheid van) toepassing van de dwangsom in het domein van 
een aantal familiale en persoonsrechtelijke verplichtingerr (zoals de samenwo
ningsplicht, het ondergaan van een bloedproef in het kader van een afstammings
geschil e.d.). 

P. Traest en A. De Nauw analyseren en bespreken de twee waarschijnlijk meest 
gepleegde misdrijven in de familierechtelijke sfeer, nl. de familieverlating en de 
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ontvoering van een minderjarige/het dwarsbomen van de maatregelen m.b.t. de 
bewaring van de minderjarige. Telkens worden de constitutieve bestanddelen, de 
bestraffing, de rechtsvaardigingsgronden uitvoerig besproken, zodat de tekst voor de 
praktijkjurist bijzonder interessant is. 
Prof. J. Erauw overloopt in vogelvlucht de ontwikkelingen in het i.p.r. van de 
personen en de families en geeft een stand van zaken. Hij besluit met een pleidooi 
voor een codificatie van het familiaal i.p.r.: een stel duidelijke verwijzings-, be
voegdheids- en erkenningsregels, die echter ook niet te gedetailleerd mogen zijn, 
moeten de (verloren gegane) rechtszekerheid in het familiaal i.p.r. herstellen. Verder 
wordt de vraag opgeworpen of de nationaliteitsaanknoping op vandaag nog kan 
worden verdedigd, zeker voor wat betreft de aanwijzing van de op tweerelaties van 
personen met verschillende nationaliteit toepasselijke wet en wordt er gepleit voor 
een veralgemeende aanknoping bij de wet van de gewone verblijfplaats. 

De medische vooruitgang creeert mogelijkheden op het vlak van de procreatie en de 
conceptie die de klassieke schema's van het afstammingsrecht op hun kop zetten. 
Prof Guldix behandelt een aspect van deze - bij uitstek postmodeme - problema~ 

tiek, nl. het leenmoederschap in de internationale context. Uitgaande van een analyse 
van de recente Franse rechtspraak - waar zeer nadrukkelijk geweigerd werd rechts
gevolgen te verlenen aan in het buitenland gesloten leenmoeder-wensouder-contrac
ten - tracht de auteur aanwijzingen te vinden voor wat de Belgische houding zou 
kunnen zijn ten aanzien van in den vreemde gesloten leenmoedercontracten. Zeer 
kort wordt ook de in een aantal landen bestaande wettelijke regeling inzake leen
moederschap besproken. 

Annelies Wylleman inventariseert de moeilijkheden die in de praktijk blijken te 
bestaan bij de toepassing van de Wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherrlling 
van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of 
gedeeltelijk onbekwaam zijn om die te beheren (Wet voorlopig Bewind). Daartoe 
werden practici die vaak met deze wet worden geconfronteerd - vrederechters, 
advocaten, notarissen, bankiers - aangeschreven. Naast een aantal juridisch-tech
nische problemen van eerder beperkte omvang, dient uit het door de auteur opge
maakte bilan het meest te worden onthouden dat een van de hoofdbekommernissen 
die bij de Wetgever voorzat, nl. de personalisering van het voorlopig bewind, in de 
praktijk grotendeels dode letter blijkt te blijven. Spijts de in de wet nadrukkelijk 
geuite voorkeur voor familieleden, verwanten, vertrouwenspersonen van de zieke als 
bewindvoerder, blijkt dat - meestal om redenen van efficientie en controleerbaar
heid van het beheer- meestal ,professionals" (advocaten, notarissen) als voorlopig 
bewindvoerder worden aangesteld. 
Prof. Baeteman bespreekt vervolgens de specifieke problemen die bij de uitvoering 
van onderhoudsuitspraken kunnen rijzen. Speciale aandacht gaat hierbij naar de 
sommendelegaties en het moeilijke probleem van de samenloop van delegaties en 
beslagen. Tevens wordt een hoofdstuk gewijd aan de artikelen 68bis en ter van de 
OCMW-Wet betreffende het verlenen van voorschotten op onderhoudsuitkeringen 
en de invordering van deze betaalde voorschotten door de OCMW' s. 
Het procesrechtelijke luik van deze cyclus rond familierecht is van de hand van 
D. Fevery en B. Deconinck: zij bespreken een aantal in de praktijk vaak opdui
kende problemen in procedures rond echtelijke moeilijkheden (art. 223 B.W., echt
scheiding o.g.v. feiten en o.g.v. feitelijke scheiding van meer dan vijfjaar, art. 1280 
Ger. W.). 

Hun bijdragen dateren van voor de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging van de 
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echtscheidingsprocedures. Een aantal besproken problemen hebben in deze wet een 
oplossing gekregen (zo bijvoorbeeld de problematiek van het aanvoeren van nieuwe, 
of niet in de dagvaarding in echtscheiding vermelde feiten), of steilen zich een
voudigweg niet meer (o.m. door het wegvailen van de niet-contentieuse fase bij 
echtscheiding o.g.v. feiten en feitelijke scheiding). Quasi aile besproken knelpunten 
rond dringende en voorlopige maatregelen blijven zich daarentegen na de wet 
evenzeer steilen. 
De rode draad doorheen de uiteenzetting is een pleidooi voor het vermijden van het 
ontstaan van een specifiek, van het gemeen procesrecht afwijkend familie-proces
recht: versnippering van procedureregels naargelang de aard van de materie waar
over wordt geprocedeerd, moet volgens de auteurs worden bestreden. Wij kunnen dit 
uitgangspunt bijtreden. 
Prof Spruyt bespreekt de situatie van het gezin - wettelijk of feitelijk - in de 
inkomstenbelastingen, enerzijds wat betreft de kwantificering van de belasting 
(samenvoeging/decumul van beroepsinkomsten, huwelijksquotient, toekenning van 
meewerkinkomen, tegemoetkomingen voor personen ten laste) en anderzijds be
treffende de invorderbaarheid van de personenbelasting (art. 394 WIB-92). Terecht 
wordt gewezen op de onbevredigende situatie bij feitelijk gescheiden levende echt
genoten: enerzijds worden de inkomsten van de echtgenoten vanaf het jaar dat volgt 
op de feitelijke scheiding, afzonderlijk belast; anderzijds blijven echtgenoten ruim 
aanspreekbaar voor de achterstailige belastingen van de mede-echtgenoot. 
Prof. Bouckaert behandelt een aantal aspecten van de moeilijke verhouding tussen 
huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht. 
Berst komt het moeilijke probleem van het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van 
aandelen/deelnemingen in de verschiilende vennootschapsvormen aan bod. Verder 
wordt kort ingegaan op het statuut van de schulden welke de oprichtersaansprakelijk
heid van een vennoot-echtgenoot kan teweegbrengen. Tenslotte wordt nagegaan over 
welke mogelijkheden de echtgenoot van een vennoot beschikt om manipulaties van 
deze laatste die erop gericht zijn om via de vennootschap vermogen aan de mede
echtgenoot te onttrekken (bijv. door sytematisch de winsten van de vennootschap te 
reserveren i.p.v. uit te keren, dit om te vermijden dat zij in de huwgemeenschap 
terecht komen), te bestrijden. 

De evolutieve interpretatie door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 
bepaalde in het EVRM opgenomen rechten (vnl. art 8 betreffende de bescherming 
van het prive- en gezinsleven, soms gecombineerd met het non-discrimantiebeginsel 
van art. 14), en de sinds 1989 aan het Arbitragehof gegeven bevoegdheid om wetten 
te toetsen aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, oefenen sinds enkele jaren een 
constante druk uit op het personen- en familierecht. 

Prof. Senaeve geeft een overzicht van deze ontwikkelingen op het gebied van het 
afstammingsrecht, het adoptierecht en de regeling inzake de vaststeiling van over
spel. Hij stipt ook aan welke bepalingen uit deze onderscheiden domeinen nog voor 
sanctionering door het Europees Hof of het Arbitragehof in aanmerking komen ( o.m. 
de onmogelijkheid van een tweede adoptie na een eerste, mislukte voile adoptie, 
voortvloeiend uit de onmogelijkheid van herroeping van een voile adoptie; de 
onmogelijkheid van adoptie van een kind door een concubinerend paar). 
Prof. Gerlo geeft een overzicht van de problemen van overgangsrecht i.v.m. de Wet
huwelijksvermogensstelsels van 14 juli 1976, overgangsrecht dat slechts deels door 
de overgangsbepalingen van de Wet zelf wordt geregeld en ongetwijfeld het meest 
bediscussieerde en bekritiseerbare onderdeel van de Wet vormt. De rechtspraak van 

1841 



het Hof van Cassatie heeft reeds verschillende leemtes gedicht ( o.m. de duidelijke 
keuze voor de continui"teitstheorie ). Verschillende discussiepunten blijven echter nog 
onbeslist, o.m. in verband met de preciese toepassing van de continui"teitstheorie: zo 
bijvoorbeeld de vraag of de omvang van de vergoeding wegens een (tot vergoeding 
aanleiding gevend) feit dat zich voor de wet voordeed, na de wet moet worden 
berekend bij toepassing van art. 1435 B.W. dan wel bij toepassing van de vroegere 
regel waar enkel het nominaal door het vergoedingsgerechtigde vermogen uitge
geven bedrag voor vergoeding in aanmerking kwam. 

Deze bijdrage geeft een overzicht van de probleem-punten en van de antwoorden 
erop die uit de wet of de cassatierechtspraak kunnen worden gedistileerd. In verband 
met de nog open vraagpunten neemt de auteur standpunt in en reikt hij argumenten 
aan. Ook deze tekst is voor de praktijkjurist een bijzonder nuttig instrument. 

Door de Wet op de landverzekeringsovereenkomst werd een nieuwe regeling in
zake het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen inge
voerd. Deze regeling lijkt als voordeel te hebben dat zij uiteindelijk eenvoud heeft 
gebracht in deze materie: het aan een echtgenoot uitgekeerd kapitaal is steeds een 
eigen goed, ongeacht of de echtgenoot-verzekeringnemer zelf dan wel zijn mede
echtgenoot begunstigde is; indien de premies met gemeenschapsgelden werden 
betaald, is er alleen aanleiding tot vergoeding indien de premies kennelijk de 
mogelijkheden van de gemeenschap te buiten gaan. Ook op erfrechtelijk vlak is er 
nu duidelijkheid: als een levensverzekering als een schenking kan worden gekwa
lificeerd, is er slechts inbreng of inkorting vereist indien de premies overdreven 
waren. 

Prof. Casman wijst- na de nieuwe regels te hebben uiteengezet - terecht op een 
aantal gevallen waar deze nieuwe,-eenvoudige regels onbillijkheden-kunnen_creeren 
en rijkt meteen ook mogelijke oplossingen aan, nl. door het opnemen van een 
aangepaste conventionele regeling in het huwelijkscontract. 

Tenslotte bevat het boek ook een aantal beschouwelijke teksten: 

M.T. Meulders-Klein reflecteert over de staat van de persoon ("Reflexions sur l'etat 
des personnes"); Advocaat-generaal Christian Maes formuleert enige bedenkingen 
naar aanleiding van de ratificatie door Belgie van de Universele Conventie voor de 
rechten van het Kind, o.m. in verband procesbekwaamheid, proces-initiatiefrecht en 
hoorrecht van minderjarigen ("Rechten van het king: belang(en)rijk"). 

Prof. Herman Nys heeft het over rechtsontwikkelingen inzake de bescherming van de 
privacy bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Het tweede deel van deze jubileum-uitgave tenslotte, bevat een chronologische 
inventaris van de bijdragen aan de postuniversitaire cyclus-Delva (van 1974 t.e.m. 
1993), verder een register per auteur en een trefwoordenregister. 

B. WYLLEMAN 

SEUTIN, Fr., Le statut legal de l'agent immobilier, Brussel, De Boeck-Wesmael, 
1995, 194 p.;- Prijs: 1.250 BF. 

Op 27 maart 1976 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Kaderwet tot reglemen
tering van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellec
tuele beroepen. 
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Aanleiding tot de Kaderwet waren de talrijke wetsvoorstellen tot reg~ementering van 
bet beroep die op verzoek van de belanghebbende beroepsverenigingen in de jaren 
zestig herhaalde malen zonder succes waren ingediend. Dat deze wetsvoorstellen bet 
nooit tot een goed einde brachten, had verschillende oorzaken: gebrek aan eens
gezindheid binnen bet beroep, herhaalde regeringswijzigingen en onvoldoende steun 
voor de door de beroepsorganisaties opgeeiste omvangrijke zelfregulerende be
voegdheden. 

De middenstandsorganisaties dachten daarom dat de oplossing zou liggen in een 
kaderwet, waarvan de uitvoering daarna veel vlugger, sectorieel, zou kunnen ge
beuren. 

In uitvoering van deze Kaderwet bundelden C.I.B. en U.I.B. hun krachten om een 
verzoekschrift in te dienen tot bescherming van de beroepstitel. In bet eerste verzoek
schrift werd aanvankelijk de term ,vastgoedconsulent" gebruikt, in bet tweede de 
omschrijving , vastgoedmakelaar". 

Het eerste verzoekschrift werd afgewezen, terwijl bet tweede de finish haalde. 

Zodoende kon op 6 september 1993 bet Koninklijk Besluit tot bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van bet beroep van vastgoedmakelaar worden 
geproclameerd. 

Frederic Seutin schreef als eerste een commentaar op dit nieuwe reglementerings
besluit. Als directeur van C.I.B. Brussel en thans ambtenaar bij bet op 1 maart 
opgerichte Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars was hij uitstekend geplaatst om 
de nieuwe reglementering toe te lichten. 

Daarbij wilde hij in zijn boek ,Le statut legal de 1' agent immobilier" niet de nadruk 
leggen op een zuiver wetenschappelijke maar veeleer informatieve benadering van 
bet onderwerp, zonder verwijzing naar rechtsleer en rechtspraak. 

Het werk is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk houdt een gesystematiseerde bespreking in van bet wetgevend 
werk. 

In bet tweede hoofdstuk worden de toetredingsvoorwaarden tot bet beroep toegelicht. 
Wie voortaan als vastgoedmakelaar werkzaam wil zijn, in hoofd- of bijberoep, moet 
een van de diploma's bezitten die in artikel5, paragraaf 1 van bet reglementerings
besluit worden opgesomd, en stage volbrengen. 

In deze afdeling besteedde de auteur geen aandacht aan de verworven rechten noch 
aan de aanvragen ingediend tijdens de overgangsperiode waarbij de kandidaten 
werden vrijgesteld van stage. Beide categorien vertegenwoordigen, blijkens nazicht 
van de inschrijvingslijsten, toch ruim 12.000 vastgoedmakelaars. 

Hoofdstuk drie behandelt de samenstelling van bet Beroepsinstituut. Dit omvat de 
Nationale Raad, als regelgevend orgaan, en de Uitvoerende Kamer, die de indivi
duele gevallen behandelt, ,d.w.z. kandidaten toelaat op bet Tableau van de vast
goedmakelaars B.I.V. of op de tijst van de stagiairs, en de buitenlandse makelaars 
erkent die bier occasioneel het beroep uitoefenen dan wei zich in Belgie vestigen". 
De Uitvoerende Kamer spreekt zich eveneens uit in tuchtzaken en in arbitrale 
kwesties m.b.t. ereloongeschillen. 

Tegen beslissingen van de Uitvoerende Kamer staat beroep open bij de Raad van 
beroep. 

In een vierde hoofdstuk komen de rechten en plichten van de vastgoedmakelaar aan 
bod, met name persoonlijk de verantwoordelijkheid dragen voor elk bij de beroeps-
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beoefening gestelde daad, het beroepsgeheim naleven en de regels van de deonto
logie nakomen. 

Onder de rubriek ,erelonen" wordt het beginsel van de verplichte minima verdedigd. 
Zoals bekend wordt deze regel in vraag gesteld sedert de recente beslissing van de 
Raad van Mededinging de Orde van Architecten te verbieden om nog langer 
minimumschalen van honoraria vast te leggen. 

Hoofdstuk vijf handelt over de tucht. Een vastgoedmakelaar die in de fout gaat kan 
tuchtstraffen op lopen gaande van een waarschuwing tot zelfs schrapping van het 
Tableau. Wie de activiteiten van makelaar onwettig uitoefent riskeert correctionele 
straffen. 

De auteur laat wei de procedure grotendeels onbesproken die tot tuchtsancties kan 
leiden. Belangrijk daarbij is aan te stippen dat ook de tuchtcolleges van publiek
rechtelijk beroepscorporaties moeten voldoen aan de elementaire regels van tegen
sprekelijk onderzoek en rechtspraak. 

De rechten van de verdediging van de beklaagde dienen gerespecteerd, de open
baarheid van de behandeling van de zaak gegarandeerd en het tuchtorgaan moet 
steeds zijn beslissing motiveren. 

In hoofdstuk zes worden aanverwante beroepen besproken, zoals architect, boek
houder, vastgoed-expert, gezworen landmeterexpert, vastgoedmakelaar, promotor, 
aannemer, verzekeringsmakelaar en notaris. 

AI die beroepen houden zich op een of andere manier bezig met vastgoedactiviteiten. 
Zij dienen zich in te schrijven bij het B.I.V., tenzij zij onderworpen zijn aan een eigen 
Orde. Deze regel moet nochtans met voorzichtigheid worden beoordeeld. De titularis 
van een diploma architectuur is niet noodzakelijk gevestigd als zelfstandig architect. 
Hij kan zich dan ook wei bij het B.I.V. laten inschrijven. Boekhouders, die zich 
bezighouden met syndicaal beheer, zijn vrijgesteld van inschrijving. Hebben hun 
verrichtingen ook betrekking op vastgoedactiviteiten van bemiddeling en privatief 
beheer dan zijn zij wei aan inschrijving onderworpen. Elk geval zal bijgevolg 
noodzakelijkerwijze individueel moeten beoordeeld worden. 

Een laatste hoofdstuk besteedt aandacht aan enkele bijzondere gevallen, zoals de 
buitenlandse vastgoedmakelaars, de makelaars die in loondienst werken, de zelf
standige vastgoedcommissionaris die een onzeker lot beschoren is, de medewer
kende echtgenote die afhankelijk wordt van het statuut van haar man wanneer ze 
zelf geen erkenning heeft bekomen, de studenten en de beheerders van vennoot
schappen. 
Tenslotte wordt gesteld dat een vastgoedmakelaar, die zijn activiteiten tijdelijk zou 
onderbreken, niettemin zijn verworven rechten behoudt. 

Het werk van Frederic Seutin heeft de verdienste op vlotte en onderhoudende wijze 
de lezer in te wijden in de beroepsbeoefening van de vastgoedmakelaar. Het geeft 
brede informatie over aile aspecten van het makelaarsberoep. Daarom ook was bet de 
wegwijzer die de leden van het Beroepsinstituut hebben gevolgd bij het opnemen van 
hun wettelijke opdrachten. 

Inmiddels is het B.I.V. operationeel geworden en konden heel wat kwesties getoetst 
worden aan de praktijk. Zij die aldus deze materie verder willen uitdiepen kunnen 
dan ook onmiskenbaar terugvallen op de eerste bakens die door Frederic Seutin in 
deze materie werden uitgezet. 

R. T!MMERMANS 
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HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

BALLON, G.L., GEENS, K. en STUYCK, J., Handels- en vennootschapsrecht, Antwer
pen, Kluwer, 1993, 408 p.; - Prijs: 1.020 BF. 

In hun inleiding stellen de auteurs dat dit hoek dient als leidraad voor de studenten uit 
de tweede kandidatuur economische wetenschappen bij het volgen van de colleges 
handels- en vennootschapsrecht. 

Bij de vrijheid van beroep en bedrijf worden ook de contractsvrijheid, en de vrijheid 
van handel in Europees perspectief behandeld. Het klassieke begrip handelaar en 
daden van koophandel wordt verrijkt met een korte bespreking van de commerciele 
activiteiten van overheidsinstellingen. Mogelijk hadden de auteurs hierbij ook een 
beroep kunnen doen op de interessante beschouwingen van B. Peeters over het 
ondernerningsbegrip en het overheidsondernemen (zie PEETERS, B., De discontinui
teit van het overheidsondernemen, Antwerpen, Maklu, 1989). Volkomen terecht 
bekritiseren de auteurs op fundamentele wijze het door de wet gehanteerde criterium 
om het domein van het handelsrecht te omschrijven: de lijst van de objectieve daden 
van koophandel omvat niet de hele economische activiteit en geeft aanleiding tot 
onzekerheid. 

Bij de bespreking van het bewijs in handelszaken werd aandacht besteed aan een der 
belangrijke instrumentaria nl. de factuur (bewijskracht, taal, verrneldingen). 

De intellectuele rechten met inbegrip van de octrooien en de merken, en het merken
recht worden kort, doch zeer overzichtelijk behandeld. 

Bij de onbenoemde handelscontracten wordt aandacht besteed aan leasing, licentie
overeenkomsten, franchising, factoring en concessie. Uiteraard worden ook de 
klassieke handelstussenpersonen (makelaar, comrnissionair, handelsagent) bespro
ken. 

Het is zeer waardevol dat de auteurs een algemene benadering geven van de waar
depapieren met het typische kenmerk dat het recht gei'ncorporeerd is in de titel en het 
daaruit voortvloeiend abstract karakter. Zowel bij de bespreking van de wisselbrief, 
de cheque en de chequekaart, als bij de kopers-, krediet- en betaalkaarten duiden de 
auteurs op de eigenheden van elk van deze waardepapieren en nemen zij -
didactisch verantwoord - een specimen als voorbeeld op. 

De tweede helft van het hoek is gewijd aan het vennootschappenrecht. De auteurs 
volgen een indeling van de vennootschappen in vennootschappen zonder rechts
persoonlijkheid (maatschap, tijdelijke vennootschap en vereniging in deelnerning), 
de gemengde vennootschapsvormen (vennootschap onder firma en gewone coril
manditaire vennootschap) en de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijk
heid (N.V., B.V.B.A. en cooperatieve vennootschap). De vennootschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid zijn zuiver contractuele types, zonder afgescheiden vermogen. 
Zulks heeft consequenties op het gebied van bestuur, aansprakelijkheid van de 
vennoten, en ontbinding. De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire 
vennootschaP, worden behandeld in hun gelijkenis (o.m. rechtspersoonlijkheid) en 
verschil (o.m. verschillende soorten vennoten in de gewone commanditaire vennoot
schap). Aan de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid is een sub
stantieel deel van het hoek gewijd: oprichting, en vereisten bij de oprichting (ma
teriele en formele geldigheidsvereisten), het kapitaal en de aandelen (verschillende 
kapitaalbegrippen, kapitaalbewegingen zoals kapitaalverhoging, kapitaalverminde
ring, inkoop van eigen aandelen, aflossing van kapitaal, kruisparticipaties), de 
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obligatielening, de aandelen (met inbegrip van wettelijke en conventionele over
drachtsbeperkingen), de organen en de bestuurdersaansprakelijkheid, de commissa
ris-revisor, en de geconsolideerde jaarrekening. Tenslotte worden de vorrnen van 
ontbinding van de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid behandeld, 
alsook de vereffening. Het faillissementsrecht en het gerechtelijk akkoord worden 
besproken op klassieke wijze: materiele en formele vereisten, organisatie van het 
faillissement, actief en passief van het faillissement, afwikkeling en consequenties 
van het faillissement voor de gefailleerde. Aansluitend bij het faillissementsrecht 
worden kart de bevoorrechte schuldvorderingen behandeld. Tenslotte wordt in een 
deel getiteld ,marktrecht" de wet handelspraktijken en het kartelrecht (artt. 85 en 86 
E.E.G. en de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededin
ging) toegelicht. 

De auteurs zijn in hun opzet geslaagd: alle materies van het handels- en vennoot
schapsrecht worden op een heldere wijze behandeld, waarbij bondigheid inzake 
formulering vooropstaat en uitgebreide juridische analyses naar de achtergrond 
verdwijnen. In die optiek kan de student hiermee gelukkig zijn. Anderzijds - en 
dat siert de auteurs - wordt belangwekkende rechtspraak en rechtsleer selectief 
aangehaald, zodat dit boek verder reikt dan een klassieke syllabus en in die optiek 
zeker zijn 

H. BRAECKMANS 

Handels-, Economisch en Financieel Recht, STORME, M., WYMEERSCH, E. en 
BRAECKMANS, H. (eds.), Qent,Mys & Breesch,-1995, 407 p. _ . 

De 2lste publikatie van de Postuniversitaire Cyclus Willy Delva telt naar gewoonte 
heel wat bijdragen, die thans in hoofdzaak het faillissements-, vennootschaps-, 
financieel en consumentenrecht betreffen. 

Een overzichtsartikel van de hand van P. Colle schetst de recente wijzigingen in 
het faillissementsrecht. Het eerste deel van deze bijdrage dat de ware functie van 
de faillissementscurator beschrijft, overlapt grotendeels met de tekst van C. Van 
Buggenhout over de rechtspositie van de curator in het faillissementsrecht en het 
sociaal recht. Beide auteurs steunen terzake op de aan Philippe Gerard ontleende 
zienswijze dat de curator geen vertegenwoordigingsfunctie vervult, noch t.a.v. de 
schuldenaar, noch t.a.v. de schuldeisers. De praktische gevolgen van deze van de 
klassieke leer afwijkende opvatting worden vooral door Colle weergegeven. Beide 
auteurs komen vanuit hogergenoemd uitgangspunt tot de vaststelling dat de rechts
leer niet kan worden gevolgd, die uit het Unac-arrest (Cass., 12 februari 1981) 
een exclusief vorderingsrecht voor de curator afleidt met betrekking tot aansprake
lijkheidsvorderingen gericht tegen bestuurders of derden die door hun fout een 
vermindering van het actief of een vermeerdering van het passief veroorzaakt 
hebben. 

Opmerkelijk is overigens dat de auteurs op gestelde plaatsen naar elkaar verwijzen. 
Hierbij valt op dat Van Buggenhout slechts verwijst als contra-punt om aan te tonen 
dat ,de vordering ex artikel 63ter Venn. W. helemaal niet tot voorwerp heeft ,het 
onderpand (de failliete boedel) van de mass a der schuldeisers te verruimen", ( ... ) 
vermits ( ... ) het netto passief niet een schade uitmaakt die door het onder bewind 
gestelde vermogen is geleden maar wel door de patrimonia van de individuele 
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schuldeisers" (pag. 38-39), terwijl Colle precies op dit punt inbindt met goed
keurende verwijzing (pag. 8). Waarom dan die ontdubbeling? 

Dit brengt ons tot het vennootschapsrecht waaraan talrijke bijdragen zijn gewijd. 
,Conflicten in vennootschappen" van H. Braeckmans en Ph. Ernst geeft een volledig 
overzicht, weliswaar met uitzondering van de nietigheidsgronden. De nieuwe ge
schillenregeling die in werking zal treden op 1 juli 1996 en wellicht zal uitgroeien tot 
een belangrijke vorm van conflictbeslechting, wordt eveneens, zij het summier, 
behandeld. 

Aan de fusies en splitsingen van vennootschappen besteden twee auteurs aandacht, 
namelijk K. Byttebier enS. Van Crombrugge, respectievelijk vanuit vennootschaps
en fiscaalrechtelijke hoek. Eerstgenoemde auteur geeft een heldere en kritische 
analyse van de Wet van 29 juni 1993. Zo gaat de voorkeur van de auteur uit naar 
de in de rechtsleer gebruikelijke omschrijving ,fusie door opslorping" in tegenstel
ling tot de wetgever die de term 'overneming' hanteert (pag. 141). Een ander punt 
van kritiek leest men met betrekking tot de controverse die in de rechtsleer ontstond 
of het bestuursorgaan van een kapitaalvennootschap onderworpen is aan de belan
genconflictregeling, waarbij de auteur zich ten gunste van de toepassing van art. 60 
Venn. W. uitspreekt (pag. 162). In hoofdzaak hekelt genoemd auteur de ,buiten
sporige" informatieverplichtingen die de wetgever de bij een fusie betrokken ven
nootschappen oplegt, en die naar zijn mening contraproductief werken (more is less) 
(pag. 168 en 182) en meer algemeen de steeds sterker wordende techniciteit van de 
vennootschapswetgeving, waarvan de wet inzake fusies en splitsingen een mooie 
weergave vormt (pag. 202-203). Evenzeer kritisch en bondig is de tekst vanS. Van 
Crombrugge over het fiscale regime van fusies en splitsingen. Hierbij stelt de auteur 
in vraag of de Commissie voor V oorafgaande Fiscale Akkoorden in een recente 
beslissing niet buiten de grenzen van de marginale toetsing treedt bij de beoordeling 
of een splitsing beantwoordt aan rechtmatige financiele of economische behoeften, 
en geeft de wetgever mee dat de problemen van overmatige fiscale druk bij moeder
dochter fusies niet echt zijn opgelost (pag. 219). 

Eveneens onder de hoofding vennootschapsrecht ressorteren de bijdragen van A. 
Van Oevelen en Ph. Traest. Eerstgenoemde bijdrage behandelt de rol en de civiele 
aansprakelijkheid van de commissaris-revisor op exhaustieve wijze, weliswaar zon
der dat nog kon rekening gehouden worden met de wijzigingen aan de Vennoot
schapswet (april 1995) i.v.m. de specifieke opdrachten van de commissaris-revisor. 
Treffend is dat de auteur, in tegenstelling tot sommige rechtsleer, de bijzondere 
aansprakelijkheidsregeling van artikel 64octies, tweede lid, Vennootschappenwet 
ook van toepassing acht op de specifieke wettelijke opdrachten die in de Vennoot
schappenwet aan de commissaris-revisor worden toevertrouwd (pag. 280). Een ander 
actueel probleem van aansprakelijkheid is de strafrechtelijke toerekening van han
delingen en feiten aan rechtspersonen, waaraan Ph. Traest aandacht besteedt. De 
auteur stelt vast dat de strafrechter in de huidige stand van de wetgeving over geen 
afdoend juridisch instrumentarium beschikt om misdrijven, die in het kader van een 
rechtspersoon worden gepleegd, te bestraffen. Derhalve lijkt, aldus de auteur, een 
wettelijke invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, al 
dan niet gecumuleerd met de aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon, aanbe
velenswaardig. Zie in dit verband het Wetsvoorstel van 18 oktober 1995 tot invoering 
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste be
drijfsstraffen (Gedr. St., Senaat, 1995-1996, 113111). 

De ,nieuwe regels voor documentaire kredieten en autonome garanties", van G. 
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Schrans, kan men tot het financieel recht rekenen. De auteur bespreekt de nieuwe 
eenvormige regels op zeer heldere wijze, verrijkt met enkele praktijkgevallen. Op de 
vraag of bepaalde eenvormige regels van de Internationale Kamer van Koophandel 
afdwingbaar recht zijn als ,intemationaal gewoonterecht", gaat de auteur niet echt 
(zie evenwel pag. 314-315) in. Wel stelt de auteur vast dat deze regels inzake 
documentaire kredieten in de praktijk algemene bijval genieten, terwijl het allesbe
halve zeker is dat de nieuwe regels inzake autonome garanties algemene erkenning 
zullen bekomen. 

L. Lanoye bespreekt onder deze rubriek enkele knelpunten in verband met (bank)
rekening, (euro)cheque en overschrijving. De auteur stelde een op de praktijk 
gesteunde pragmatische aanpak voorop met verwijzingen naar relevante rechtsleer, 
en slaagt volledig- enkel het voor een gedetailleerde bespreking van de eurocheque 
geselecteerde vonnis, in bijlage aan de tekst, is mede gelet op het beroep dat ertegen 
werd aangetekend, een minder gelukkige keuze - in dit opzet. Derhalve vallen de 
voetnoten lang uit, maar dat stoort het interessante tekstverloop geenszins. Vooral 
inzake de internationaal privaatrechtelijke aspecten van beslag en het beslag onder 
derden op kwaliteitsrekeningen neemt de auteur uitdrukkelijk standpunt in. 

Precies de kwaliteitsrekeningen kunnen een instrument zijn bij het witwassen van 
geld. Voor een grondig relaas over de witwasreglementering tekent F. Hellemans. 
Opmerkelijk is dat de auteur, weliswaar in voetnoot (31, pag. 492), de kwalificatie 
van het witwasrnisdrijf als een intentioneel misdrijf te beperkt acht, om nadien (pag. 
493) in de rechtspraak de voorkeur voor een intentioneel misdrijf vast te stellen. Wel 
duidelijk opteert de auteur voor de kwalificatie van het witwasmisdrijf als een 
ogenblikkelijk of aflopend misdrijf ten nadele van het voortdurend misdrijf. Inte
n:ssa_nt is flat cieBf:!giscl!e wit\Vaswe_tg(!ying_\V_ordt benaderd vanuit het gezichtspunt 
van de vrije beroepsbeoefenaar. Zowel de kwaliteftsrekeningen vim notarissen als 
deze van advocaten komen aan bod. Voor de toepassing van de witwasregeling op de 
advocaten knoopt de auteur aan bij de kwalificatie van het witwassen als nalatig
heidsmisdrijf. Als besluit stelt de auteur dat de rechtspraak in staat bleek de nieuwe 
strafbepalingen met hun ruime toepassingsgebied ratione materiae in redelijkheid toe 
te passen. De bijdrage wordt afgesloten met meer dan overwegingswaardige aan
zetten tot verbetering van de reglementering. Er zij op gewezen dat de Wet van 7 
april 1995 een deel van de impasse tracht te ondervangen. 

Op de wip tussen financieel en ,consumentenrecht" mag de tekst over hypothecair 
krediet van H. Cousy worden geplaatst. De auteur ontleedt de Wet op het Hypo
thecair krediet vanuit het dubbele perspectief van deregulering en consumenten
bescherrning. Interessant is dat een van de belangrijkste innovaties van de Wet op 
het Hypothecair krediet, namelijk het verbod aan de kredietgever om een kre
dietnemer rechtstreeks of zijdelings te verplichten het aangehecht contract te sluiten 
bij een door de kredietgever aangewezen verzekeraar, wordt besproken in het licht 
van de Wet op de handelspraktijken en de Wet op de landsverzekeringsover
eenkomst. In dezelfde lijn trekt de auteur o.m. ter zake van wanbetaling de parallel 
met de Wet op het consumentenkrediet. De bijdrage vormt een bondig maar valle
dig overzicht van de wetgeving op, om en rond het hypothecair krediet, met inbegrip 
van de Europeesrechtelijke (bv. de verplichte inschrijving, controle en algemeen 
belang) en internationaal privaatrechtelijke (bv. territoriaal toepassingsgebied) raak
punten. 

Een bijdrage omtrent de (nog talrijke) knelpunten in het consumentenkrediet mocht 
niet ontbreken. D. Blommaert en F. Nichels werden daartoe aangezocht. Prangend is 
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de vraag of een kredietopening die terugbetaalbaar is binnen drie maanden en geen 
maximaal bedrag van 50.000 BEF evenaart, en derhalve van het toepassingsgebied 
van de wet wordt uitgesloten, alsnog onder dit toepassingsgebied ressorteert wan
neer een van voornoemde criteria wordt overschreden. De exegetische oplossing 
die de auteurs aandragen op grond van de elementen ,krediet verlenen of toezeggen" 
en ,terugbetaling op datum van keuze" uit de definitie van kredietopening, is 
bekritiseerbaar. Overigens volgt niet zeer duidelijk uit de tekst hoe de auteurs deze 
criteria in de praktijk toegepast wensen te zien. In de praktijk zal de rechter met de 
nodige omzichtigheid en rekening houdend met de geldende bankpraktijken (kas
faciliteit - overbruggingskrediet - betaling ongedekte cheque) moe ten nagaan of 
de overschrijding van de oorspronkelijke kredietopening door de bankier is toege
staan. Zulke kredietopeningen ressorteren onder de wet. Ook op de vraag of aan de 
voorwaarden van artikel 1244 B.W. voldaan moet zijn opdat de consument een 
beroep kan doen op betalingsfaciliteiten op grond van artikel38 W. Cons., moet, in 
tegensteiling tot de auteurs, instemmend worden geantwoord. Gelukkig (en te goeder 
trouw) past de rechtspraak betalingsfaciliteiten in deze zin toe. Ter zake van de 
schadebedingen in kredietovereenkomsten steilen de auteurs terecht dat bij de 
onrniddellijke opeisbaarheid van het kapitaal de kredietgever in beginsel niet gelijk
tijdig gerechtigd kan zijn op de rente begrepen in de nog te vervailen terrnijnen. De 
auteurs kaarten even wei de schier onmogelijke toepassing van artikel28 W. Cons. op 
kredietopeningen niet aan. Voor kredietopeningen geldt immers een debetinterest, 
terwijl art. 28 het algemeen kostenpercentage vooropstelt. 

P. De Vroede past de bepalingen van de Wet op de handelspraktijken toe op diensten. 
Het is een uitgebreide bijdrage waarin de auteur de relevante wetsbepalingen be
spreekt aan de hand van recente jurisprudentiele voorbeelden. Helaas worden niet 
aile Europeesrechtelijke raakpunten even grondig uitgediept. 

Over mededingingsrecht bevat het boek, ondanks het belang van deze rechtstak, 
slechts een korte bijdrage van A.M. Van Den Bossche, waarin op een overzichtelijke 
wijze verschil en gelijkenis tussen Belgische en Europese controle op concentraties 
wordt nagegaan. 

Y. Merchiers klaart enkele problemen uit die kunnen rijzen bij geschillen over de 
uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. Zo worden op exhaustieve wijze 
behandeld: het bewijs en de interpretatie van een verzekeringsovereenkomst, de 
arbitrage en dading, de verjaring en het regres van de verzekeraar tegen de ver
zekerde. Aan te stippen is dat de auteur de kringredenering hekelt die vervat ligt in 
de bepaling uit de Controlewet op grond waarvan aile clausules en overeenkom
sten die niet in overeenstemming zijn met die wet, geacht worden opgesteld te zijn 
in overeenstemming met de wet. Daarbij merkt de auteur op dat het evident is dat 
aile onduidelijke, onnauwkeurige of tegenstrijdige bedingen moeten uitgelegd wor
den in de zin die conform is aan de dwingende bepalingen inzake verzekerin
gen. Vervolgens wordt benadrukt dat de latere vrijspraak van een vermeende aan
sprakelijke persoon geen invloed uitoefent op de geldigheid van de dading afgesloten 
tussen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar en het slachtoffer. De auteur gaat tenslotte 
dieper in op het regresrecht van de verzekeraar in aile aansprakelijkheidsverzeke
ringen. 

Onderhavige publikatie bevat voorts bijdragen over conflicten tussen voorrechten 
(C. Van Heuverswyn) voor de Hypotheekwet van 9 februari 1995, over intellec
tuele eigendom (H. Vanhees), inzonderheid het merkenrecht - zonder evenwel 
de samenloop met artikel96 van de Wet op de handelspraktijken- en het auteurs-
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recht, en over transport- en zeerecht (respectievelijk R. De Wit en R. Roland) in 
beweging. 

Het boek is lijvig en niet bijzonder gebruiksvriendelijk, maar bevat kwalitatief 
hoogstaande bijdragen. 

Wij delen dan ook de vurige wens van M. Storme, aftredend organisator, dat deze 
cyclus in lengte vanjaren verder moge bloeien en groeien. Wellicht kan aldus met de 
woorden van de ex-organisator, ,de kruisbevruchting tussen beroepspractici en 
theoretici die onschatbaar en onvervangbaar is: voor het onderwijs de noodzakelijke 
inbreng van de praktijk; voor de praktijk de noodzakelijke infrastructuur van de 
wetenschap", werkelijk plaatsvinden. 

G. STRAETMANS 

Hommage a Jacques HEENEN, Brussel, Bruylant, 1994, 660 p. 

1. Grote juristen brengen bij hun emeritaat belangwekkende libri amicorum voort, 
met bijdragen van hoog niveau. De faam van de man aan wie dit boek is opgedra
gen, staat ter zake zonder meer garant voor een topniveau: getuige daarvan reeds 
de ingehouden maar zeer lovende laudatio van de hand van L. S!MONT, die er o.m. 
op wijst dat de meeste bijdragen van HEENEN over de jaren been praktisch niets 
aan actualiteitswaarde en bruikbaarheid hebben ingeboet, wat elke jurist die werk
zaam is in de domeinen waarin hij actief was, reeds meermalen zal hebben onder-
vonden. - ----- - --- --

Het boek bevat 28 uitsluitend Franstalige bijdragen, alfabetisch gerangschikt volgens 
hun auteur. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, handelen zij over het 
handels- en economisch recht, waarin HEENEN op een driedubbel vlak actief was: 
als professor aan de U.L.B., als bankjurist en als invloedrijk auteur. 

Hieronder wordt de inhoud van deze bijdragen kort beschreven, maar dan wel min of 
meer thematisch gegroepeerd. 

2. Opvallend is bet aantal bijdragen dat stilstaat bij de momenteel ontstellend 
geworden opeenvolging van wetswijzigingen in zowat alle domeinen van bet han
dels- en econornisch recht, en bij de soms povere kwaliteit van bepaalde nochtans 
zeer belangrijke wijzigingen. Het schrille contrast tussen dergelijke vaak tot snelle 
aanpassingen en wijzigingen gedoemde wetteksten en de hoven reeds vermelde 
blijvende waarde van bet juridisch gedachtengoed van HEENEN, kan daarbij niet 
aan de aandacht ontsnappen. 

A. BENOIT-MOURY geeft de historiek van de vennootschappenwet vanaf 1873 tot en 
met bet toen in de Kamer in behande1ing zijnde wetsvoorstel nr. 1005, thans de wet 
van 13 april 1995, wat voor haar de aanleiding is om sti1 te staan bij bet door de 
wetgever meestal stiefmoederlijk behandelde overgangsrecht, dat zij ondankbaar 
maar onmisbaar noemt. 

Ook P.A. FORIERS, J. KIRKPATRICK en J.-M. NELISSEN GRADE staan stil bij een stukje 
vennootschapswetshistoriek, en uit deze bijdragen blijkt hoe de wetgever en de 
rechtspraktijk over de jaren been aan aldan niet bewuste betekenisvervorming gaan 
doen. 

FoRIERS tracht, in de lijn van recente rechtspraak en rechtsleer, de delicate demarca-
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tielijn tussen geldige prijsafspraken tussen vennoten omtrent aandelen en verboden 
leonijnse bedingen, duidelijker af te tekenen, voor zover het gaat om portageover
eenkomsten. 

KIRKPATRICK toont op overtuigende wijze aan dat het oude art. 46 Venn. W., dat 
verbood aandelen van een N.Y. te verhandelen vooraleer de vennootschap was 
opgericht en vooraleer de volstorting ten belope van een vierde was gebeurd, 
unaniem maar desalniettemin ten onrechte werd uitgebreid tot kapitaalverhogingen 
en een openbare orde-karakter kreeg toegemeten. Mede onder zijn invloed is deze 
overdrachtsbeperking zonder meer afgeschaft door de wet van 13 april 1995, met 
onrniddellijke inwerkingtreding (i.e. vanaf 17 juni 1995). 

NELISSEN GRADE ten slotte komt een lichtjes ontspoorde wetgever te hulp, en tracht, 
vertrekkend vanuit de mogelijkheden die art. 71 Venn. W. biedt, een coherente 
verklaring te vinden voor de toepassing van het boekhoudkundig pari bij de bepaling 
van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van aandelen in de N.Y., en dat erop 
neer komt dat, ongeacht de oorspronkelijke kapitaalinbreng die de aandeelhouder 
deed, deze kapitaalwaarde steeds wordt berekend door de deling van het kapitaal
getal door het aantal aandelen. Het belang daarvan voor de praktijk kan bezwaarlijk 
worden onderschat, wat de weinig doordachte legistiek des te rninder vergeeflijk 
maakt. 

3. Y. MERCHIERS blikt terug op de wet van 18 juli 1991, waarmee de minderheids
vordering strekkende tot aansprakelijkheid van bestuurders in de vennootschappen
wet werd ge1ntroduceerd. Het is evenwel nog wachten op de (gepubliceerde) recht
spraak, teneinde te kunnen uitmaken of dergelijke vordering inderdaad een efficient 
wapen is in handen van een alerte rninderheid. 

E. WYMEERSCH toetst de eveneens bij de wet van 18 juli 1991 ingrijpend gewijzigde 
regeling voor belangenconflicten tussen bestuurders en hun N.Y. aan de vereisten en 
de noden gesteld door een groepssituatie: Hij komt tot de vaststelling dat de huidige 
regeling niet toelaat een evenwichtige groepsregel uit te bouwen, en tast vervolgens 
de krachtlijnen af van de toekomstige opties ter zake, die rekening dienen te houden 
met de realiteit en de legitimiieit van een groepsbelang. 

Hoewel de wetgever op 13 april 1995 opnieuw tussenkwam, en zelfs een regeling 
toevoegde inzake beursgenoteerde vennootschappen voor belangenconflicten van 
een aandeelhouder met een zekere invloed, die op het niveau van de raad van bestuur 
tot uiting komen (nieuw art. 60bis ), is van een systematisch groepsconcept nog steeds 
geen sprake. 

4. Ook A. BRUYNEEL uit enige bedenkingen bij het zich aldoor wijzigende recht, 
maar in het door hem beschouwde geval lag - en ligt ook thans nog - het tempo 
hallucinant hoog: hij werpt een blik op het financieel recht in de periode 1988-1993. 
Hij schetst daarvan een aantal juridisch en politiek-economische krachtlijnen, en 
waarschuwt o.m. voor overspecialisatie. 

Ondertussen vaardigde de wetgever nochtans reeds de wet van 6 april 1995 uit, die 
opnieuw ingrijpende wijzigingen en vernieuwingen aanbrengt. 

In een omvangrijke bijdrage schetst J. PARDON de evolutie inzake de toepassing van 
het Europees concurrentiebeleid in de banksector. Hij volgt de stappen uitgezet door 
vooral van de Europese Commissie, maar slaagt er (nog) niet echt in daaruit een 
algemene richtlijn te distilleren om uit te maken welke bankpraktijken wei, en welke 
andere geen genade vinden in de ogen van de Europese instanties. 
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M. DASSESSE heeft het over de wederzijdse erkenning binnen de E.G. van bank
en, verzekerings- en investeringsdiensten, en onderzoekt specifiek de betekenis en 
de draagwijdte van de verplichting tot voorafgaande bekendmaking. Hij wijst op 
de verhoogde fiscale transparantie die hiermee gepaard gaat, en de mogelijkheid 
dat bepaalde transacties zich om louter fiscale redenen buiten de Unie gaan ver
plaatsen. 

5. Belangrijk voor de bankpraktijk maar in essentie een toepassing van het gemeen 
recht inzake lastgeving en vertegenwoordiging, is de door J.-L. FAGNART onder
zochte problematiek in hoeverre de bank t.a.v. haar clienteel aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de daden van haar aangestelden. Hij besteedt vooral aandacht 
aan de band tussen de daad en de functie, en aan de gevolgen van het feit dat het 
slachtoffer wist of had moeten weten dat de aangestelde buiten zijn bevoegdheden 
handelde. Hij wijst er overigens op dat, in zoverre wordt aangenomen dat het 
slachtoffer inderdaad de bank kan aanspreken, zijn vordering van contractuele en 
niet van quasi-delictuele aard is. 
Uitgaande van de vaststelling dat de overhandiging van een cheque geen betaling 
impliceert, en dat de debiteur derhalve pas is bevrijd van zijn verbintenis op het 
ogenblik dat de cheque zelf wordt betaald, gaat C. WINANDY na wat de gevolgen 
daarvan zijn ingeval van faillissement van diegene die de cheque uitschreef, waarbij 
hij een bijzondere gevoeligheid aan de dag legt voor de praktijk. Verder bepaalt hij 
de dag van betaling zeer precies als de dag waarop de rekening van de trekker wordt 
gedebiteerd. Vanuit die beide invalshoeken bekeken, vindt hij de klassieke formule
ring van het Hof van Cassatie luidens dewelke de schuld van de trekker uitdooft op 
het ogenblik dat het bedrag van zijn schuld aande_schuldeiserter_beschikkingwordt 
gesteld, wat te ongenuanceerd. 
In een gebalde bijdrage analyseert L. SIMONT de mogelijkheden die voor een bank 
openstaan om zich in te dekken tegen de risico' s van be twisting tussen opdrachtgever 
en begunstigde, van de tussenkomst van een gerechtelijk betalingsverbod of van 
faillissement van de begunstigde van een documentair krediet met uitgestelde beta
ling, ingeval een voorschot werd betaald voor het verstrijken van de terrnijn. Hij 
komt tot de conclusie dat noch de inpandgeving van de schuldvordering van de 
begunstigde op de bank aan deze laatste, noch de gangbare wisselrechtelijke tech
nieken aan de opdrachtgever tegenwerpelijk zijn. De enige oplossing lijkt erin te 
bestaan om op het probleem te anticiperen in de kredietbrief, voor zover althans de 
opdrachtgever het daarmee eens is. 

6. F. T'K!NT en W. DERIJCKE ondernemen een globale studie van de onafhan
kelijke garantie. Zij pogen in een tweestapsredenering het abstract karakter pre
ciezer te omschrijven: met het onderliggend contract moet wel rekening wor
den gehouden om uit te maken of en in welke mate de garantie abstract is; 
eens dit is vastgesteld, geldt het abstract karakter ten volle. Zij pleiten in de lijn 
daarvan voor een strenge toepassing van de regel dat de uitvoering van de ga
rantie slechts bij evident misbruik kan worden geweigerd, en voor een dui
delijk onderscheid tussen de persoonlijke borgstelling en de garantie op eerste 
verzoek. 

7. Leerrijk is het overzicht dat P. GERARD maakt van de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie inzake de rekening-courant. Vertrekkend vanuit de principearresten van 6 
juni 1935 en 16 september 1937, waarin het Hof van Cassatie te kennen gaf niet 
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bevoegd te· zijn om de regels vast te stellen die deze rechtsfiguur beheersen, omdat 
deze afhangen van de wil van de betrokken partijen, gaat GERARD na over welke 
aspecten het Hof binnen het kader van de marginale controle op de feitenrechter 
m.b.t. de vaststelling van die wil, sindsdien uitspraak heeft kunnen of willen doen. 
Uiteindelijk blijkt de draagwijdte van het gestelde uitgangspunt relatief beperkt te 
zijn geweest. 

Lauter cassatietechnisch maar origineel is de invalshoek van het onderzoek van 
A. MEEDS van het rechtsmiddel van de voorziening in cassatie in het Iicht van 
de interpretatie door het Hoogste Hof van de aangevochten beslissing. Terecht 
benadrukt MEEDS dat, vertrekkend vanuit een verkeerde lezing van deze beslis
sing, de commentator ook vaak de draagwijdte van het cassatiearrest verkeerd 
inschat. 

8. F. GLANSDORFF onderwerpt de stelling dat, zolang de bij art. 1690 B.W. voor
geschreven vormvereisten niet zijn nagekomen, de debiteur van een overgedragen 
schuldvordering de keuze heeft om de overdracht te negeren dan wei te erkennen, aan 
een onderzoek. Hij schaart zich, tegen de Belgische en Franse cassatierechtspraak in, 
achter een uitgesproken rechtsleer in bevestigende zin: nu de tegenwerpelijkheids
vereisten zijn bedoeld om de schuldenaar te beschermen, heeft het weinig zin 
ze tegen hem te gebruiken. Deze bijdrage werd geschreven voor de wet van 6 juli 
1994, maar onder het regime van het nieuwe art. 1690 B.W. blijft de conclusie 
dezelfde. 

R. DALCQ, zelf een eminent gevierde in 1994, houdt, tegen een vrij stevig gevestigde 
cassatierechtspraak in, een betoog tegen de eenheid van het burger- en strafrechtelijk 
foutbegrip, inzake de vereiste van de voorzienbaarheid van de schade bij onvoor
zichtig of nalatig gedrag. 

9. E. KRINGS haalt de figuur van de rechter-commissaris bij faillissement uit 
de vergeethoek. Aan de hand van de thans geldende wettelijke bepalingen, be
schrijft hij diens rol en opdracht, of althans waarin die zouden moeten bestaan: ter 
zake rijst de vraag naar de werkelijke rol die de rechter-commissaris kan opne
men. 

De bijdrage van J. LIBOUTON handelt over de comrnissaris-expediteur en is van een 
zeer technisch gehalte. Hij wijst op het belangrijke onderscheid tussen de ,verzen
der/expediteur" en de ,vervoerder/transporteur", en voert op dit punt een minutieus 
rechtspraakonderzoek. 

10. Ook de bijdrage van P. DE VROEDE gaat eigenlijk in de eerste plaats over de 
onvolkomenheden van de huidige legistieke werkmethoden. Hij toont die op effi
ciente en overtuigende wijze aan door eenvoudigweg de kruisverwijzingen in de wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en voorlichting en bescherming 
van de consument na te gaan, en daarin de talloze onvolkomenheden en incoheren
ties, ja zelfs fouten aan te wijzen. 

L. VAN BuNNEN besteedt aandacht aan de relatief vergaande interferentie van de 
bepalingen uit de wet van 14 juli 1991 die de economische openbare orde raken op de 
geldigheid van sommige overeenkomsten. Voor overeenkomsten die opeenvolgende 
prestaties veronderstellen, kan dit Ieiden tot een rechterlijk bevel tot beeindiging 
ervan; gaat het daarentegen om een aflopende overeenkomst, biedt de nietigheids
sanctie meer uitkomst. 
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In een omvangrijke bijdrage beschrijft P. VAN OMMESLAGHE op de zeer tref
fende wijze die we van deze auteur gewoon zijn, op welke wijze de be
kommernis van de wetgever om onder alle omstandigheden de consument te 
willen beschermen, zonder als revolutionair te moeten worden bestempeld, toch 
diepe sporen nalaat in het gemeen verbintenissenrecht, fenomeen dat wel eens 
het ,consumerisme" wordt genoemd. Hij betrekt in zijn onderzoek niet aileen 
de wet van 14 juli 1991, maar o.m. ook die van 12 juni 1991 (consumentenkre
diet), van 4 augustus 1992 (hypothecair krediet) en van 25 juni 1992 (verzekerin
gen). 

11. In zijn functie van advocaat-generaal bevindt W. VAN GERVEN zich in een 
bevoorrechte positie om de arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
gemeenschappen inzake het verbod van kwalitatieve beperkingen en maatregelen 
van gelijke werking, in zoverre het niet gaat om produkten maar om nationale 
handelsreglementering, zoals b.v. inzake verkoopmethodes of publiciteit. Hij be
steedt vooral aandacht aan het arrest Keck en Mithouard van 24 november 1993, dat 
een verfijning van de heersende rechtspraak inluidt, waarvan de draagwijdte echter 
nog verdere verduidelijking behoeft. 

Staatssteun die door de Lid-Staten onder gelijk welke vorm dan ook op met het 
gemeenschapsrecht onverzoenbare wijze werd verleend aan ondernemingen, moet, 
op bevel van de Commissie, worden teruggevorderd. M. W AELBROECK werpt de 
argumenten die de Lid-Staten inroepen om dergelijk bevel niet te moeten uitvoeren 
aan een onderzoek, en komt tot de conclusie dat, niettegenstaande de soms catego
rieke bewoordingen die het Europees Hof hanteert, het eigenlijk vooral dan optreedt 
als blijkt dat niet te goeder trouw effectief alle mogelijke maatregelen werden 
genomen om de steun terug te krijgen. 

12. In welke mate vindt de wet van 27 juli 1961 inzake de concessieovereenkomsten 
toepassing, indien de concessieovereenkomst hetzij naar het Belgisch recht verwijst, 
hetzij minstens gedeeltelijk in Belgie wordt uitgevoerd? Voor C. VERBRAEKEN ver
wijst een contractuele clausule waarin het Belgisch recht toepasselijk wordt ver
klaard, in beginsel naar het gemeen verbintenissenrecht, maar ontsnappen partijen 
niet aan de toepassing van deze politiewet voor het gedeelte van de overeenkomst dat 
zich in Belgie afspeelt. 

In een opvallend humoristische stijl behandelt J. HANSENNE de kwalificatie van de 
verkavelingsvergunning: gaat het om een openbare, administratieve erfdienstbaar
heid, dan wel om een private erfdienstbaarheid? 

Arbitrage zit in de lift, maar is ondenkbaar in fiscale zaken tussen de staat en de 
belastingplichtige. Fiscale arbitrage komt wel voor, zo blijkt uit de bijdrage van J. 
MALHERBE, tussen twee staten ingeval van dubbele juridische of economische 
belasting. Ook bij commerciele arbitrages, met als voorbeeld bij uitstek de over
dracht van aandelen, komen fiscale aspecten opduiken. De auteur staat tenslotte nog 
stil bij de B.T.W.-plicht van arbiters. 

Zeer grondig uitgediept is ook de studie van N. WAITE m.b.t. de notie van toestem
ming onder het regime van de Conventie van Rome van 19 juni 1980. Nadat zij het 
principe van de wilsautonomie en van de theorie van de lokalisering van de overeen
komst heeft geschetst, komt de auteur aldus tot de vraag in welke mate de lex 
contractus ook de geldigheidsvoorwaarden voor de toestemming tot de overeen
komst beheerst. 
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13. Uit dit overzicht van de auteurs en de door hen behandelde onderwerpen, blijkt 
de rijkdom van dit zeer gevarieerde huldebetoon. We kunnen professor Heenen dan 
ook enkel maar toewensen dat, zoals talloze bijdragen van zijn hand, ook dit aan hem 
opgedragen boek passend een blijver van betekenis wordt. 

M. WYCKAERT 

TILLEMAN, B., De geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Kalmt
hout, Biblo, 1994, 245 p.; - Prijs: 3.675 BF. 

Het hier besproken boek verscheen reeds in 1994 als zesde deel in de gewaardeerde 
reeks Rechtspersonen-en vennootschapsrecht van het Jan Ronse Instituut van de KU 
Leuven, waarin onlangs als zevende deel het doctoraat van M. Wyckaert betreffende 
kapitaal in N.V. en B.V.B.A. werd gepubliceerd. 

Het werk is van de hand van Bernard Tilleman die naast zijn activiteiten als 
doctorandus nog de tijd heeft gevonden om deze nuttige monografie over de nietig
heid van besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig art. 190bis Venn. 
W. te schrijven. Het boek heeft zijn weg naar de bibliotheken van vele practici 
ondertussen ongetwijfeld reeds gevonden. V oor wie het nog niet mocht ontdekt 
hebben, kan deze bespreking als aanbeveling gelden. 

Sinds het nog steeds intellectueel stimulerende preadvies dat Jan Ronse in 1966 over 
de nietigheid van besluiten van organen van de N.V. uitbracht in het kader van de 
Vereniging voor vergelijkende Studie van het Belgisch en Nederlands Recht, en de 
synthese van de stellingen van Ronse en zijn Nederlandse collega Vander Grinten 
die Maeijer het jaar daarop bracht in dit Tijdschrift, was in de Nederlandstalige 
literatuur voor zover wij weten geen substantiele studie van het probleem onder
nomen. 

Tilleman heeft de invoering, door de wet van 29.6.1993, van een wettelijke regeling 
van het probleem in het nieuwe art. 190bis te baat genomen om de huidige stand van 
zaken in de materie weer te geven (waarbij men er rekening mee moet houden dat art. 
190bis ondertussen op een aantal minieme punten is gewijzigd door de reparatiewet 
van 17 april 1995). 

Voor de invoering van art. 190bis was de nietigverklaring van besluiten van alge
mene vergaderingen niet wettelijk geregeld. Zoals de auteur opmerkt heeft het 
nieuwe artikel zeker geen revolutie terzake teweeggebracht, aangezien het groten
deels een codificatie van de bestaande meerderheidsrechtspraak is. 

De belangrijkste vernieuwing die het artikel bracht is wellicht dat, daar waar vroeger 
werd aangenomen dat de nietigheidsvordering onderworpen was aan de gemeen
rechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar, art. 194bis, derde lid nu een korte 
termijn van 6 maand voorziet, die evenwel, gelukkig, slechts ingaat op het moment 
dat de beslissing aan de potentiele eiser tegenwerpelijk wordt of hij er kennis van 
krijgt. Tilleman argumenteert overtuigend (p. 97) dat het hier om een vervalterrnijn 
gaat. Onder andere de tekst van de wet zelf (,De vorderingen tot nietigverklaring ... 
kunnen niet meer worden ingesteld ... ", terwijl art. 194 het heeft over ,door verloop 
van vijf jaar verjaren") biedt steun voor deze opvatting (die blijkbaar niet gedeeld 
wordt door V. Simonart die zonder verdere uitleg over een verjaringstermijn spreekt: 
,L'ordre public et le droit des societess", T.B.H., 1994, (96), 111). 

1855 



Deze korte termijn is een uitdrukking van de gerechtvaardigde wens van de wetge
ver, die ook uit andere bepalingen van het artikel naar voor komt, om de rechts
zekerheid te bevorderen door beslissingen die zulke verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben als bv. een kapitaalvermindering, niet gemakkelijk ongedaan te laten maken. 
De nietigverklaring mocht geen middel worden in handen van minderheden binnen 
de vennootschap om voor hen ongunstige maar regelmatige beslissingen van de 
meerderheid ongedaan te maken of minstens te blokkeren voor de duur van een 
gerechtelijke procedure. 

De tweede meest in het oog springende vernieuwing tegenover het vroegere recht 
lijkt te zijn dat men in§ 1, 5° van art. 190bis nu een limitatieve cataloog vindt van de 
zgn. substantiele vormvereisten. Vroeger zoals nu rust op de eiser de last aan te tonen 
dat een vormelijke onregelmatigheid in de besluitvorming het aangevochten besluit 
heeft kunnen bei"nvloeden. Tilleman wijst de lezer er nog eens op dat een potentiele 
invloed voldoende is, hetgeen althans theoretisch een emstige verlichting van de 
bewijslast voor de eiser met zich meebrengt. 

Dit neemt niet weg dat op diegene die de nietigheid vordert, een zware bewijslast rust 
en dat men met Tilleman moet betreuren dat de wetgever niet, in navolging van de 
regeling in Duitsland, een verschuiving van de bewijslast naar de verweerder heeft 
bewerkstelligd van zodra de eiser bet bestaan van een vormelijke onregelmatigheid 
heeft bewezen. Wellicht kunnen de rechtbanken de eiser bijspringen door van zodra 
deze een aantal elementen heeft aangevoerd die een potentiele invloed van de 
onregelmatigheid op bet genomen besluit mogelijk doen voorkomen, de verweerder 
te verplichten deze bewering van potentiele invloed met sterke, feitelijk onder
bouwde argumenten te weerleggen, op straffe van bet bewezen achten van de 
porentiele invloed (vgl. de·Dui:ts-e prakrijk van-de verplichtingtot ,,substantiiertes 
Bestreiten" wanneer er uit de aard van de zaak een onevenwicht qua bewijsmogelijk
heden tussen eiser en verweerder is). 

Vroeger waren er echter auteurs die voorhielden dat dit bewijs van mogelijke invloed 
niet moest geleverd worden bij schending van substantiele vormvereisten, een vage 
categorie, waartoe onder andere bet onrechtmatig verhinderen van de deelname van 
een aandeelhouder aan de algemene vergadering werd gerekend. 

Nu leidt alleen bet ontbreken van de in § 1° ten vijfde bedoelde verslagen ,auto
matisch" tot nietigverklaring door de Rechtbank (zie p. 48-49). 

De wetgever heeft betwistingen aangemoedigd door niet te bepalen voor welke 
vennootschaptypes art. 190bis geldt. Hoewel noch de letterlijke tekst, noch de plaats 
van bet artikel in de wet, noch de voorbereidende werken voor deze opvatting steun 
bieden, kan men Tilleman volgen waar hij meent dat bet artikel enkel toepasselijk is 
op wat de Leuvense vennootschapsjuristen volkomen rechtspersonen noemen, nl. 
N.V., B.V.B.A., C.V. en commanditaire vennootschap op aandelen, zijnde de 
vennootschappen waar de algemene vergadering een wettelijk orgaan is. 

Een vraag die wet noch boek- dat zich blijkens de ondertitel immers ,enkel" tot 
doel stelt art. 190bis te analyseren- beantwoorden, is of er nog andere nietigheids
gronden dan deze opgesomd in art. 190bis bestaan. Er lijkt geen enkele reden te zijn 
waarom bet besluit van een algemene vergadering bv. niet wegens strijdigheid met 
de openbare orde, of wegens wilsgebreken in de stemmen van een aantal vennoten 
die een beslissende invloed hebben gehad op de totstandkoming van bet genomen 
besluit, zou kunnen nietigverklaard worden. In de praktijk zullen deze hypotheses 
zich wellicht uiterst zelden voordoen, zoals de preadviseurs van 1966 ook reeds op
merkten. 
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Het boek opent met een algemeen overzicht van de nietigheidsgronden die art. 
190bis bevat. De auteur maakt duidelijk dat het artikel nogal ongelukkig is geredi
geerd. Aan de hand van de voorbereidende werken en de wetshistoriek (de inspiratie 
werd gehaald bij het Groot Ontwerp) toont hij overtuigend aan dat het 3° van 
paragraaf 1 de algemene regel bevat, nl. dat een vormelijke onregelmatigheid alleen 
tot nietigheid leidt wanneer zij het genomen besluit heeft kunnen belnvloeden, terwijl 
het 1° een uitzondering op deze regel bevat, meer bepaald voor het geval dat 
bedrieglijk opzet voorligt: dan moet geen potentiele invloed van de onregelmatigheid 
op het genomen besluit worden aangetoond. 

Deze coherente interpretatie impliceert dus dat de ,schending van de regels betref
fende de werkwijze van de algemene vergdering of in geval van beraadslaging en 
besluit over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkomt" waarvan sprake in 
het 1° en de ,onregelmatigheid naar de vorm" waarvan sprake in het 3° onderling 
verwisselbare uitdrukkingen zijn, die allebei slaan op alle mogelijke vormelijke en 
proceduriele onregelmatigheden . 

Door deze interpretatie worden Byzantijnse twisten over het onderscheid tussen 
regels betreffende de werkwijze van de algemene vergadering en vormelijke on
regelmatigheden in het algemeen vermeden. Het is volgens Tilleman dus niet zo dat 
slechts de in het 1° genoemde onregelmatigheden voor ,automatische" nietigverkla
ring in geval van bedrieglijk opzet in aanmerking komen. 

Het besproken werk is het sterkst en meest gedetailleerd waar het de nietigverklaring 
we gens puur vormelijke en proceduriele fouten behandelt. Een korte bespreking doet 
dan ook geen recht aan de talrijke interessante punten en nuances die uit de recht
spraak naar voor komen en die men zelf moet ontdekken door het boek te raad
plegen. 

De bespreking van wat de auteur ,inhoudelijke onregelmatigheden" doopt is minder 
uitgewerkt. Het betreft hier bevoegdheidsoverschrijding en misbruik van bevoegd
heid, in de eerste plaats misbruik van meerderheid. Betreffende deze onderwerpen 
zal men in het boek niets nieuws vinden. Dit is begrijpelijk, aangezien vooral 
misbruik van meerderheid een delicaat onderwerp is dat een aparte monografie 
verdient. 

Ook hier is de heer Tilleman er echter in geslaagd een helder overzicht van de 
materie te geven. Nochtans ontsnapt ook hij niet helemaal aan de vaagheid die het 
gevolg is van het gebruik van juridische begrippen zoals misbruik van meerderheid 
en vennootschapsbelang die een rookgordijn vormen waarachter de rechter kennelijk 
onredelijke discretionaire beslissingen kan sanctioneren. Zo stelt de auteur in rand
nummer 49 o.i. terecht dat misbruik van meerderheid een bijzonder geval van 
misbruik van recht is en dat dit o.a. voorligt wanneer een vennoot zijn recht zo 
uitoefent dat het nadeel voor een andere aandeelhouder disproportioneel is tegen
over het belang dat hij zelf bij deze specifieke uitoefeningswijze heeft. In rand
nummer 48 daarentegen stelt Tilleman dat een vennoot zijn stemrecht tevens moet 
uitoefenen in het belang van de vennootschap. Men kan zich afvragen of een 
vennootschap wei een eigen belang heeft, onderscheiden van de belangen van 
individuele aandeelhouders, en of zogenaamde strijdigheid van een beslissing van 
de meerderheid met het vennootschapsbelang, niet steeds neerkomt op een schending 
van het belang van een minderheid, of van de schuldeisers. 

Voor een verheldering van deze vragen is het wachten op het doctoraat dat Alain 
Fran<;ois aan de V.U.B. over het vennootschapsbelang, een door de Belgische 
wetgever geliefd begrip, voorbereidt. 
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Bij het schrijven heeft Bernard Tilleman duideiijk ook de rechtspractici in gedachten 
gehad en zijn opzet om het hoek voor hen tot een nuttig werkinstrument te maken is 
volledig gesiaagd. 

Het werk is opgespiist in twee deien, nl. een aigemeen deei waarin art. 190bis in 
het aigemeen besproken wordt en een bijzonder deei, waarin de gevoigen van 
de verschillende vormelijke onregeimatigheden in de oproeping en beraadsia
ging van de aigemene vergadering worden bepaaid. Dit tweede deei is een nuttige 
handieiding bij het houden van een aigemene vergadering. Tilleman geeft name
Iijk steeds eerst een gedetailleerde beschrijving van de in acht te nemen vorm- en 
procedurevoorschriften, voor hij de gevoigen van de rniskenning ervan bespreekt. 
Misschien is dat de reden waarom hij zijn hoek ,de geidigheid van besiuiten van 
de aigemene vergadering" heeft genoemd in piaats van ,de nietigheid ... ". In elk 
geval is het handig dat men hier vrij viug kan nagaan wat nu precies het vormvoor
schrift is en voorai of de miskenning van een bepaaid voorschrift wei tot nietigheid 
zalieiden. 

Hier vindt men heidere en duidelijk ingedeeide hoofdstukjes over het verlenen van 
voimachten, de uitsiuiting van aandeeihouders uit de vergadering, de bevoegdheden 
van het bureau, de oproepingsformaiiteiten en zo meer. 

Het valt wei op dat de auteur in dit bijzonder deel steeds zorgvuidig de verschillende 
meningen in rechtsieer en rechtspraak weergeeft, zich ervoor hoedend de Iezer te 
misieiden door een bepaaid standpunt ais het enig geidende naar voor te schuiven, 
maar anderzijds niet vaak zelf stelling neemt in een controverse. 

Het werk is buitengewoon goed gedocumenteerd en verwerkt wellicht zowat aile 
gepubliceerde rechtspraak die betrekking heeft op het onderwerp. De voetnoten zijn 
vaak Iezenswaard om hun samenvattingen van de feiten die aanieiding hebben 
gegeven tot een bepaaid vonnis of arrest en omwille van de tairijke verwijzingen 
naar geiijkaardige regeis uit vooral het Franse, Duitse en Nederlandse recht. 

Ook de tekst zeif is gelardeerd met interessante toepassingsgevallen uit de recht
spraak. Misschien was een kritisch onderzoek van de achterliggende redeneringen 
van bepaalde uitspraken hier en daar aangewezen geweest. 

Een van de grote verdiensten van de voorliggende monografie is dat Tilleman ook de 
procesrechtelijke aspecten van de nietigverklaring mee in de analyse heeft betrok
ken. Zo wordt een tiental bladzijden gewijd aan de voor de praktijk belangrijke 
aangelegenheid van de opschorting van een besluit in kort geding, waarbij weerom 
duidelijk wordt dat de rechters in kort geding, eens zij de vordering ontvankelijk 
achten, een grote creativiteit aan de dag leggen inzake de maatregelen die zij bevelen 
en soms de facto hetzelfde resultaat bereiken als met een nietigverklaring. 

Uit de bladzijden over de bevestiging en regularisatie komt naar voren dat de heer 
Tilleman ook in het algemeen verbintenissenrecht goed thuis is. 

Op een of ander punt kan men natuurlijk met de auteur van mening verschillen en 
hier en daar had men een passus uitgediept willen zien (bv. over de vraag rond de 
afwikkeling van een nietigverklaarde kapitaaiverhoging en over de toepassing van 
het adagium ,quod nullum est, nullum producit effectum" op de besproken materie 
in het algemeen). Hierop kan men het aforisme van Oscar Wilde analoog toepassen: 
,when critics disagree, the artist is in accord with himself." 

Op een punt heeft deze voortreffelijke monografie ondergetekende persoonlijk 
ontgoocheld. Het betreft het randnummer 147, p. 119 waar de vraag behandeld 
wordt of derden een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen. Nate hebben 
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vastgesteld dat het antwoord betwist is, beperkt de auteur er zich toe op te merken 
dat de meerderheid van de rechtsleer stelt dat schuldeisers, behalve in gevallen 
van schending van de openbare orde, steeds onbevoegd zijn om de nietigheid 
van besluiten van een algemene vergadering te vorderen, tenzij bij wijze van zij
delingse vordering. Men had mogen verwachten dat de auteur in een zo belang
rijke aangelegenheid minstens de redering die deze meerderheidsauteurs tot hun 
besluit bracht, had blootgelegd. Dit gebeurt echter niet. Nochtans is de meerder
heidsopvatting niet zo vanzelfsprekend. Men ziet niet onmiddellijk in welke reden 
er aan in de weg zou kunnen staan dat ook een derde de nietigheid vordert. Uiter
aard zal deze derde moeten aantonen een belang te hebben bij de nietigverklaring, 
hetgeen wellicht aileen mogelijk zal blijken wanneer hij persoonlijke schade kan 
aantonen. 

Uit de tekst van art. 190bis blijkt niet dat het artikel enkel ter bescherming van 
bepaalde personen zoals de aandeelhouders is geschreven. Bepaalde voorschriften, 
zoals deze met betrekking tot de oproeping hebben wellicht de bedoeling aileen de 
aandeelhouders te beschermen ( daar gaat ook het cassatiearrest van 5 juli 1878 (Pas., 
1878, I, 300) van uit; anderzijds kan men wellicht niet voorhouden dat ons positief 
recht de Schutznormtheorie zoals ze in Duitsland geldt, kent). Indien een derde 
nadeel ondervindt uit de niet-oproeping van een aandeelhouder (waarvan bv. zo goed 
als zeker vaststaat dat hij tegen het voor de schuldeiser nadelige voorstel zou gestemd 
hebben, bv. omdat het hem zelf ook emstig nadeel berokkende of omdat deze 
aandeelhouder een eng met de schuldeiser gelieerd bedrijf is, dat in de door de 
schuldeiser gewenste zin zou gestemd hebben ) kan men nog argumenteren dat dit 
nadeel slechts de reflex is van het nadeel dat de aandeelhouder zelf ondervindt en dus 
geen aanleiding geeft tot een zelfstandige vordering in hoofde van de derde. Maar in 
bepaalde gevallen kan de derde rechtstreeks nadeel ondervinden van een onrecht
matige handeling. In voetnoot 357 verwijst Tilleman zelf naar het door RESTEAU in 
navolging van PIRMEZ aangehaalde voorbeeld van de hypothecaire schuldeiser in 
tweede rang die ontdekt dat de eerste hypotheek op onregelmatige wijze werd 
toegestaan. 

Men kan niet beweren dat er geen goede argumenten voor de meerderheisopvatting 
zijn, maar het is te betreuren dat de beer Tilleman in deze belangrijke en betwiste 
aangelegenheid zelf geen afweging van pro en contra heeft gemaakt. 

Het is tenslotte de onaangename missie of plicht van een recensent moeilijk te doen 
over een aantal punten nadat de auteur 99% van het zware werk tot een uitstekend 
einde heeft gebracht. 

Samengevat kan gesteld worden dat het hier zonder meer om een aan te bevelen hoek 
gaat, dat uitermatige nuttig voor de praktizijn kan zijn, terwijl de academicus er uren 
van genot mee kan beleven, mede omwille van de heldere stijl. 

H. DEWULF 

VAN BUCHEN-SPAPENS, A.M.J., Faillissement en surseance van betaling, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1995, 140 p.;- Prijs: Dfl. 37.50. 

Met dit voor de lezer zeer helder en toegankelijk werk poogt mr. A.M.J. van Buchen
Spapens, binnen de grenzen van een ,studiepocket" een volledige en overzichtelijke 
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behandeling te geven van de Nederlandse regelgeving inzake faillissement en 
surseance van betaling. 

In de twaalf hoofdstukken die het werk omvat komen verschillende relevante 
aspecten van het faillissement en de surseance van betaling in logische volgorde 
aan het bod, m.n.: de omschrijving van het faillissement en de algemene principes die 
de grondslag uitmaken voor het faillissementsrecht (hfst. 1), de faillietverklaring 
(hfst. 2), de omvang van de failliete boedel (hfst. 3), de gevolgen voor de rechts
positie van de schuldenaar (hfst. 4), het belang van de actio pauliana in het Neder
lands faillissementsrecht (hfst. 5), de positie van de schuldenaar (hfst.6), de ver
schillende organen die een rol kunnen spelen bij het bestuur van de boedel (hfst. 7), 
de verificatie van de vorderingsrechten (hfst. 8), de wijze waarop een einde gesteld 
wordt aan het faillissement (hfst. 9), de internationale aspecten (hfst. 10), surseance 
van betaling (hfst. 11) en ten slotte een heel kort hoofdstuk gewijd aan het over
gangsrecht (hfst. 12). 

Elk van deze behandelde onderdelen wordt op een zeer toegankelijke en levendi
ge wijze uiteengezet, toegankelijk- en levendigheid die voornamelijk in de hand 
worden gewerkt door de veelvuldige illustraties van de wettelijk geregelde materie. 
Steeds wordt de wettelijke regelgeving toegelicht met verschillende theoretische 
probleemsituaties, voorbeelden en praktijkgevallen gekozen uit relevante jurispru
dentie van de Hoge Raad der Nederlanden. Bovendien worden de verschillende 
mogelijke hypotheses onder de loep genomen. Dit alles vereenvoudigt op aangename 
wijze de verwerking van de stof en licht de materie uit de duistere wereld van de 
abstractie. 

Het enige wat dan ook_ aan dit werk kan worden verweten is het hier- en daar 
ontbreken van een logische structuur binnen de verschillende hoofdstukken. De 
lezer krijgt af en toe de indruk dat bepaalde stukken in doorlopende tekst aaneenge
voegd zijn, zonder dater een logisch verband bestaat. Zo zou bv. de faillissements
procedure weergegeven in hfst. 2 overzichtelijker geweest zijn indien de auteur de 
verschillende behandelde aspecten ( o.a. de initiatiefrechthebbende personen, de 
bevoegde rechtbank de procedure/behandeling voor de rechtbank en de beslissing 
van de rechtbank) op meer gestructureerde wijze zou hebben weer gegeven. Zo wordt 
eveneens in hfst. 4 gesproken over de inbewaringstelling van de gefailleerde, waarbij 
in het onderdeel dat de procedure hiervan bespreekt plots wordt overgegaan op de 
informatieplicht van de echtgenoot van de gefailleerde (p. 33-34). Een verdere 
onderverdeling binnen de verschillende hoofdstukken ware misschien nuttig geweest 
met het oog op een logische en overzichtelijke opbouw en op het vergemakkelijken 
van het vinden van de specifiek behandelde probleemgevallen. Het gedetailleerde 
trefwoordenregister waarmee het boek afsluit, zal dan ook menig raadpleger van dit 
werk goede diensten bewijzen. 

Een ander euvel is dat bepaalde topics niet diep genoeg zijn aangesneden. Zo stelt de 
auteur dat de curator bij het verrichten van zijn werkzaamheden niet geheel vrij is en 
in verschillende gevallen de machtiging behoeft van de commissaris-revisor, zonder 
echter verdere specifiering, behalve dan de verwijzing naar de relevante wetsarti
kelen (p. 81). Worden bv. ook onbesproken gelaten de rol van de gefailleerde, de 
rechtbank en het openbaar ministerie (zo zij een rol heeft) als bij het faillissement 
betrokken personen, de gevolgen van het faillissement wat de professionele rechten 
van de gefailleerde betreft, de aansprakelijkheid van de curator bij het uitoefenen van 
zijn opdracht. Merkwaardig is tevens dat in het hfst. 2 (m.b.t. de faillietverklaring), 
behalve een gedetailleerde omschrijving van de territoriaal bevoegde rechter, ner-
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gens aan bod komt welke rechter materieel bevoegd is om het faillissement van een 
rechtspersoon of van een natuurlijk persoon uit te spreken. 

Voor de Belgische jurist zal dit werk niet aileen interessant zijn als eerste kennis
making met de Nederlandse reglemetering inzake het faillissementsrecht, maar ook 
omwille van het feit dat de praktische oplossingen die in het Nederlands recht 
gehanteerd worden en die in dit werk op eenvoudige wijze uiteengezet worden, 
misschien de geest van de Belgische jurist kunnen inspireren (in de mate natuurlijk 
dat ze verenigbaar zijn met het Belgisch recht). Ook de Belgische wetgever zal 
misschien iets kunnen opsteken uit de wijze waarop onze noorderburen bepaalde 
situaties oplossen, en er stof uit halen ter motivering van de op komst zijnde wets
wijzigingen in Belgie. Men denke hierbij bv. aan het in Nederland ontbreken van de 
grondvereiste dat het krediet aan het wankelen moet worden gebracht, die in Belgie 
momenteel ook ter discussie staat, ook kent Nederland de ,surseance van betaling", 
een juridische constructie die sterk lijkt op het bij ons gekende gerechtelijk akkoord 
dat in het Iicht van de huidige tendenzen in ons faillissementsrecht momenteel sterk 
in de belangstelling staat. Surseance van betaling wordt door de auteur omschreven 
als zijnde een algemeen uitstel van betaling, door de schuldeisers aan de schuldenaar 
verleend metals doel de schuldenaar enige tijd te gunnen om orde op zaken te stellen 
en eventueel tot sanering van het bedrijf over te gaan; schuldeisers zijn immers meer 
gebaat met en gezondmaking van het bedrijf dat met een volledige liquidatie ervan. 
Uit de huidige aan de gang zijnde discussie in Belgie blijkt de wil om de belangen 
van de schuldeisers, werknemers en de overheid zo goed mogelijk te vrijwaren en 
faillissementen enkel te bestemmen voor ondernemingen die niet te redden zijn. De 
juridische constructie van surseance van betaling kan hierbij de wetgever eventueel 
inspiratie geven. 

Een andere interessante constructie is de wijze waarop aan curator c.q. de schuldeiser 
de mogelijkheid gegeven wordt om op te komen tegen een door de gefailleerde voor 
het faillissement gestelde rechtshandeling. Het Nederlands Faillissementsrecht kent 
de ,faillissements-pauliana", een op de in het Burgelijk Recht bestaande actio 
pauliana (art. 3:45 e.v. B.W.) geente, maar ervan verschillende, regeling (art. 42-
51 Fw.). Aan het bewijs dat de curator c.q. de schuldeiser moet leveren wil een 
beroep hierop slagen, stelt de Wet zware eisen (zie p. 49), o.a. het bewijs dat de 
schuldenaar wist of behoorde te weten dat die handeling benadeling van de schuldei
sers tot gevolg zou hebben. Vandaar dat de wetgever in de door art. 43 Fw. 
limitatieve opgesomde gevallen een vermoeden van benadeling voorop stelt, met 
als gevolg dat indien een van de in art. 43 Fw. genoemde rechtshandelingen binnen 
een jaar voor de faillietverklaring is verricht en de schuldenaar zich niet reeds voor de 
aanvang van die termijn daartoe had verplicht, zowel de schuldenaar als de weder
partij geacht worden geweten te hebben dat de handeling tot benadeling van de 
schuldeisers zou leiden. Dit vermoeden vertoont sterke gelijkenissen met de in het 
Belgisch recht geldende ,verdachte periode", de specifieke ,faillissements-paulia
na" vertoont grote gelijkenissen met het in het Belgisch recht geldend artikel 448 
Faill.W. 

Als besluit kan gesteld worden dat dit werk ten zeerste aan te raden is aan de 
buitenlandse jurist of de in een andere tak van het recht werkzame jurist die 
een eerste aangename kennismaking wenst te hebben met het Nederlands faillis
sementsrecht, maar dat het misschien te oppervlakkig is voor de doorgewinter
de faillissementsjurist die op zoek is naar een meer zuiver juridisch technische 
analyse. 
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V oor deze laatste zal wellicht de auteur in het boek opgenomen geactualiseerde 
literatuurlijst een welkom hulpmiddel zijn voor een verdere orientatie. 

R. FELTKAMP 

VAN SCHOUBROECK, C., Professionele aansprakelijkheidsverzekering en de Euro
pese Interne Markt, Antwerpen, Maklu, 1994, 530 p.;- Prijs: 3.450 BF. 

Het voorliggende hoek is de bijgewerkte uitgave van het proefschrift, waarmee de 
auteur tot doctor in de rechtsgeleerdheid promoveerde. 

Het thema is actueel en de behandeling ervan diepgaand, zoals van een doctoraats
thesis mag verwacht worden. De gekozen indeling van het werk in vier delen, waarbij 
de professionele aansprakelijkheidsverzekering telkens als het ware vanuit een 
andere hoek onder de loep wordt genomen, is over het algemeen systematisch, maar 
daarover hieronder meer. 

Voor de lezer, die in het onderwerp ge1nteresseerd is om professionele beweeg
redenen, is het nuttig om weten dat de behandelde vrije beroepen, die voor dit 
soort van verzekering in aanmerking komen, beperkt zijn tot een aantal type
"oorbeelden, zij het dan zeer courante: enerzijds advocaat, gerechtsdeurwaarder 

.• otaris, als intellectuele dienstverleners met een juridisch georienteerde activi
teit, en anderziju. 0edrijfsrevisor, accountant en boekhouder, met een eerder eco
nomisch gerichte beroepsbezigheid. Steeds gaat het om zogenaamde gereglemen
teerde beroepen, waarvan de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vast
gesteld zijn. 

In de al genoemde vierdelige stmctuur van haar werk onderzoekt de auteur ach
tereenvolgens relevante aspecten van (1) de professionele aansprakelijkheids
verzekering als dusdanig, (2) de hoedanigheid van de verzekerde, (3) het statuut 
van de Europese verzekeraar en (4) de in de beroepspraktijk gangbare verzekerings
polissen. 

In het eerste deel wordt een nadere omschrijving gegeven van het risico van 
professionele aansprakelijkheid voor de hierboven genoemde beroepen. Enkel de 
beroepsaansprakelijkheid sensu stricto wordt hierbij in aanmerking genomen, i.e. het 
risico op aansprakelijkheid, dat de beoefenaar van een vrij beroep draagt in zijn 
hoedanigheid van ,vakman" en dat direct het gevolg is van een gebrek aan beroeps
kennis of -vaardigheid. Om haar zeer uitgebreide onderwerp binnen hanteerbare 
perken te houden, schenkt de auteur geen aandacht aan de zogenaamde ,burgerlijke 
aansprakelijkheid exploitatie", die veeleer betrekking heeft op de wijze waarop de 
dienst wordt verleend dan op de dienst zelf en die leidt t6t aansprakelijkheid voor 
schade aan personen of zaken, of aan nog ruimere omschrijvingen van het begrip 
beroepsaansprakelijkheid. Gezien de huidige omvang van het werk, mag die beper
king ongetwijfeld terecht worden genoemd. 

De aldus gedefinieerde professionele aansprakelijkheid sensu stricto wordt vervol
gens gesitueerd in haar huidige juridische omkadering. Het terzake geldend Belgisch 
recht wordt samengevat in slechts enkele paragrafen (nrs. 19-27), wat van de lezer 
een degelijke voorkennis op dit vlak veronderstelt (zie o.m., wat de buitencontrac
tuele aansprakelijkheid betreft, CORNELIS, L., Beginselen van het Belgische buiten
contractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1988, nrs. 148-160, en 
de talrijke referenties). Kritiek is dit niet: zoals hoger al gezegd, heeft de auteur 
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haar omvangrijke onderwerp moeten afbakenen. De problematiek van de samen
loop en coexistentie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 
wordt niet zeer consequent weergegeven: eerst wordt nadrukkelijk de formulering 
van de voorstanders van de ,verfijningsleer" overgenomen (nr. 23), terwijl even 
verderop de oorspronkelijke bewoordingen van het Hof van Cassatie, waarop de 
verdedigers van de ,verdwijningsleer" steunen, worden gebruikt (nr. 26). Dit is 
evenwel slechts een detail, dat met het eigenlijke onderwerp maar zeer zijdelings 
verband houdt. De auteur plaatst het Belgisch recht tevens in Europees perspectief. In 
dit verband acht zij de impact van het (fel bekritiseerde) voorstel van richtlijn 
aansprakelijkheid voor diensten op de besproken vrije beroepsbeoefenaars vrij ge
ring, maar voor zover de richtlijn (na implementatie) op de behandelde materie 
toepasselijk zou zijn, noemt zij deze impact nog altijd belangrijk genoeg. Vooral de 
bewaring van documenten zou tot toepassing van de regels in de richtlijn leiden, 
maar anderzijds zou dit dan weer tot uitsluiting van de toepassing van de art. 1382 
e.v. B.W. leiden. 

Een volgende, voor de praktijk belangrijke vraag is of er nu werkelijk een verhoging 
is van het risico op professionele aansprakelijkheid. Daarover blijken helaas weinig 
gegevens beschikbaar, waaruit de auteur toch voorzichtig concludeert dat de kans, 
om als vrije beroepsbeoefenaar met dergelijke vordering te worden geconfronteerd, 
inderdaad is toegenomen (nr. 44). Het verzekeringsaanbod voor dit risico op de 
interne Belgische markt acht zij onvoldoende, zodat het bekomen van een verhoogde 
dekking bij een in de Europese Unie gevestigde verzekeraar zeer interessant kan zijn 
voor de besproken vrije beroepsbeoefenaars. En daarmee zijn we dan dadelijk 
aanbeland bij het meer dan academische belang van het onderwerp. 

De mogelijke oorzaken van de toeneming van het risico liggen volgens de auteur bij 
een aantal factoren. Enerzijds is er het voor de hand liggende algemeen maatschap
pelijk facet: de drempel om een aansprakelijkheidsvordering in te leiden is voor de 
mondigere burger lager geworden. Anderzijds is, onder meer, de kans op fouten 
verhoogd door de stijging van het aantal dienstverleners, en is de complexiteit van de 
spelregels merkelijk toegenomen. 

Logischerwijze is dan de volgende vraag, hoe dit verhoogd risico best kan beheerst 
worden. De auteur overloopt verschillende strategieen voor ,risk management": 
beperking in de tijd van het risico, wettelijke beperking, matiging van de schade
vergoeding, invoeging van contractuele exoneratiebedingen, beperking van de aan
sprakelijkheid door gebruik te maken van vennootschapsvormen. Zij concludeert dat 
verzekering van bet risico de enige bruikbare en geoorloofde mogelijkheid van 
risicobeheersing is (naast, natuurlijk, zoals zij droogjes en niet zonder humor op
merkt, het leveren van kwaliteit en het nauwgezet organiseren van de dienstverle
ning). Preventief beheer door beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid (met 
uitzondering van enkele wettelijk vastgestelde verkorte verjaringstermijnen) is ver
boden en het praktisch nut van een professionele vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid is onbestaand vanwege de deontologische regel van onbeperkte 
persoonlijke aansprakelijkheid. 

Uit die conclusie volgt rechtstreeks de noodzaak van een onderzoek naar de des
betreffend bestaande reglementering. In dit hoofdstuk komt voornamelijk de ver
plichting tot het sluiten van een professionele aansprakelijkheidsverzekering 
aan bod. Na een korte verduidelijking van de inhoud van zo'n verzekering, gaat 
de auteur achtereenvolgens na wie op dit vlak verordeningsbevoegdheid bezit, 
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wat de emit resulterende verordenende regels inhouden, en wie door die regels 
gebonden is. 

In tegenstelling tot een aantal ons omringende landen (Frankrijk op kop ), is in Belgie 
de professionele aansprakelijkheidsverzekering nog niet bij wet geregeld (behalve 
voor de milieudeskundigen). De reglementerende bevoegdheid ligt nog integraal bij 
de onderscheiden beroepsverenigingen, afgezien hier en daar van een verplichting tot 
bekrachtiging van de beslissingen bij koninklijk besluit. Na een kort overzicht van de 
verordeningsbevoegdheden van beroepsverenigingen uit de juridische sector en uit 
de economisch-boekhoudkundige sector, volgt een beschrijving van de inhoud van 
de voor die sectoren bestaande reglementen. Wat het toepassingsgebied ratione 
personae van die reglementen betreft, is de basisregel eenvoudig: alle leden van 
een beroepsvereniging zijn er op straffe van disciplinaire sancties door gebonden. 
Ook de vraag, of derden zich op deontologische verplichtingen kunnen steunen om 
een aansprakehjkheidsvordering tegen de beoefenaar van een vrij beroep te laten 
slagen, komt uitgebreid en genuanceerd aan bod (nrs. 151-158). 

In het tweede deel van haar werk stelt de auteur de verzekerde centraal, en meer 
bepaald de vraag of de hierboven vermelde deontologische reglementen ook moeten 
worden nageleefd door vrije beroepsbeoefenaars uit de andere lidstaten van de 
Europese Unie. Een onderscheid wordt gemaakt naar gelang de beoefenaar van 
een vrij beroep gevestigd is in Belgie dan wel hier werkzaam is bij wijze van vrije 
dienstverlening. In beide gevallen wordt de geldende Belgische regelgeving getoetst 
aan de principes van het Europees recht, meer bepaald aan de beginselen van het 
recht van vestiging en van vrije dienstverlening. 

Wat het recht van vestiging betreft, moet opnieuw een onderscheid worden gemaakt 
tussen de beoefenaars van vrije beroepen die zich vestigen onder ,host title" en 
degenen die zich vestigen onder ,home title". De eerste groep omvat de beoefenaars 
van een welbepaald vrij beroep, die de eraan verbonden titel mogen voeren over
eenkomstig de wetgeving van de lidstaat, waar zij reeds gevestigd zijn, en die zich in 
een andere lidstaat wensen te vestigen en daar de aan het beroep verbonden titel 
wensen te voeren overeenkomstig de wetgeving van die andere lidstaat (de basisidee 
achter de Engelse uitdrukking is dus, dat deze lidstaat dan optreedt als ,gastheer" 
voor het voeren van de beroepstitel en het uitoefenen van de erbijhorende activi
teiten). De tweede groep omvat dan logischerwijze die vrije beroepsbeoefenaars, die 
zich in een andere lidstaat vestigen, maar enkel de aan hun beroep verbonden titel 
willen voeren overeenkomstig de wetgeving van hun staat van herkomst (hier houdt 
de Engelse uitdrukking in, dat de gebruikte titel exclusief aan de wetgeving van de 
,thuis" staat is onderworpen). 

Wat de vestiging onder host title betreft, komt de auteur vrij snel tot de conclusie dat 
de Belgische deontologische reglementen inzake professionele aansprakelijkheids
verzekering verenigbaar zijn met de principes van vrije vestiging. Voor de vestiging 
onder home title ligt de zaak heel wat moeilijker, en, zoals de auteur terecht opmerkt, 
is dit zeker met betrekking tot de advocatuur een nijpende actuele vraag, gezien het 
gestaag toenemend aantal vestigingen van buitenlandse advocaten en -kantoren in 
Belgie. Over dit probleem staan een liberale Anglo-Nederlandse opvatting en een 
strikte Franco-Latijnse opvatting diametraal tegenover elkaar (nr. 257). Het is 
overigens de strikte opvatting die gehanteerd wordt door de Brusselse balies; over 
andere balies geeft de auteur geen inlichtingen. Via een uitgebreide uiteenzetting, 
waarin zowel het discriminatieverbod als de vereiste van nationale behandeling aan 
bod komen, besluit de auteur dat in deze problematiek niet echt stelling kan genomen 
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worden, bij gebrek aan enige indicatie vanwege hetzij de communautaire wetgever, 
hetzij het Hof van Justitie. Enkel wanneer wordt uitgegaan van een thans nog niet 
bevestigde hypothese, namelijk dat degene die zich vestigt onder home title als 
zodanig een gereglementeerd beroep uitoefent, zelfs al zijn de uitgeoefende activi
teiten op zich niet gereglementeerd in de ontvangende lidstaat (de ,host" of ,gast
heer"), is de auteur bereid te concluderen dat de Belgische reglementen niet strijdig 
zijn met de Europeesrechtelijke principes. Die voorzichtigheid is theoretisch goed 
onderbouwd en lijkt dan ook niet onterecht. 

De beginselen met betrekking tot vrije vestiging gelden eveneens voor vrije dienst
verlening, voor zover het gaat om beroepsregels, die uitgevaardigd werden bij wet of 
nationaal reglement, dat bindend is voor aile onderdanen van de betrokken lidstaat. 
Terecht besluit de auteur dat deze voorwaarde de concrete betekenis van de be
staande reglementen voor de vrije dienstverlener zeer beperkt, omdat er bijna geen 
nationale reglementen bestaan. 

In het derde deel van het werk komt weer een andere invalshoek aan bod: hier 
behandelt de auteur de hypothese van een verzekeraar, gevestigd in een lidstaat van 
de Europese Unie, die een professionele aansprakelijkheidsverzekering wil sluiten 
met een in Belgie werkzame beoefenaar van een vrij beroep. In het Iicht van de door 
de auteur aangehaalde ontoereikendheid van het verzekeringsaanbod op de Belgische 
markt, is dit onderwerp natuurlijk van groot praktisch belang. Het beslaat dan ook 
meer dan de helft van het hoek: 281 vall de 529 pagina's. De auteur vangt aan met 
een grondige analyse van de drie Europese richtlijnen betreffende schadeverzeke
ring, uitgevaardigd met het oog op het creeren van een Europese interne markt voor 
verzekeringen, alvorens over te gaan tot een onderzoek van de contractuele verhou
dingen tussen verzekeraar en verzekerde. De titel van dit hoofdstuk is misschien wat 
te ruim, want er wordt vooral aandacht besteed aan de relevimte regels van inter
nationaal privaatrecht om na te gaan welk het op de verzekeringsovereenkomst 
toepasselijke recht is, en aan de regels met betrekking tot controle op verzekerings
voorwaarden, ter bescherming van de consument. 

Het IPR, toch al niet de meest toegankelijke rechtstak, is in deze materie zeer 
ingewikkeld- zacht uitgedrukt! -, door het verwarde samenspel tussen, enerzijds, 
het Europees Overeenkomstenverdrag (Rome, 1980), dat toepasselijk is op herver
zekeringsovereenkomsten en op zogenaamde niet-communautaire risico's, en ander
zijds, wat de auteur het communautaire IPR noemt, vastgesteld in de tweede en derde 
richtlijn schadeverzekering. Zonder afbreuk te doen aan de prestatie van de auteur op 
dit vlak (velen zouden deze problematiek graag uit de weg zijn gegaan), is er evenwel 
een enigszins storende vermenging vanjurisdictie- en wetsconflicten, die optreedt bij 
de behandeling van het inderdaad complexe probleem van de ,bepalingen van 
bijzonder dwingend recht" in art. 7 van het Overeenkomstenverdrag. De auteur 
motiveert haar plotselinge overstap naar de materie van de jurisdictieconflicten wel, 
maar kon er aan het algemeen deel ,wetsconflicten" geen even algemeen deel 
,jurisdictieconflicten" voorafgaan? Dergelijke werkwijze ware alleszins meer in 
overeenstemming geweest met de traditionele indelingen in het IPR. 

Het vierde deel hangt er dan eigenlijk een beetje verloren bij. Vee I korter dan de 
voorgaande delen, geeft bet in 50 pagina' s een overzicht van de polispraktijk in 
Belgie. Dat overzicht is gebaseerd op een vrij beperkt aantal documenten (opgesomd 
op p. 422). Dit is opnieuw geen kritiek: de auteur vermeldt, en daarin kan zij meer 
dan waarschijnlijk gevolgd worden, dat, ondanks doorgedreven pogingen om docu
mentatie te bekomen, de mededeelzaamheid van de betrokkenen niet erg groot was. 
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Verzekeraars zijn nu eenmaal geen loslippig volkje. Minder duidelijk is echter, 
waarom een belangrijk deel intemationaal privaatrecht pas op deze plaats wordt 
behandeld, waar dit even goed, zoniet beter, in het derde deel had gepast, waar 
overigens, zoals hoger al vermeld, verwante internationaalprivaatrechtelijke regel
geving aan bod kwam. Hier namelijk wordt wel een algemeen overzicht van de 
regeling betreffende jurisdictieconflicten gegeven. 

De uitgebreide bibliografie omvat, naast een lange lijst van monografieen en arti
kelen met betrekking tot het onderwerp, een overzicht van toonaangevende publi
caties over de burgerlijke aansprakelijkheid, dat bijzonder handig gerangschikt is, 
namelijk per behandeld beroep. Een trefwoordenlijst ontbreekt, maar gezien de 
systematische indeling en de gedetailleerde inhoudsopgave, is dit geen ernstig 
gebrek. Wel vervelend is de volledige afwezigheid van een lijst van gebruikte 
afkortingen: niet alle in de voetnoten gebruikte afkortingen, o.m. van de namen 
van buitenlandse tijdschrilien, zijn even vanzelfsprekend voor elke lezer, en voor 
afkortingen zoals b.v. CCBE moet men al goed thuis zijn in het vakjargon. Allicht 
mag, tot slot, ook nog vermeld worden dat het werk sober maar zeer verzorgd is 
uitgegeven, zoals we van de betrokken uitgeverij (Maklu) gewend zijn. 

Mevrouw Van Schoubroeck is erin geslaagd over een moeilijk onderwerp een 
boeiende studie te schrijven, die, ondanks de techniciteit van de materie, steeds 
helder blijft. Ondanks de enkele detailkritieken is dit werk een op alle punten 
lezenswaard boek, dat zeker een verdere verspreiding verdient dan de academische 
kringen, waarvoor het toch in de eerste plaats bedoeld was, en dat alvast voor alle 
betrokken partijen in deze sector, zowel verzekeraars als verzekeringnemers, ver
plichte lectuur zou moeten zijn. 

R. DE WIT 

GERECHTELIJK RECHT 

Het nieuwe beslagrecht/Le nouveau droit des saisies, Antwerpen, Kluwer, 1993, 
120 p.; - Prijs: 1.500 BF. 

Op 30 januari 1993 werd door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 
Belgie een seminarie ingericht te Brussel over het nieuwe beslagrecht, waarvan de 
verslagen zijn opgenomen in dit tweetalig werk. 

Het werk wordt voorafgegaan door een voorwoord van gerechtsdeurwaarder Marcel 
Briers, toentertijd Voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 
waarbij zelfs voor een praktijkjurist eerder verrassende statistieken inzake de evo
lutie en de resultaten van de uitvoeringsdossiers worden aangehaald en de noodzaak 
wordt benadrukt om aan de Wet van 14 januari 1993 een laatste luik toe te voegen, 
welk zou handelen over de bemiddelingspoging na uitvoerend beslag en de hieraan te 
koppelen vermogensverklaring. 

De inleiding van de studiedag en het eerste verslag ,Het gewijzigd beslag- en 
executierecht" werden eveneens verzorgd door Marcel Briers. 

In de ,Inleiding" wordt de economische en sociale rol onderstreept van de ge
rechtsdeurwaarder, die wordt omschreven als ,het orgaan dat rechtszekerheid 
geeft aan somrnige belangrijke proceshandelingen" en ,het dwanginstrument dat, in 
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niet-strafzaken, de voltrekking van het gehomologeerd recht bewerkstelligt". 
Voorts wordt op het gevaar gewezen dat de staat de aan de gerechtsdeur
waarder gegeven ,concessie" te ver zou gaan uithollen, hetgeen de concessie
houder in de onmogelijkheid zou plaatsen zijn mandaat goed en snel uit te voe
ren. 

Het daaropvolgend verslag geeft een overzicht van de door de Wet van 14 januari 
1993 ingevoerde wijzigingen aan het beslag- en executierecht. De wijzigingen 
worden artikelsgewijze kort gecommentarieerd: de artikelen 1390, 1390bis, 
1390ter, 1390quater en 1391 Ger. W. inzake de beslagberichten, het artikel 1408 
§ 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, § 2, § 3 Ger. W. inzake de niet voor beslag vatbare goederen 
en de in geval van moeilijkheden te volgen procedure, de artikelen 1409, 1409bis, 
1410, 1411, 1412 Ger. W. inzake de niet of deels niet beslagbare uitkeringen, het 
artikel 1520 Ger. W. inzake de redactie van het procesverbaal van uitvoerend 
beslag, het artikel 1524 Ger. W. inzake het proces-verbaal van vergelijking en de 
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en tenslotte het artikel1526bis Ger. W. inzake de 
verkoop in der minne. Wat het klassement van de beslagberichten betreft wordt 
terecht de noodzaak van een eenvormige en praktische werkwijze benadrukt en een 
voorstel hiertoe geformuleerd. Bijzonder uitgewerkt en op de praktijk gericht is het 
commentaar op het gewijzigd artikel 1408, § 1, 1°Z Ger. W. inzake de niet voor 
beslag vatbare goederen. Zo het mogelijk juist is dat de wetgever, zoals de auteur 
het stelt, voor het beslechten van de desbetreffende moeilijkheden een zeer een
voudige procedure heeft ingesteld, dient de vraag toch te worden gesteld of in de 
praktijk de voor het formuleren van opmerkingen voorziene vervaltermijn de be
slagene niet iedere efficiente bescherming terzake ontneemt. De omstandigheid dat 
de tekst van de desbetreffende paragraaf dient te worden opgenomen in het besla
gexploot vergroot ook niet daadwerkelijk de beoogde beschenning. Zo een beslagene 
deze in het beslagexploot op te nemen tekst daadwerkelijk zou lezen, mag immers 
worden aanvaard dat bedoelde tekst voor een niet-jurist eerder sibillijns moet 
overkomen en overigens de beslagene niet inlicht over wat overeenkomstig de 
voorgaande paragrafen niet voor beslag vatbaar is. Tenslotte wordt tevens het artikel 
59 van de Wet op het hypothecair krediet besproken. Er mag evenwel worden 
betwijfeld dat de paging tot rninnelijke schikking ook voor het bewarend beslag 
dient plaats te grijpen. 

Het navolgend verslag werd verzorgd door Karen Broeckx. Onder de titel ,Het 
beslag op roerende goederen" worden de nieuwe regelen inzake de onbeslagbare 
goederen en inkomsten nader besproken. 

De auteur zet uiteen hoe het nieuw artikel 1408 § 1, 1° Ger. W. de verwezenlijking 
nastreeft van ,een billijk evenwicht tussen de vastberadenheid van de schuldeiser die 
stuit op de nalatigheid of de oneerlijkheid van de schuldenaar, en de juiste maat die 
de humaniteit ingeeft". 

De goederen welke reeds voor de wetswijziging niet voor beslag vatbaar waren 
worden opgesomd, zoals het nodige bed en beddegoed, de kleren en het linnengoed 
volstrekt noodzakelijk voor persoonlijk gebruik en het vaatwerk en huishoudgerei 
dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, met opgave van de interpretatie welke 
aan deze omschrijvingen dient te worden gegeven. Na er op gewezen te hebben dat 
in tegenstelling tot vroeger thans aile toestellen noodzakelijk voor de verwarming 
van de waning van het beslag zijn vrijgesteld, wordt de nieuwe lijst van de thans 
onbeslagbare voorwerpen gegeven, namelijk de meubelen nodig om de kleren en het 
linnengoed op te bergen, een wasmachine en strijkijzer, de tafel en de stoelen die 
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voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, een meubel 
om het vaatwerk en huishoudgerei op te bergen, een toestel om warme maal
tijden te bereiden, een toestel om voedingsmiddelen te bewaren, een verlichtings
toestel per bewoonde kamer, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de min
dervalide gezinsleden, de voorwerpen (waaronder bijvoorbeeld tevens een muziek
instrument of nog een televisietoestel zou dienen te worden begrepen) die bestemd 
zijn om ,in verhouding tot de stand van het gezin" te worden gebruikt door de 
kinderen ten laste (volgens het artikel 82 W.I.B. het kind van wie het jaarlijks 
inkomen 60.000 frank niet overschrijdt) die onder hetzelfde dak wonen, de gezel
schapsdieren, de voorwerpen en produkten die noodzakelijk zijn voor de lichaams
verzorging en voor het onderhoud van de vetrekken en het gereedschap dat nodig is 
voor het onderhoud van de tuin. Luxe-meubelen en -artikelen blijven voor beslag 
vatbaar. 

Voorts wordt de moeilijke beoordelingstaak benadrukt welke hierbij voor de ge
rechtsdeurwaarder is weggelegd. Deze zou desgevallend op basis van het artikel 
1396 Ger. W. zich desbetreffend kunnen wenden tot de beslagrechter. Zo een 
eenzijdige consultatie lijkt mij evenwel niet opportuun, nu de beslagrechter, die 
in een navolgend stadium kan zijn geroepen desbetreffend gerezen geschillen te 
beslechten, zijn beoordelingsvrijheid dient te behouden. Voorts wordt terecht on
derstreept dat een nauwkeurige omschrijving door de gerechtsdeurwaarder van de 

l in beslag genomen goederen in geval van geschillen bijzonder nuttig zou 
kunnen zijn. De 1 crwachting dat vele geschillen zich zullen voordoen heeft zich 
evenwel vooralsnog niet verwezenlijkt, rninstens niet in het gerechtelijk arrondis
sement Gent. 

Voigt een bespreking inzake de onbeslagbaarheid van de- voorwerpen m:Jdig voor-de 
voortzetting van studies of de beroepsopleiding, van de beroepsgoederen, van de 
voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst, van de levensrniddelen 
en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben, van een 
koe, of 12 schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede van een varken en 
24 dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel 
en de voeding van dat vee gedurende een maand. Bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan de onbeslagbaarheid van de beroepsgoederen, namelijk de goederen, 
die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van 100.000 
frank op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor 
de betaling van de prijs van die goederen. Of onder beroepsgoederen tevens wordt 
begrepen de grondstoffen, de hulpstoffen, de afgewerkte- en half afgewerkte pro
dukten, alsmede de voorraden wordt in het midden gelaten. Het begrip be
roepsgoederen zal in geval van betwisting. door de beslagrechter moeten worden 
ingevuld. Hoe, door wie en op welk ogenblik de waarde der goederen zal wor
den geraamd wordt door de wet niet bepaald. De realisatiewaarde op het tijdstip van 
het beslag zou evenwel in aanmerking dienen te worden genomen. Zoals voorheen 
geldt de bescherming enkel ten aanzien van fysieke personen, die hun beroeps
activiteit daadwerkelijk verder zetten. De vrees wordt tenslotte uitgedrukt dat de 
verruimde onbeslagbaarheid van de beroepsgoederen de kredietverlening zal be
moeilijken. 

Om het frauduleus onttrekken van de goederen aan beslag te bestraffen, geldt de 
onbeslagbaarheid niet indien deze zich op een andere plaats bevinden dan waar de 
beslagene gewoonlijk woont of werkt. 

Na de procedure ingesteld door het artikel1408 § 3 te hebben besproken, worden de 
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nieuwe bepalingen welke een betere bescherming tegen het beslag op ink:omsten 
beogen, gecommentarieerd. Naast onder meer de jaarlijkse indexaanpassing van 
de grensbedragen, welk het onbeslagbaar bedrag nooit lager mag brengen dan 
het bestaansminimum, wordt de bescherming van de bedragen uitgekeerd aan 
loon- of weddetrekkenden voor de beslagene, die niet beschikt over dergelijke 
inkomsten, uitgebreid tot alle ink:omsten, ongeacht de oorsprong ervan, voor zover 
tenminste deze noodzakelijk zijn voor de beslagene, die zijn desbetreffende 
aanspraak kan voorleggen aan de beslagrechter overeenkomstig de procedure inge
steld door het artikel 1408 § 3 Ger. W. De beslagrechter kan hierbij de duur beperken 
tijdens dewelke deze ink:omsten van de schuldenaar niet voor beslag vatbaar zijn. 
Tenslotte is voortaan het bestaansminimum wel voor beslag vatbaar, de bedragen 
uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening daarentegen niet. 
Aan de gefailleerde wordt voortaan dezelfde bescherrning toegekend als aan de 
gewone schuldenaar. De beroepsgoederen blijven alsdan evenwel vatbaar voor be
slag. 
De wet is van toepassing op alle beslagen die worden gelegd na het van kracht 
worden van de nieuwe bepalingen. 
Professor de Leval besprak de publiciteitsmaatregelen in zake beslag, loondelegatie 
en overdracht van ,loon in het verslag ,La publicite en matiere de saisies, de 
delegations et de cessions de remunerations". 
Nate hebben benadrukt dat de verwezenlijking van de collectieve aard van het be
slag - het beslag verleent de beslaglegger immers geen bevoorrechte positie, de in 
beslag genomen goederen het onderpand blijvende van alle schuldeisers, die zich bij 
het gelegd beslag kunnen associeren en, behoudens wettelijke reden van voorrang, 
een gelijke behandeling opeisen, impliceert dat de belanghebbende derden tijdig 
worden ingelicht, behandelt de auteur de op dit vlak door de Wet van 14 januari 1993 
ingevoerde wijzigingen. 
Het gewijzigd artikel 1390 Ger. W. verleent thans meer informatie. Zo dient ook 
een beslagbericht te worden opgesteld in geval van onroerend beslag, vermeldt 
het beslagbericht de geboortedatum van de beslagene, alsmede de aard en het 
bedrag van de schuldvordering van de beslaglegger, de eventuele redenen van 
voorrang en de beschrijving van de inbeslaggenomen goederen en de oorzaken en 
bet voorwerp van het beslag, hetgeen de andere schuldeisers een beter beeld moet 
verschaffen van de financiele situatie van de beslagene en van de verhaalsmogelijk
heden, terwijl de griffier de datum en het uur waarop het ter griffie werd ontvangen 
dient te vermelden, welke bepaling in verband te brengen is met de verplichting in 
het exploot van beslag of in het proces-verbaal van verdeling de datum en het uur te 
vermelden waarop de berichten van beslag, delegatie of overdracht werden gecon
sulteerd. Het niet opstellen van een bericht van beslag wordt niet specifiek gesanc
tioneerd, doch is van aard de burgerrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid 
van de gerechtsdeurwaarder in het gedrang te brengen. Hierbij wordt eveneens 
verwezen naar het door de beslagrechter overeenkomstig het artikel 1396 Ger. W. 
te houden toezicht. 
Het bericht van beslag dient te worden gewijzigd in geval van opheffing van het 
beslag, in geval van vergelijking en in geval van verkoop in der minne. De wetgever 
had de gelegenheid kunnen te baat nemen om in het beslagbericht nog meer 
informatie te laten opnemen, zoals een schatting van de in beslag genomen goederen, 
een beschrijving van de onbeslagbare goederen, alsmede de incidenten, zoals het 
verzet van andere schuldeisers of nog het instellen van een eis tot onttrekking. 
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Het bericht van delegatie waarvan sprake in het artikel 1390 his Ger. W. wordt 
opgesteld naar gelang het geval door de griffier of de gerechtsdeurwaarder en 
vermeldt de identiteit en de woonplaats van de drie betrokken partijen, alsmede 
,het bedrag en de oorzaak, alsmede onder welke voorwaarden en binnen welke 
grenzen deze is gedaan". Het wordt in beginsel ter griffie bewaard gedurende een 
termijn van drie jaren en vervalt van rechtswege bij het verstrijken van die termijn, 
indien het niet tevoren is vernieuwd. Ook op het delegatiebericht dient de datum en 
uur van ontvangst te worden vermeld. Bij gebrek aan delegatiebericht is de delegatie 
wei tegenwerpelijk aan de derde-schuldenaar, doch niet aan de overige schuldeisers 
van de schuldenaar door wie de delegatie is gedaan. 

Teneinde meer informatie te verschaffen met betrekking tot de financiele situatie van 
de schuldenaar, dient ingevolge het artikel 1390 ter Ger. W. thans ook in geval van 
overdracht van loon conform de wet van 12 april 1965 een bericht te worden 
opgesteld. Behoudens de overdracht van loon bij authentieke akte, valt de gemeen
rechtelijke overdracht van schuldvordering niet onder het toepassingsveld van de 
nieuwe bepaling. Het bericht van overdracht wordt ten vroegste opgesteld op het 
ogenblik van de kennisgeving van de ingebrekestelling overeenkomstig het artikel 
28, I 0 van de Wet van 12 aprill965. De door de griffier op het bericht aan te brengen 
vermelding inzake dag en uur van neerlegging is bepalend voor de tegenwerpelijk
heid aan de derden. In tegenstelling met het beslag, dat geen voorrang verleent, 
verwezenlijkt de overdracht van loon een eigendomsoverdracht van de schuldvorde
ring, zodat de overnemer geen samenloop met de overige schuldeisers van de 
overdrager dient te vrezen. Het belang van de informatie is derhalve duidelijk. 
Ook het bericht van overdracht van loon heeft in beginsel een geldingsduur van drie 
jaar. 

Ingevolge het artikel 1390quater Ger. W. dient, wanneer op grond van de artikelen 
203ter, 221 en 30lbis B.W. een delegatie wordt gevorderd, de griffier van het gerecht 
waar de zaak aanhangig is, bij het dossier een opgave te voegen van de berichten van 
beslag, delegatie of overdracht van loon. Indien de inkomsten of geldsommen reeds 
het voorwerp zijn van een delegatie of beslag wordt aan de begunstigde van de 
delegatie of de beslaglegger bij gerechtsbrief een afschrift verstuurd van het verzoek
schrift of de dagvaarding. Door de verweerder kunnen ook de schuldeisers die niet 
over een delegatie beschikken, noch beslag hebben gelegd in de zaak worden 
betrokken. Zulks laat de rechter toe een verdeling ,a priori" door te voeren of nog 
voorheen toegestane alimentatiegelden of delegaties te herzien. Deze verdeling ,a 
priori" sluit evenwel niet een latere evenredige verdeling uit ten aanzien van de niet 
in de zaak betrokken schuldeisers. 

De twee eerste alinea's van het artikel 1391 Ger. W. zijn ongewijzigd gebleven, met 
dien verstande dat thans ook gewag wordt gemaakt van de berichten van overdracht. 

Krachtens de derde alinea van zelfde artikel kan geen uitvoerend beslag of procedure 
van verdeling plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de rninisteriele 
ambtenaar van de berichten van beslag, delegatie en overdracht. Ten dien einde 
vermeldt, overeenkomstig de vierde alinea, het exploot van beslag of het proces
verbaal van verdeling de datum en het uur van raadpleging. Enige specifieke sanctie 
is niet voorzien, doch de niet-naleving ervan is van aard, onverminderd het tucht
rechtelijk aspect, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministeriele ambte
naar in het gedrang te brengen. 

De verplichte raadpleging heeft tot doel de vermenigvuldiging van onnodige be
slagen te verhinderen. 

1870 



De raadpleging dient niet de dag zelf van het beslag te geschieden, doch wel kort 
voordien. In beginsel geschiedt de raadpleging ter plaatse. Volgens de auteur is het 
evenwel niet uitgesloten dat de griffier een overzicht zou opstellen van de berichten 
lastens een bepaalde debiteur, zoals zulks het gebruik is in Brussel. Het opstellen van 
dergelijk attest geeft hoe dan ook aanleiding tot de heffing van griffierechten en 
ontslaat niet van de verplichting tot raadpleging ter plaatse. 

Het inrichten van een centraal register, bijvoorbeeid door tussenkomst van de 
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, die daartoe bereid is, minstens was, 
zou zeker aangewezen zijn. De omstandigheid dat de berichten slechts kunnen 
worden geraadpleegd door professionelen beperkt de mogelijkheid tot aantasting 
van de privacy. 

De hervorming had aanvankelijk tot doel nog verder te gaan en een soort burgerlijk 
concordaat in te stellen. Het beslag blijft evenwel een individuele procedure, waavan 
de collectieve roeping werd versterkt door de nieuwe wet. Wetgevende tussenkomst 
tot invoering van een procedure tot minnelijke en gerechtelijke regeling komt 
aangewezen voor. 

J. Lamoureux besprak in zijn verslag ,La procedure de saisie-execution mobiliere" 
de aan de procedure van uitvoerend beslag op roerend goed door de nieuwe wet 
ingevoerde wijzigingen. 

Nate hebben aangehaald dat ingevolge het artikel 1502 Ger. W. het exploot van 
uitvoerend beslag op roerend goed thans tevens de tekst van het artikel 1408 § 3 Ger. 
W. en van het artikel490bis S.W. dient te vermelden, dat na het beslag ingevolge het 
artikel 1520 Ger. W. een wachttermijn van een maand dient te worden in acht 
genomen en dat in geval van vergelijking de indeplaatsstelling slechts mogelijk is 
bij gebrek aan verkoop binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de wachtter
mijn van een maand, bespreekt de auteur de door het artikel 1526bis Ger. W. 
ingevoerde mogelijkheid van verkoop in der minne. 

Terecht wordt er op gewezen dat de wetgever mogelijk beter had voorzien dat het 
voorstel binnen een bepaalde termijn voor de verkoop diende te worden geformu
leerd, in plaats van binnen de tien dagen na het beslag. De praktijk leert immers dat 
de aanvankelijk voorziene verkoopdag geregeld wordt uitgesteld. Slechts wanneer de 
beslagene geen afbetalingsvoorstellen meer kan of wil formuleren wordt tot de 
effectieve verkoping overgegaan. Alsdan is de termijn van tien dagen na het beslag 
evenwel allang verstreken. 

De wet voorziet ook niet hoe moet worden vastgesteld dat de termijn van tien dagen 
daadwerkelijk werd nageleefd. De beslagene zal er dan ook g9ed aan doen zijn 
voorstel per aangetekend schrijven te formuleren. 

In geval van zwarigheden zal de beslagrechter overeenkomstig het artikel 1498 Ger. 
W. worden gevat. Om de voorstellen te apprecieren zal de beslagrechter of wel 
beroep kunnen doen op de gerechtsdeurwaarder, die een schattingsverslag zal op
stellen (welk uiteraard niet blindelings mag worden aangenomen), of wel beslissen 
ter plaatse te gaan in aanwezigheid van partijen, hetgeen het bijkomend voordeel 
biedt desgevallend een akkoord te kunnen bewerkstelligen. 

In geval meerdere schuldeisers beslag hebben laten leggen, zal het akkoord van allen 
dienen te worden bekomen. 

Door M.-Th. Caupain worden in het verslag ,Quelques observations pratiques" een 
aantal opmerkingen geformuleerd inzake de publiciteit van de beslagen, de onbe-
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slagbare goederen, de procedure voorzien door het artikel 1408 § 3 Ger. W. en het 
artikel 1526bis Ger. W .. 

Een aantal opmerkingen verdienen bijzondere aandacht. 

Zo onderstreept de auteur dat waar de nieuwe wet inzake de niet voor beslag vatbare 
goederen zich inspireerde op de nieuwe Franse wet en uitvoeringsdecreet terzake, de 
Belgische wetgever aan de gerechtsdeurwaarders niet de investigatiemogelijkheden 
verschafte welke hun Franse collega's wei verkregen, hetgeen nochtans van aard 
ware geweest het evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van beslaglegger en 
beslagene te herstellen. Zo zijn de Franse gerechtsdeurwaarders er toe gerechtigd de 
procureur van de Republiek te verzoeken de werkgever van de beslagene op te 
sporen, evenals de financii:He organismen waar de beslagene een rekening op zijn 
naam heeft geopend. 

Wat de goederen betreft bestemd om te worden gebruikt door de kinderen ten laste 
die onder hetzelfde dak wonen, wordt het probleem gesteld van de goederen bestemd 
voor het gebruik door de kinderen van gescheiden levende echtgenoten. Deze 
kinderen wanen immers slechts bij een van hen, doch ook bij de andere ouder zijn 
er ongetwijfeld goederen, die bestemd zijn voor hun gebruik tijdens de bezoekdagen. 
Voorts wordt de vraag gesteld of het be grip ,kinderen ten laste" naar fiscale dan wei 
naar sociale maatstaven dient worden bepaald. 

Het laatste verslag ,Artikel59 Wet op het Hypothecair Krediet" werd verzorgd door 
P. Taelman en B. Deconinck. 

Nate hebben beklemtoond dat de wetgever zich met de Wet van 4 augustus 1992, 
waarin, voor het geval van wanbetaling, een aantal afzonderlijke bepalingen werden 
opgenomen, andermaal-bezondigde-aan-,,verkokering"-en onder de hoofding-,,-Wets~ 
genese" dat deze ,erg bedenkelijke wetgevingstechniek pas echt hallucinant wordt 
zo men de wordingsgeschiedenis van deze wetsbepaling gaat bestuderen", wordt de 
doelstelling van de wetgever nagegaan. 

Met het bepaalde in artikel59 § 1, eerste lid W. Hyp. Krediet heeft de wetgever voor 
executie een ,rustpauze" willen inlassen in de hoop dat vooralsnog een minnelijke 
regeling zou kunnen worden bewerkstelligd in de zin van een afbetalingsakkoord of 
een andere regeling, zoals bijvoorbeeld een afspraak om niet tot tenuitvoerlegging 
over te gaan op het in hypotheek gegeven goed, doch wei op andere goederen of nog 
een akkoord om andere of bijkomende waarborgen te verstrekken. Tevens beoogde 
hij de in financiele moeilijkheden verkerende consument aldus een betere bescher
rning te bieden tegen de uitwinning van zijn woonhuis, welk in de voorbereidende 
werkzaamheden bij herhaling als een primaire levensbehoefte werd gekwalificeerd. 
De uitvoerbare kracht van bepaalde gerechtelijke uitspraken en notariele akten wordt 
aldus aangetast. 

Alhoewel desbetreffend nog steeds discussie heerst, wordt thans algemeen aange
nomen dat het bevel moet worden beschouwd als de eerste daad van tenuitvoerleg
ging. 

Of met ,elke tenuitvoerlegging" en ,beslag" tevens moet worden verstaan de 
bewarende beslagen en de tenuitvoerlegging op andere goederen dan de in hypotheek 
gegeven goederen is niet meteen duidelijk. Tevens kan de vraag worden gesteld of 
een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de executiemaatregelen vermeld en/ 
of voorzien in de akte en deze waarvan geen gewag werd gemaakt. Na er te hebben 
op gewezen dat een aan een bewarend beslag voorafgaande paging tot minnelijke 
schikking van aard is aan de maatregel haar verrassingseffect te ontnemen en dat een 
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verzoeningspoging voor bewarend beslag niet omniddellijk verenigbaar is met de 
doelstelling van de wetgever, wordt op basis van een tekstuele interpretatie de 
stelling verdedigd dat de voorafgaande verzoeningspoging ook zou zijn vereist in 
geval van bewarend beslag en dat zelfde poging zou zijn vereist voor elke tenuit
voerlegging of beslag op de in de akte geviseerde goederen. De voorafgaande 
verzoeningspoging zou, gelet op de redactie van de wettekst, mogelijk ook vereist 
zijn voor aile executiemaatregelen voorzien in de notariele akte, bijvoorbeeld de 
uitvoering van een overdracht van loon. 

De materieel en territoriaal bevoegde rechter is de beslagrechter, die later zal tussen 
komen in het kader van het uitvoerend beslag op onroerend goed, namelijk deze van 
de plaats waar het bezwaarde onroerend goed is gelegen. Ter staving hiervan kan 
mogelijk ook het bepaalde in het artikel 633 Ger. W. worden ingeroepen. 

De wetgever heeft klaarblijkelijk niet willen afwijken van de klassieke regelen 
inzake minnelijke schilkking. Een daadwerkelijke eigen bevoegdheid heeft de be
slagrechter, aan wie wel een berniddelende rol wordt opgedragen, hierbij niet. Wat 
gevraagd wordt kan worden geakteerd, alsmede het al dan niet tot stand komen van 
een akkoord, de termen van dit akkoord of nog de redenen van afwezigheid van 
akkoord. 

De aanvraag tot het organiseren van een poging tot minnelijke schilling kan 
zowel mondeling als schriftelijk aan de griffie van de rechtbank van eerste aan
leg of aan de beslagrechter worden gericht, waarna de in het verzoek aangeduide 
partijen - de wet voorziet niet dat aile bij een gebeurlijke mimlelijke schikking 
belanghebbende partijen dienen te worden opgeroepen - door de zorgen van de 
griffier bij gewone brief worden opgeroepen om binnen de gewone termijn van 
dagvaarding te verschijnen op dag en uur door de rechter bepaald. Voorts stelt zich de 
vraag wat de gevolgen zijn van een oproeping van de debiteur op een adres dat niet 
meer actueel is. Het hieraan inherent mislukken van de verzoeningspoging zou 
volgens de auteurs niet kunnen worden toegeschreven aan de schuldeiser, nu inge
volge de Koninklijke Besluiten van 16 juli 1992 een uittreksel uit de bevolkings
registers slechts wordt verstrekt op een schriftelijk en ondertekend verzoek wanneer 
de afgifte van die documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of 
toegestaan, hetgeen voor de hier besproken verzoeningspoging niet het geval is. 
W el zou beroep kunnen worden gedaan, met de bijkomende kosten van dien, op een 
gerechtsdeurwaarder, die toegang heeft tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen. De problematiek van de vertegenwoordiging van partijen wordt eveneens 
aangehaald. De advocaat die zijn client vertegenwoordigt zal over een bijzondere 
volmacht moeten beschikken. 

Het gebrek aan voorafgaande verzoeningspoging wordt door nietigheid gesanctio
neerd. Volgens de auteurs zou de wetgever beter hebben geopteerd voor de niet
toelaatbaarheid van de executiehandelingen. De voorziene nietigheid is in ieder 
geval een relatieve nietigheid, hetgeen impliceert dat de nietigheid slechts door de 
kredietnemer kan worden opgeworpen in geval van bewezen belangenschade. Ook 
het bepaalde in het artikel 867 Ger. W. zou desgevallend kuumen worden ingeroe
pen, bijvoorbeeld wanneer zou blijken dat voor het beslag op een ernstige wijze 
gepoogd werd een akkoord te bereiken. 

Inzake de betalingsfaciliteiten waarvan sprake in het artikel 59 § 1, tweede lid W. 
Hyp. Krediet, wordt niet afgeweken van de regelen van het gemeen recht, zoals deze 
vastgelegd zijn in het artikel 1244 van het B.W. en in de artikelen 1333 en volgende 
Ger. W .. Het verzoek tot het bekomen van betalingsfaciliteiten moet steeds ge-
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richt worden tot de beslagrechter van de plaats waar het met hypotheek gelegen 
onroerend goed is gelegen. Volgens een eerste stelling zouden deze betalingsfacili
teiten enkel kunnen gevraagd worden tijdens de verplicht voorgeschreven verzoe
ningspoging, hetgeen verregaande en door de wetgever klaarblijkelijk niet gewilde, 
afwijkingen van het gemeen recht zou impliceren, terwijl volgens een tweede stel
ling, welke door de auteurs terecht wordt onderschreven, het verzoek tot het 
bekomen van deze betalingsfaciliteiten - zo de tenuitvoerlegging niet krachtens 
een vonnis geschiedt - bij dagvaarding voor de beslagrechter dient te worden 
aangebracht, desgevallend na de verzoeningspoging, doch binnen de termijn waar
van sprake in het artikel 1334 Ger. W. 

In het vierde en laatste lid van § 1 van art. 59 wordt aan de borg en de steller van 
andere persoonlijke zekerheden het recht ontzegd om, na het verlenen van terrnijnen 
van respijt, de schuldenaar vervroegd aan te spreken. 

Gelet op het bepaalde in het artikel 3 Ger. W. dient aanvaard te worden dat het 
artikel 59 W. Hyp. Krediet van toepassing is op de contracten gesloten zowel 
onder gelding van de oude wetgeving, het overgangsrecht als de nieuwe wet. Zo 
op 1 januari 1993 de tenuitvoerlegging nog niet was aangevat, zal met andere 
woorden het bepaalde in het artikel 59 § 1 van deW. Hyp. Krediet dienen te worden 
nageleefd. 

Het houden van het ,Slotwoord" kwam toe aan J. Laenens, die zich niet gelukkig 
verklaarde met de nieuwe wet. Enerzijds werd aan het armoedeprobleem bij het 
executierecht immers slechts een gedeeltelijke oplossing gegeven en anderzijds liet 
de wetgever de crediteurs in de koude staan. Ook werd betreurd dat de wetgever 
enkel oog heeft voor wat in het zonnige zuiden gebeurt, terwijl het. Yernieuwd 
Nederlands executierecht hem klaarblijkelijk volkomen onbekend is. 

Het werk eindigt met een aantal bijlagen, namelijk modellen voor een ,proces
verbaal van uitvoerend beslag op roerende goederen" en voor een ,proces-verbaal 
van gerechtelijke verkoping in der minne", een model van een bericht van beslag en 
van een bericht van delegatie en tenslotte de tekst van de Wet van 14 januari 1993 
samen met de voorheen geldende teksten. 

A. SMETRYNS 

LAMBERT, P., Regles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, 
Brussel, Bruylant, 1994, 992 p.; - Prijs: 5.900 BF. 

Sinds 1980 (eerste druk) en 1988 (tweede druk) verzorgde Pierre Lambert in 1994 
een derde herwerkte uitgave van de regels en gebruiken van de advocatuur aan de 
balie te Brussel. Van de eminence grise in het Franse landsgedeelte op het vlak van 
de deontologie verwondert het ons niet een omvangrijke studie aan te treffen die niet 
verzuimt te graven in het historisch verleden en die ruim gebruik maakt van 
verwijzingen naar eigen werk. 

Zoals de titel aankondigt wordt het beroep van advocaat belicht zowel in zijn in 
regels gegoten voorschriften als in zijn ongeschreven gebruiken. Dezelfde indeling 
als in de vorige edities wordt aangehouden, beginnend met de toe gang tot het beroep, 
gevolgd door de structuren van de balie, de rechten en plichten eigen aan het beroep, 
de verhoudingen tot clienteel, confraters, magistratuur, diverse overheden en derden, 
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en tenslotte de tucht. De laatste 155 blzn. worden gevuld met toepasselijke wettek
sten, reglementen en intemationale overeenkomsten. 

W aar Pierre Lambert in het eerste deel de toegangsvoorwaarden tot het beroep 
behandelt, meent hij een ongerijmdheid te onderkennen in de eed die elke advocaat 
moet afleggen: trouw en gehoorzaamheid aan Koning, grondwet en wetten van het 
Belgische volk lijken hem niet verenigbaar met de opname tot de balie van advocaten 
van vreemde nationaliteit. Verwart de auteur niet de persoonlijke politieke overtui
ging, waar ieder volstrekt vrij in blijft, met het geldende recht, dat in elke georgani
seerde samenleving gestalte krijgt in (o.m.) eigen nationale regels die ook de niet
onderdanen niet naast zich kunnen neerleggen? In het hoofdstuk over de stage neemt 
de auteur de verdediging op van de stagiairs en bekritiseert hij het pleitverbod voor 
de Raad van State, dat niet redelijk verantwoord kan worden. 

Het tweede deel, dat de structuren van de balie belicht, legt onvermijdelijk de vinger 
op de bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende organen. Pierre Lambert is 
hier de spreekbuis van de Franse orde bij de Brusselse balie, die kordaat besliste 
om de reglementen van de Nationale orde slechts als aanbevelingen te beschou
wen, behalve deze met betrekking tot de stage en tot de verhoudingen tussen 
confraters van verschillende balies. Zo ook zal de auteur geen waarde hechten 
aan het nationale reglement van 28 juni 1990 over de betrekkingen tussen de 
zaakwaarnemers en de advocaten (blz. 718). Ben vraag die binnenkort zeker aan 
de orde komt betreft de verkiesbaarheid van advocaten van vreemde nationaliteit tot 
leden van de raad van de orde. De auteur kiest alvast resoluut voor het openstellen 
van dit mandaat voor vreemdelingen. Gaat hij ook zo ver voor het stafhouderschap, 
dat niet aileen het hoofd is van de lokale balie, maar dat ook in zijn betrekkingen met 
magistratuur en overheden bijzondere en officiele functies vervult? Als een onder
dee! van de taken van de raad van de orde komt het Bureau voor consultatie en 
verdediging ter sprake, met op blz. 214 de lijst van de gedecentraliseerde secties. De 
lijst dient aangevuld te worden met Asse, Halle, Overijse, Sint-Genesius-Rode, 
Vilvoorde en Wolvertem, en ingekort te worden door het schrappen van Btterbeek 
en Kraainem. Ook telebalie moet nog sinds 1980 geactualiseerd worden: bereikbaar
heid van 14 tot 17.30 u. i.p.v. 18 u. en 2.500 fr. i.p.v. 1.500 fr. ten titel van 
vergoeding. 

Na de uiteenzettingen over de toegang tot en de organisatie van het beroep, brengt 
het derde deel dat gewijd is aan de taak van de advocaat, ons op glad ijs. Reeds bij 
de lectuur van het eerste hoofdstuk wekt Pierre Lambert enige verwondering, waar 
hij op blz. 276 en 284 de rol van de advocaat omschrijft geenszins als het zoeken 
naar de objectieve waarheid maar als het doen triomferen van een visie (van de 
client), hoewel de advocaat nochtans op dezelfde blz. 276 een orgaan van het gerecht 
wordt genoemd, onmisbaar in het onpartijdig oplossen van betwistingen. Als de taak 
van de advocaat zgn. afgebakend zou zijn tot de particuliere belangen van de client, 
hoe kan men dan zijn uitzonderlijke privileges verklaren? Ben evolutie die zich 
steeds scherper zal aftekenen naarmate de grenzen van het beroep verder worden 
opengesteld betreft de wijze waarop de advocaat werkt, in los verband of in een 
strakker kader dat neigt naar reeel dienstverband. Uiteraard zal de onafhankelijkheid 
waarmee de advocaat de hem toevertrouwde zaak behartigt en leidt, hierbij nooit 
mogen inboeten. 

Ben afzonderlijke afdeling is besteed aan de contacten tussen de gedetineerde en zijn 
raadsman, dit omwille van de herhaalde problemen die blijven rijzen omtrent veilig
heid versus rechten van verdediging. Dat het een voorrecht is van de advocaat om vrij 
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zowel schriftelijk als mondeling contact te houden met zijn client-gevangene staat 
buiten kijf. Maar waarom, zoals de auteur doet, dit willen ontzeggen aan de advocaat 
die een burgerlijke zaak dient te bespreken met zijn client, maar hem niet zou mogen 
opzoeken in de gevangenis in zijn hoedanigheid en met de privileges van raadsman? 
Een belangrijk probleem wordt aangesneden in verband met het vertrouwelijk 
karakter van de briefwisseling. Inderdaad stelt zich hier een waardenconflict tussen 
het algemeen belang van de openbare orde, waarbij het beroepsgeheim een absolute 
bescherrning krijgt als hoeksteen van de rechten van verdediging, en het eigen belang 
van de client die wanneer hij meent er belang bij te hebben dit beroepsgeheim mag 
doorbreken (arrest H.v.J., 18 mei 1982). Nog een ander knelpunt is het beslag onder 
derden in handen van een advocaat. Pierre Lambert blijft, zoals vroegere rechtspraak, 
de mening toegedaan dat het beroepsgeheim voorrang verdient zelfs als dit de 
belangen van de schuldeisers benadeelt. Nochtans doet de auteur in de eropvolgende 
afdeling over het witwassen van geld opmerken dat clienten principieel geen mis
bruik mogen maken van het beroepsgeheim. Waarom deze gedachte niet doortrekken 
tot het beslag onder derden zoals Raoul M. de Puydt het deed in zijn zopas bij Kluwer 
in de reeks Advocatenpraktijk uitgegeven Deontologie? 
De afwezigheid van verhaalmogelijkheden tegen de bewarende maatregelen van de 
Stafhouder (arrest Cass., 14 februari 1986) -in het laatste deel over de tucht -, 
vindt terecht geen genade in de ogen van de auteur. Dergelijke maatregel kan immers 
een wezenlijke verandering brengen in de situatie van de advocaat. Bovendien kan 
tegen weglating van het tableau wel verzet en beroep ingesteld worden hoewel dit 
evenrnin een tuchtrechtelijke maar wel een adrninistratieve maatregel is. 
Pierre Lambert maakte er dus een grondige studie van met veel nuttige referen
ties, meteen vef:leer een (zwaar wegend) naslagwerk dan een echt_ h~4ig jn_stru_-: 
ment. In dit opzicht betreuren we dat de bibliografie duidelijk beperkt is gebleven 
tot hoofdzakelijk Franstalige werken en dat het encyclopedisch karakter evenmin 
de rest van het land omvat alhoewel dit perfekt zonder verder opzoekingswerk af 
te lezen is uit de Rechtsgids. Zelfs de Nederlandse orde van de Brusselse balie 
bleeft grotendeels buiten zake. Het Vlaams Pleitgenootschap genoot dan ook een 
stiefmoederlijke behandeling en de auteur durfde het zelfs aan om scherpe kritiek te 
uiten op de vakvereniging van de juridische pers, omdat deze in 1993 de jaarlijkse 
prijs voor de beste (straf)pleiter afschafte verrnits de advocaten van de Nederlandse 
orde niet mochten meedingen ... De titel van deze veel geprezen ,bijbel" van de 
deontologie verwijst dan ook hoofdzakelijk naar de Franse orde van de advocaten bij 
de balie te Brussel. Waarom dit niet met zoveel woorden is vermeld, leest u op biz. 
163. En zeggen dater zo'n nood bestaat om onze deontologie te uniformiseren op 
federaal niveau. Hoelang zullen Antwerpenaars en Brusselaars hierover nog kemp
barren? 

A. SIX 
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PUBLIEK RECHT 

La Belgique federate, DELPEREE, F. (ed.), Brussel, Bruylant, 1994, 528 p.; - Prijs: 
3.250 BF 

De vierde, en voorlopig laatste, staatshervorming is bijzonder vruchtbaar geweest, 
althans op wetenschappelijk vlak. Naast de verschillende studiedagen waarvan de 
referatenboeken vrij snel beschikbaar waren (K.U.Leuven: Hetfederale Belgii! na de 
vierde staatshervorrning. Een commentaar op de Nieuwe Grondwet en haar uit
voeringsbesluiten, Brugge, 1993; U.C.L.: La Constitution federate du 5 mai 1993, 
Brussel, 1993; U.L.B.: Les reformes institutionnelles de 1993. Vers un federa
lisme acheve?, Brussel, 1993); een dossier van het CRISP (Brassinne, J., La Bel
gique federate, Dossiers du CRISP, nr. 40, 1994); een studie over de tot standko
ming van het Sint-Michielsakkoord (Clement, J., D'Hondt, H., Van Crombrugge, J. 
en Vanderveeren, C., Het Sint-Michielsakkoord en zijn achtergronden, Antwerpen, 
1993); uitvoerige bijdragen in het Rechtskundig Weekblad en de Journal des 
Tribunaux; twee nieuwe of herwerkte handboeken staatsrecht (Alen, A., Handboek 
van het Belgisch staatsrecht, Brussel, 1995; Ergec, R., Introduction au droit pu
blic. Tome I Le systeme institutionnel, Diegem, 1994, deel II wordt aangekon
digd voor 1995); enkele vulgariserende studies van politici die nauw bij de vierde 
staatshervorming betrokken waren (Cerexhe, E. en Apraxine, P., La reforme de 
l'Etat beige, Tout savoir sur, nr. 12, Brussel, 1993; Nothomb, C.-F., Principes 
de democratie. Le modele de la Belgique federate: la Constitution de 1994, Lou
vain-la-Neuve, 1994); ... is er tevens La Belgique Federate, een uitgave ver
zorgd door het ,Centre d'Etudes Constitutionnelles et Administratives" van de 
U.C.L. 

Dit werk, geschreven door een grote verscheidenheid aan auteurs kwam tot stand 
onder de inspirerende leiding van F. Delperee, hoogleraar staatsrecht en gewezen 
Decaan van de rechtsfaculteit van de U.C.L. Collega Delperee is er in geslaagd om, 
ondanks het grote aantal auteurs, een wetenschappelijk verantwoord en mooi afge
sloten geheel op de markt te brengen. 

Een dergelijk werk bespreken is bijzonder moeilijk en ondankbaar. Hoe kan men alle 
auteurs recht aan doen, d.w.z. hun bijdrage voldoende aan bod laten komen, zonder 
hiermee een volledig nummer van het Tijdschrift voor privaatrecht te vullen? Het
geen volgt is dan ook slechts een bijzonder summiere weergave van de rijkdom die 
het bespraken werk bevat. Slechts uitzonderlijk hebben we de gelegenheid om nader 
op een of ander punt in te gaan. 

Na een voorwoord van de hand van F. Delperee vangt de bundel aan met een 
inleidende bijdrage van Henri Simonart (p. 15 e.v.). In een vlot geschreven tekst 
situeert deze auteur de grondwetsherzieningen van 1993-1994 in de gestadige 
evolutie die zich aftekent sedert de herziening tijdens de legislatuur 1968-1971 en 
haar bekroning heeft gevonden in de grondwetswijziging van mei 1993. Sindsdien 
bepaalt art. 1 G.W. immers uitdrukkelijk dat Belgie een federale Staat is, samenge
steld uit de Gemeenschappen en de Gewesten. In zijn bijdrage overvliegt H. 
Simonart als het ware een kwarteeuw staatshervorrning. Bijzonder interessant lijkt 
ons dat de auteur uitvoerig ingaat op de verschillende verklaringen tot herziening, die 
tijdens deze periode werden aangenomen, en deze vergelijkt met de uiteindelijke 
realisaties door de grondwetgevende kamers. 

Tevens worden meer procedurele problemen duidelijk geschetst. Zo bijvoorbeeld 
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gaat de auteur in op de interpretatie die werd gegeven aan art. 189 G.W. tijdens de 
laatste grondwetsherziening (p. 27-29). Sedert 1991 bepaalt dit artikel dat de tekst 
van de Grondwet niet aileen in het Nederlands en het Frans, maar tevens in het Duits 
is opgesteld. De grondwetgevende kamers werden aldus voor het eerst geconfron
teerd met de vraag of deze regel impliceert dat noodzakelijk ook de parlementaire 
stukken drietalig moeten zijn? Eigenaardig genoeg werd deze vraag op de meest 
diverse wijzen beantwoord. 

Ook de bij elke grondwetsherziening terugkerende problematiek van de zogenaamde 
,impliciete wijzigingen" komt aan bod (p. 29 e.v.; voor een uitvoerige studie over 
deze problematiek tijdens vorige grondwetsherzieningen: Alen, A. en Meersschaut, 
F., ,De impliciete herziening van de Grondwet", in Presence du droit public et des 
droits de l'homme. Melanges offerts a Jacques Velu, I, Brussel, Bruylant, 1992, 259-
281 ). Verder wordt concreet ingegaan op enkele specifieke kenmerken van de laatste 
grondwetsherziening en de vaststelling dat de grondwetgevende macht op een steeds 
verregaander wijze beroep doet op deskundlgen (p. 35 e.v.). Betreffende dit laatste 
punt suggereert de auteur voorzichtig dat men hierin wel eens te ver kan gaan. We 
kunnen deze visie enkel bijtreden. Lauter politieke vraagstukken kan men immers 
moeilijk voorleggen aan experten, zonder van deze ,deskundigen" meteen ,politici" 
te maken, hetgeen hen dan ook hun hoedanigheid van onafhankelijk deskundige doet 
verliezen. M.a.w., in de politiek lijkt er weinig plaats voor andere deskundigen dan 
deskundige politici. 

Vervolgens behandelen F. Delperee en M. Verdussen de beginselen van een federale 
staat (p. 47-61). Vooreerst gaan zij na aan welke criteria een staat moet beant
woorden wil deze zich kunnen beroepen op het federalisme. Nadien worden deze 
criteria toegepast op de Belgische Staat. De auteurs komen hierbij tot het beslult dat 
minstens drie kenmerken eigen zijn aan het ,Belgische federalisme". Er is sprake 
van een ,overlappingsfederalisme" (,federalisme de superposition"), d.w.z. dater 
twee soorten deelstaten bestaan, namelijk Gemeenschappen en Gewesten, met een 
verschillende materiele bevoegdheid en een overlappende territoriale bevoegdheid. 
Het Belgisch federalisme dient beschouwd als een ,ontbindingsfederalisme" ("fe
deralisme de dissociation") in de mate dat de Belgische staat evolueerde van een 
unitaire staat naar een federatie. Tot slot stellen de auteurs dat er sprake is van een 
"confrontatiefederalisme" (,federalisme de confrontation") dat de facto tweepolig 
is en dit ondanks het bestaan van drie gemeenschappen en drie gewesten. Beide 
auteurs stellen dat , ... le federalisme dualiste gagne a s'organiser comme un 
federalisme paritaire" (p. 59) 

We stellen ons evenwel de vraag of de auteurs alhier de problematiek niet al te zeer 
benaderen vanuit het oogpunt van de gemeenschappen. Op dit niveau kan men 
immers makkelijk besluiten tot een tweepoligheid, namelijk Franse Gemeenschap 
versus Vlaamse Gemeenschap. De kleine Duitstalige Gemeenschap (minder dan 
70.000 inwoners) weegt niet op tegen beide ,grate broers". Wanneer men evenwel 
de Gewesten in beschouwing neemt, dan lijkt het Belgisch federalisme minstens een 
,driepolig federalisme in wording". Vooreerst kan men enkel vaststellen dat in het 
zuiden van het land het Gewest duidelijk primeert op de Gemeenschap. Ten tweede 
zal men vaststellen dat sedert de concrete organisatie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest door de bijzondere Wet van 12 januari 1989 en voornamelijk door de 
mogelijkheden geboden door art. 138 van de Grondwet om bevoegdheden over te 
drag en van de Franstalige Gemeenschap naar respectievelijk het Waals Gewest en de 
Franse Gemeenschapscommissie, gezorgd hebben voor een accentverschuiving bin-
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nen bet Belgiscb federalisme waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op de 
Gewesten. 

In een volgende bijdrage bebandelt Valerie Bartbolomee de verscbillende mogelijk
beden van overdracbt van bevoegdbeden: de overdracht van bevoegdheden van het 
Vlaamse Gewest naar de Vlaamse Gemeenscbap (art. 137 G:W. juncto art. 1, § 1 
Bijz. W. van 8 augustus 1980); de overdracbt van bevoegdheden van het Waalse 
Gewest naar de Duitstalige Gemeenschap (art. 139 G.W.) en de overdracbt van 
bevoegdheden van de Franse Gemeenscbap naar respectievelijk het Waals Gewest en 
de Franse Gemeenscbapscommissie (art. 138 G.W.). 

Terecbt wijst de auteur terloops op het verscbil tussen ,overdracht van bevoegd
heid" en ,delegatie van bevoegdheid" (p. 63, voetnoot 41). Bij een delegatie van 
bevoegdheid heeft men immers te maken met twee verschillende organen van 
eenzelfde politieke entiteit waarbij het orgaan dat de bevoegdheidsdelegatie ont
vangt verplicbt wordt deze bevoegdheid uit te oefenen overeenkomstig de regels 
bepaald door bet delegerend orgaan. Bij de bevoegdheidsoverdracbten vervat in 
de artt. 137-139 G.W. gaat bet telkenmale om onafbankelijke overbeden en beeft 
de overbeid die de bevoegdbeid beeft overgedragen in principe geen controle uit 
te oefenen op de wijze waarop deze bevoegdheden voortaan door de andere over
heid worden uitgeoefend. M.a.w., overdracht van bevoegdbeid betekent tevens 
afstand van bevoegdheid. Deze bijdrage bevat tevens een grondige en lezenswaar
dige vergelijking tussen de artt. 137-138 G.W. Zelfs voor wat de overdracbt van 
bevoegdheden betreft blijft het Belgisch federalisme een asymmetrisch federa
lisme. 

Ook de vraag of de Franse Gemeenscbapscommissie haar decretale bevoegdbeid 
op beden reeds kan uitoefenen - m.a.w. is art. 138 G.W. onmiddellijk van toe
passing of vereist dit voorafgaandelijk een tussenkomst van de (bijzondere) wetge
ver? - wordt niet onder de korenmaat verborgen. De politieke wereld heeft art. 138 
G.W. gelnterpreteerd als ,self executing". Dit beeft reeds aanleiding gegeven tot bet 
inleiden bij de Raad van State, door de Gerfa (Groupe d' etudes et de reforme de la 
fonction administrative), van een vordering tot vernietiging van enkele besluiten van 
bet College van de Franse Gemeenschapscommissie (zie: Le Soir, zat. 12 en zon. 13 
augustus 1995, p. 3). In deze context dient bovendien verwezen naar het recente 
arrest van het Arbitragebof van 4 april 1995 (nr. 35/95, arrest eveneens gewezen op 
voorziening van de GERFA, Stbld., 16 mei 1995, 12.959), alwaar hetHofbesliste dat 
art. 127, § 1, tweede lid en art. 4, laatste lid, van de Grondwet niet van toepassing zijn 
op de aanwending, door de Franse Gemeenscbapscommissie, van de aan baar met 
toepassing van art. 138 G. W. voor uitoefening toevertrouwde bevoegdheid. Het blijft 
evenwel een open vraag of de rechtspraak van de Raad van State dezelfde weg zal 
inslaan. Bovendien zal elkeen toegeven dat, zelfs wanneer men aanneemt dat art. 138 
G.W. geen tussenkomst vereist van de bijzondere wetgever- een stelling die zeker 
steun vindt in de parlementaire voorbereiding -, men toch moeilijk anders kan dan 
vaststellen dat de wetgever albier slordig is opgetreden. Ondanks haar decretale 
bevoegdheid kan de Franse Gemeenscbapscommissie immers geen beroep kunnen 
doen op de afdeling wetgeving van de Raad van State (art. 2 e.v. R.v.St.-wet 
vermelden immers de Franse Gemeenscbapscommissie niet). Deze situatie dient in 
ieder geval dringend aangepast. 

Sebastien Depre bespreekt de samenwerking tussen de federale staat en de deelstaten 
(p. 84-103). Na de uitwerking van een typologie van mogelijke samenwerkings
vormen komt hij tot de concrete realiteit in bet federale Belgie. Terecbt wijst de 
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auteur erop dat sommige ,Belgische samenwerkingsvormen" we1mg van doen 
hebben met een samenwerking in de echte betekenis van het woord. Een type
voorbeeld hiervan vindt men in art. 45 Brusselwet. Onder de Titel ,Samenwerking 
tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten" vindt men aldaar een rege
ling die toelaat dat de Koning, in welbepaalde materies, de uitvoering van de 
ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan schorsen en de federale 
Kamer uiteindelijk deze ordonnanties kan vemietigen. Terecht stelt de auteur dat 
alhier geen sprake meer is van samenwerking, daar de federale overheid kan optreden 
als een soort ,politieke voogdijoverheid" (p. 96). De auteur besluit dan ook zijn 
bijdrage met de opmerking dat ,La cooperation belge s'inscrit souvent- voire trop 
souvent - dans un contexte conflictuel" (p. 103). Van echte samenwerking zal 
slechts sprake kunnen zijn wanneer men het hager vermelde ,confrontatiefedera
lisme" vervangt door een ,samenwerkingsfederalisme". 

F. Delperee beschrijft vervolgens de ingrijpende wijzigingen die zijn tussengekomen 
op het federale niveau (p. 105-122). Hij besteedt hierbij zowel aandacht aan de 
uitvoerende als aan de wetgevende macht. Het omvangrijkste deel van deze bijdrage 
is, gezien de draagwijdte van de laatste staatshervorming, gewijd aan de samenstel
ling en de bevoegdheden van de federale wetgevende macht, alwaar men is afgestapt 
van het klassieke egalitaire bicameralisme. Sedert de laatste staatshervorming kan 
men spreken van een 'gematigd bicameralisme'. 

M. Bauwens en A. Verhoeven nemen de samenstelling en de werking van de 
Gemeenschappen en de Gewesten onder de loep (p. 122-142). Hierbij aansluitend 
behandelen Pierre Nihoul de gezagsuitoefening op het grondgebied van het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest (p. 142-160) en K.-H. Lambertz de Duitstalige Ge
meens-chap- (p~T6I=I69).-Laafstgenoemd- auteur-is troU:Werts een bevoorrecht ge~ 
tuige als Minister van de Duitstalige Gemeenschap. We kunnen ons zonder moeite 
aansluiten bij de kritische bedenkingen die P. Nihoul formuleert ten opzichte van 
de Brusselse agglomeratie (p. 144 e.v.). Zoals men weet worden de bevoegdheden 
van de Brusselse agglomeratie uitgeoefend door de Raad en de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 48 e.v. van de Brusselwet). Het lijkt dan ook 
onnodig om deze agglomeratie, de enige die ooit het levenslicht zag, te laten 
voortbestaan als entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid, wanneer de bevoegd
heden van deze entiteit tach volledig worden uitgeoefend door het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest. Terecht besluit Nihoul dan ook dat ,le constituant et le legislateur 
special de 1993 ont manque une occasion de simplifier les institutions bruxelloises" 
(p. 146). 

B. Renauld bespreekt de ondergeschikte besturen in het licht van de laatste staats
hervorming (p. 169-186). De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de provincies 
en de splitsing van de provincie Brabant. De auteur heeft hierbij tevens oog voor 
het historische perspectief. Op bevattelijke wijze schetst zij de verschillende 
hervormingsplannen die sedert de Regering Eyskens-Cools werden naar voor ge
bracht. 

Anne Rasson-Roland bespreekt vervolgens de situatie van de rechtsprekende orga
nen (p. 186-195). Opvallend is dat deze nagenoeg uitsluitend blijven behoren tot de 
bevoegdheid van de federale overheid. Weliswaar hebben de Gemeenschappen 
sedert 1988 een beperkte bevoegdheid ten opzichte van de Jeugdrechtbanken (Art. 
51 § 1, II, 6°, c Bijz. W. 8 augustus 1980), maar daar blijft het dan ook bij. De 
Grondwetsherziening van 1993 brengt hierin weinig verandering. Wel wordt het 
mogelijk, door de wijziging van art. 19, 5 § 1 van de Bijz. W. van 8 augustus 1980, 
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om ook op dit punt gebruik te maken van de impliciete bevoegdheden (art. 10 Bijz. 
W. van 8 augustus 1980). Deze wijziging is evenwel geenszins spectaculair. Elkeen 
kent de strikte interpretatie die het Arbitragehof geeft aan art. 10 Bijz. W. van 8 
augustus 1980, namelijk dat een beroep op de impliciete bevoegdheden slechts 
mogelijk is onder de tweevoudige voorwaarde dat de voorbehouden aangelegenheid 
zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag op de voorbehouden 
aangelegenheid slechts marginaal is (zie bijvoorbeeld; Arbitragehof, 19 december 
1991, nr. 40/91; Arbitragehof, 23 aprill992, nr. 32/92; Arbitragehof 21 januari 1993, 
nr. 4/93). 

Fran~oise Leurquin-de Visscher schreef een bijzonder lezenswaardige tekst over een 
wel heel technisch onderwerp, namelijk de verschillende rechtsregels die ons fede
rale land rijk is - de Grondwet, de bijzondere wetten, de wetten, de decreten, de 
bijzondere decreten, de ordonnanties, de verdragen, de samenwerkingsakkoorden, ... 
- en de wijze(n) waarop de onderlinge conflicten tussen deze regels worden 
beslecht (p. 197-224). Hierbij komen het ius tractati en de samenwerkingsakkoorden 
uitgebreid aan bod. 

Een uitvoerig vijfde hoofdstuk brengt de bevoegdheidsverdeling ter sprake (p. 225-
355). F. Delperee behandelt de bevoegdheden van de federale overheid. Terecht wijst 
hij hierbij op de vele moeilijkheden die de inwerkingtreding van het nieuwe art. 35 
van de Grondwet zullen voorafgaan. Het is inderdaad een welhaast onmogelijke taak 
om een sluitende lijst op te stellen van de bevoegdheden toebehorend aan de federale 
overheid. De overgangsbepaling die de inwerkingtreding van dit Grondwetsartikel 
regelt zou wel eens gedurende een lange tijd ,positief recht" kunnen blijven, terwijl 
het werkelijke Grondwetsartikel blijft zweven in de hogere sferen van het natuur
recht. ,Bref, - schrijft Delperee - la bofte de Pandore est ouverte. Nul ne sait ce 
qui pourrait en sortir ... Est-ce une bonne maniere de rediger un texte constitution
nel?" (p. 232). Vervolgens komen de bevoegdheden van de Gemeenschappen (F. 
Jongen), het wetenschappelijk onderzoek (K. Biver), de bevoegdheden van de 
Gewesten (R. Andersen), de landbouw (F. Haumont en L. Barnich), het leefmilieu 
(E. Orban de Xivry en P. Thiel), de gemeentelijke organisatie (D. Deom), de straf
rechtelijke bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten (M. Verdussen) en de 
buitenlandse betrekkingen (Y. Lejeune) aan bod. Deze bijdragen hebben met elkaar 
gemeen dat zij, vaak technische materies, op een zeer bevattelijke wijze aan de man 
brengen. 

J. Le Brun en Annick Noel hebben de moeilijke taak aanvaard om de financie
ring van de Gemeenschappen en de Gewesten aan een grondig onderzoek te onder
werpen (p. 357-389). Berst komen de ,gedeelde belastingen" aan bod, dit zijn 
Rijksbelastingen die op uniforme wijze over het gehele grondgebied van het Rijk 
wordt geheven en waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk aan de Gemeen
schappen wordt toegewezen (art. 6, 51 Financieringswet). Verder wordt veel aan
dacht besteed aan de problematiek van het kijk- en luistergeld dat hervormd werd van 
gedeelde belasting tot een gemeenschapsbelasting (art. Sbis, § 1 Financieringswet). 
Waar de federale wetgever evenwel bevoegd blijft voor het vaststellen van de 
aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen (art. Sbis, § 2 Financierings
wet) merken de auteurs o.i. terecht op: ,l'on est en droit d'y voir davantage un impot 
federal affecte aux communautes" (p. 361). Ook andere auteurs merkten reeds op 
dat deze zogenaamde Gemeenschapsbelasting de facto een Rijksbelasting is en 
blijft, maar waarvan de opbrengst volledig aan de Gemeenschappen toekomt (Van 
Orshoven, P., ,Fiscale aspecten van de vierde Staatshervorming", in Het federate 
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Belgii! na de vierde staatshervorming. Een commentaar op de nieuwe Grondwet en 
haar uitvoeringsbesluiten, Brugge, Die Keure, 1993,p. 114 e.v.). Verder wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan de eigen inkomsten van de Gemeenschappen en de 
Gewesten. 

Th. Bosly bespreekt de middelen van politieke controle, voortaan een monopolie 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (p. 391-408). Hierbij worden de no
ties ,legislatuurparlement", ,legislatuurregering", ,constructieve motie van wan
trouwen" en het verwerpen van een ,motie van vertrouwen op constructieve wij
ze gesteld" aangeboord. Tevens wijst de auteur op enkele knelpunten die deze 
hervorming inhoudt, zo bijvoorbeeld de politieke rol van de ,Senaat nieuwe stijl" 
(p. 394-395). F. Delperee gewaagde reeds, o.i. terecht, van een ,responsabilite in
nommee" voor de Senaat (Delperee, F., in La Constitutionfederale du 5 mai 1993, 
Brussel, Bruylant, 1993, p. 22). Men kan zich immers moeilijk voorstellen dat een 
massaal verzet van de Senatoren ten opzichte van een wetsontwerp geen enkel 
gevolg zou hebben ten aanzien van de positie binnen de Regering van de betrokken 
Minister? 

Men kan eveneens vele vragen stellen bij de ,constructieve motie van wantrouwen" 
en het verwerpen van een ,motie van vertrouwen op constructieve wijze gesteld" 
(art. 96 Grondwet). Zullen deze innovaties wel echt zorgen voor stabielere rege
ringen. Deze Grondwetsbepaling veronderstelt, minstens impliciet, dat regeringen 
door de Kamer worden ten val gebracht. Dit is evenwel in het verleden zelden het 
geval geweest en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in de toekomst wel 
het geval zal zijn. Men herleze hieromtrent de bijzonder mooie bladzijden die de 
eminente_ grondwetsspe_eialist _Eran<;:JJis __ Perin _r~_eds_Jikhre_ef _in _ _l96Q_in_zijn _Lq 
democratie enrayee. Essai sur le regime parlementaire belge de 1918 a 1958 
(Brussel, Institut de science politique, p. 81 e v.). De meeste regeringen komen ten 
val op het niveau van de Ministerraad, m.a.w. ten gevolge van een onenigheid binnen 
de regering. Hieraan zal niets veranderd worden door de innovatie van art. 96 
Grondwet. Daarbij komt nog dat de klassieke uitweg uit de politieke crisis, namelijk 
de ontbinding van het parlement en het organiseren van verkiezingen, veel moeilijker 
te bewandelen valt. Het nieuwe artikel 46 Grondwet somt immers op limitatieve 
wijze de hypothesen op waarin de Koning de Kamer kan ontbinden. Wil de Koning, 
na ontslag van de federale regering, nieuwe verkiezingen uitschrijven, dan moet de 
Kamer van volksvertegenwoordigers daarmee instemmen en dit bij volstrekte meer
derheid van haar leden. Dit laatste aspect vergemakkelijkt geenszins de mogelijke 
afhandeling van een politieke crisis. Vermoedelijk zal zich hier vrij snel een nieuwe 
politieke praktijk aftekenen. 

Vervolgens wordt de impact van de hervorming van 1993-1994 op de positie en 
het statuut van de burger besproken. Stievenard behandelt het recht om te kiezen 
en om verkozen te worden, het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er 
een afschrift van te krijgen (art. 32 Grondwet), het recht op eerbiediging van 
het prive-leven en het gezinsleven (art. 22 Grondwet) en de sociale grondrechten 
vervat in het nieuwe art. 23 van de Grondwet (p. 409-432). P. Nihoul vervolledigt 
deze bespreking met een korte analyse van de bescherming van de minderheden 
(p. 432-438). 

Het besproken werk bevat tevens een uitvoerig hoofdstuk gewijd aan ,La Belgique 
federale dans !'Europe federale" (p. 439-503). 

D. Nagant de Deuxchaisnes, M. Thewes, D. Jans, M. Struys en Y. Lejeune be-
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handelen de huidige en de toekomstige relaties van het federale Belgie tot de 
Europese Unie. 

Het geheel wordt afgesloten met een besluit van de hand van F. Delperee (p. 500-
503) en een selectieve, doch de facto bijzonder uitvoerige, bibliografie opgesteld 
door Francine Mercier-Nelisse (p. 505-519). Deze uiterst verzorgde bibliografie, 
bovendien thematisch gerangschikt, maakt het de lezer mogelijk om een thema naar 
keuze verder uit te diepen. Hierdoor verkrijgt ,La Belgique federate" een niet te 
onderschatten meerwaarde ten opzichte van de vele andere werken die omtrerit de 
vierde staatshervorming reeds zijn verschenen en vermoedelijk nog zullen verschij-
nen. 
Na eeri grondige lectuur van het besproken werk zal elkeen tot hetzelfde besluit 
komen: het werk is een ,must" voor allen die interesse vertonen voor het Belgisch 
Grondwettelijk recht. Zeker, dit werk is geen nieuw handboek staatsrecht, maar dat 
was ook geenszins de bedoeling van de auteurs (zie, het voorwoord van F. Delperee, 
p. 8). Het boek geeft weliswaar enkel een uitvoerige schets van het federale Belgie na 
de laatste staatshervorming, maar het zal ongetwijfeld de status van ,basiswerk" 
omtrent deze staatshervorrning verwerven. De duidelijke structuur en de bevattelijke 
schrijfstijl kunnen dit enkel in de hand werken. 

H. VUYE 

STRAFRECHT 

POTE, R. en V ANSNICK, M., Wetgeving op het alcoholgebruik. Totstandkoming. 
Discussiepuntein. Commentaar en Rechtspraak, Gent, Mys & Breesch, 1995, 
146 p.;- Prijs: 

In de besproken publicatie zijn de diverse wettelijke bepalingen samengebrachtt die 
betrekking hebben op de strafrechtelijke aspecten van het gebruiken en verstrekken 
van alcoholische dranken. De stand van de wetgeving werd daarbij accuraat bijge
houden tot 1 maart 1995. 
De structuur van het boek lijkt wel niet bijzonder goed doordacht te zijn. Vrij 
verrassend - want geenszins af te leiden uit de inhoudstafel van het werk -
is b.v. de bijna terloopse opname tussen de wetteksten of rechtspraak door van 
een aantal aanvullende bijdragen: b.v. een uittreksel uit het tijdschrift ,Via Secura" 
van juni 1990 betreffende de berekeningswijze van het alcoholgehalte in het 
bloed (pp. 23-28), een parlementaire vraag of luchtvaartpiloten aan een ademtest 
kunnen worden onderworpen (p.87), een uittreksel uit de Mededelingen van de 
orde van geneesheren van 15 november 1984 i.v.m. de vaststelling van de dron
kenschap door een geneesheer (pp. 138-139). Bij gebrek aan verwijzing, zal men 
deze teksten enkel terugvinden wanneer het boek volledig wordt doorgenomen. Ook 
het afzonderlijk behandelen van de wettelijke bepalingen enerzijds en de toepasse
lijke rechtspraak anderzijds (zie verder), lijkt ons structured geen gelukkige keuze te 
zijn. 

In een eerste deel wordt bijzonder uitvoerig aandacht besteed aan de totstandkorning 
van de wet van 18 juli 1990 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het 
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wegverkeer van 16 maart 1968, die wat de artikelen over het rijden onder invloed 
betreft op 1 december 1994 in werking is getreden. Naast de gewijzigde wets
bepalingen zelf, zijn aile relevante passages uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet opgenomen, 

De auteurs hebben de krachtlijnen van de wetswijziging, waarvan het belang inder
daad zeer groot is voor deze materie, aldus verwoord: 
- er wordt een strafbare ondergrens van 0,22 mg/1 of 0,5 promiile ingevoerd. Aan 
de betrokkene wordt een rijverbod van drie uur opgelegd. De strafvordering vervalt 
door het betalen van een onmiddellijke boete (25 F x opdeciemen); 
- de alcoholopname van 0,35 mg/1 of 0,8 promille en de dronkenschap aan het stuur 
wordt zwaarder bestraft; 
- de klassieke ademtest (het ,zakje") wordt vervangen door een elektronisch 
ademtesttoestel, dat moet voldoen aan de voorwaarden bepaald bij het K.B. van 
18 februari 1991; 
- de venule, gebruikt voor de bloedproef en de bloedanalyse, wordt in principe 
vervangen door een ademanalysetoestel dat moet voldoen aan de voorwaarden 
bepaald bij het K.B. van 18 februari 1991. 

In hetzelfde eerste deel werd overigens de integrale tekst van de K.B.'s van 18 
februari 1991 betreffende de ademtesttoesteilen resp. de ademanalysetoesteilen, met 
hun bijlagen, alsmede van het K.B. van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef, 
opgenomen. 

In een tweede deel zijn dan de overige wettelijke voorschriften betreffende de 
materie samengebracht, helaas zonder historiek of enige annotatie. 

Het derde en laatste deel biedt, overzichtelijk gerangschikt onder trefwoorden, een 
selectie van de relevante rechtspraak. Het overzicht stelt echter teleur, inzonderheid 
doordat het geenszins oorspronkelijk is: aile of vrijwel aile verwijzingen naar recht~ 
spraak, rechtsleer of andere bronnen ziin gewoon overgenomen uit het Becommen
tarieerd Wetboek Wegverkeer van R. POTEen F. GLORIEUX, minstens kunnen zij ook 
daar op vrijwel identieke wijze worden aangetroffen. Enig verschillijkt te zijn dat in 
het Becommentarieerd Wetboek Wegverkeer de rechtspraak telkens onder de toe
passelijke wetsbepaling is opgenomen, wat de hanteerbaarheid van het geheel eigen
lijk meer ten goede komt. 

Weilicht ingevolge de optie voor een afzonderlijke selectie van rechtspraak, werd 
toch heel wat gepubliceerde rechtspraak weggelaten. Zo werden b.v. zeker niet aile 
relevante uitspraken omtrent de toepassing van de Besluitwet van 14 november 1939 
betreffende de beteugeling van de dronkenschap opgenomen (verwijzen wij maar 
exemplarisch naar de annotaties bij deze besluitwet in De Larcier Wetboeken, Deel 
II. Strafrecht, 1994, pp. 394-395 ). 

De verdienste van de auteurs, R. POTE en M. V ANSNICK, is zeker dat zij in dit hoek de 
belangrijkste bronnen rond het alcoholgebruik hebben samengebrachtt vergezeld van 
een aantal interessante aanvuilende documenten. Ook vormelijk is het hoek bijzon
der verzorgd. 

Het wordt voor de rechtspracticus echter ailemaal een beetje moeilijk en duur om 
volgen. Kan men nog verwachten dat hij zich van dezelfde auteur en het Handboek 
Verkeerswetgeving en het Dossier Wegverkeer ,Rijden onder invloed'; en het 
Becommentarieerd Wetboek Wegverkeer en de huidige publicatie aanschaft, zeker 
wanneer deze werken geheel of gedeeltelijk dezelfde materia beslaan, en elkaar in 
meerdere of mindere mate overlappen? 
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In een vorige recensie (T. P.R., 1994, 2392) schreven wij dat de beoefenaars van het 
verkeersrecht sinds kort verwend worden met de verschijning van een aantal zeer 
praktijkgerichte Nederlandstalige publicaties binnen hun vakgebied. Vandaag lijkt 
men eerder een teveel van het goede te moeten vrezen, 

P. VAN CAENEGEM 

BELASTINGRECHT 

COUTURIER, J. en PEETERS, Br., Het Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwer
pen, Maklu, 1995, 720 p. 

Nauwelijks drie jaar na zijn eerste uitgave is het hier besproken werkstuk goed op 
weg om erkend te worden als een van de klassiekers van het fiscaal recht. Het hoek is 
gegroeid uit de collegenota's van de cursus fiscaal recht die de auteurs aan de 
Universiteit Antwerpen doceerden respectievelijk doceren. Door zijn toegankelijke 
structuur en zijn zin voor synthese is het bovendien een handig werkinstrument voor 
de praktizijn. Zowel voor de ervaren fiscalist die bepaalde grondbeginselen wil 
opfrissen, als voor de jurist die slechts sporadisch met fiscale problemen wordt 
geconfronteerd en nood heeft aan een leidraad in het (steeds dichter wordende) 
fiscale woud, kan het boek zijn diensten bewijzen. 

Het boek volgt in ruime mate de structuur van de onderscheiden fiscale wetboe
ken die erin aan bod komen: Wetboek van Inkomstenbelastingen, Wetboek van met 
de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, B.T.W.-Wetboek, Wet
hoek van Registratie-, Hypotheek en Griffierechten, Wetboek van Successierechten, 
Wetboek der Zegelrechten, Wetboek der met zegel gelijkgestelde taksen en, ten
slotte, de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. Vanzelfsprekend gaat de 
meeste aandacht, nagenoeg drie vierde van het boek, naar het W.I.B. en naar het 
W.B.T.W. 

In het licht van de basisdoelstelling van het boek, m.n. een overzicht bieden van 
de grondregels van het Belgisch belastingrecht, spreekt het voor zich dat men er 
geen uitgebreide bespreking in terugvindt van zeer specifieke problemen. Aan 
het begin van de meeste hoofdstukken, afdelingen of paragrafen vindt de lezer 
daartoe een ge-update literatuurselectie die verder onderzoek mogelijk maakt. An
derzijds wordt het voetnotenapparaat benut om te verwijzen naar de rechtspraak en, 
weze het in mindere mate, naar de circulaires die de uiteengezette beginselen 
toelichten. 

Het eerste deel van het boek is gewijd aan de federale belastingen. Hier komen 
achtereenvolgens de inkomstenbelastingen, de met inkomstenbelastingen gelijk
gestelde belastingen en de indirecte belastingen aan bod. De verschillende wijzi
gingen die de wetgever in de loop van 1994 heeft doorgevoerd (o.a. het nieuwe 
vermoeden voor de bepaling van de fiscale woonplaats voor gehuwden, de verho
ging met 25% van het kadastraal inkomen van een tweede verblijf en van een niet 
tot beroepsdoeleinden verhuurde of gratis ter beschikking gestelde woning, de be
lastingvermindering voor uitgaven betaald aan PW A's of nog, het verhoogde re
gistratierecht voor de inbreng door natuurlijke personen van een onroerend goed 
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dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of is bestemd), worden 
hierbij op een coherente wijze in het geheel opgenomen, zonder dat er dispropor
tioneel aandacht aan wordt besteed. Waar nodig worden de vaak abstracte fiscale 
regels geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden wat het boek ook voor niet
ingewijden toegankelijk maakt. 

Ondanks zijn federaal klinkende titel, komen in het tweede en derde deel ook, weze 
het zeer bondig, de regionale en de lokale belastingen aan bod. Meer dan in het eerste 
deel, zal men voor gedetailleerde toelichting aangewezen zijn op de literatuurselec
ties. 

Een kort overzicht van de door Belgie met andere staten en met internationale 
organisaties gesloten (dubbelbelasting)verdragen, sluit het handboek af. 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, werd voor dit boek de stof bijgehouden tot 1 
januari 1995. Nu onze regering zich ook in 1995 op fiscaal vlak niet onledig heeft 
gehouden, zal de ,editie 1996" naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer op zich 
laten wachten. 

F. HELLEMANS 

VANDENBERGH, H., Het B.T. W.-Handboek Editie 1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, 
634 p.;- Prijs: 

Het ,B.T.W.-Handboek" is aan zijn tweede uitgave toe. AI wie een tot maart 1995 
bijgewerkt overziclit van de meest relevante wetgevin:g en rechtspraak op het vlak 
van materieel B.T.W.-recht wenst, zal er ongetwijfeld zijn gading in vinden. 

De belangrijkste wijziging ten aanzien van de eerste editie, waarin de stof werd 
bijgehouden tot mei 1993, betreft de verwijzingen naar het ,oude B.T.W.-recht", 
m.a.w. het B.T.W.-stelsel zoals dit bestond tot 31 december 1992. In de eerste editie 
was dit oude B.T.W.-stelsel nog uitdrukkelijk aanwezig. Hierdoor waren tal van 
uiteenzettingen opgebouwd rond het drieluik ,oud Wetboek- Europese richtlijnen
nieuw Wetboek". Anno 1995 is het ,nieuwe" stelsel echter volledig ingeburgerd. 
Terecht heeft de auteur er dan ook voor geopteerd de (meeste) verwijzingen naar het 
oude recht weg te laten en de tweespalt Europees recht-Belgisch recht ten voile te 
laten spelen. Het opmerkelijke gevolg (waarschijnlijk een unicum voor een fiscaal 
werk!) hiervan is dat de tweede uitgave van het handboek zo'n 30 blz. korter is dan 
de eerste. 

Dit hoeft evenwel niet te betekenen dat de nieuwe wettelijke regelingen niet aan bod 
zouden komen. 

Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de mogelijke vrijstellingen voor werk
zaamheden en expertises m.b.t. roerende lichamelijke goederen en voor vervoer
diensten die rechtstreeks verband houden met intracommunautair goederenvervoer 
(randnrs. 211 en 212; afwijkende maatregelen bij toepassing van artikel 27 Zesde 
Richtlijn). Verder komt ook de nieuwe winstmargeregeling voor leveringen van 
gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiqui
teiten ter sprake (randnrs. 549 en 550; omzetting van de Zevende Richtlijn van 14 
februarl 1994). Het spreekt voor zich dat de veel besproken problematiek inzake 
verhuring van garages evenmin kon achterwege blijven (randnrs. 111 tot 113). AI 
deze wijzigingen worden probleemloos in het geheel opgenomen, zonder dat het 
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nodig was biervoor aan de structuur van bet handboek te raken. Hetzelfde geldt 
overigens voor de bijna twintig nieuwe arresten van het Hof van Justitie die in bet 
boek werden verwerkt (zie bijvoorbeeld bet arrest van 17 november 1993 m.b.t. het 
begrip ,reclamewerkzaambeden", randnr. 254 en bet muzikale arrest van 3 maart 
1994 inzake Tolsma, randnr. 272). 

Op structureel vlak heeft het bandboek in vergelijking met de eerste editie inderdaad 
geen diepgaande wijzigingen ondergaan. Het boek is opgebouwd rond vijf basis
begrippen van het B.T.W.-stelsel, m.n. de notie belastingplichtige, leveringen en 
diensten, invoer en uitvoer, aftrek en teruggaaf. Aan elk van deze begrippen is een 
deel gewijd. Daamaast zijn er nog delen over de bijzondere regelingen (kleine 
ondememingen, landbouwregeling, tweedebandse goederen, ... ), over de personen 
die de B.T.W. moeten voldoen, over onroerende goederen en, tenslotte, over Euro
peesrecbtelijke problemen. In bet bijzonder lezenswaardige laatste deel wordt o.m. 
stilgestaan bij de vraag van de directe werking van bet gemeenschapsrecht, bij de 
mogelijkheid voor Lid-Staten om afwijkende maatregelen in te voeren of nog, bij de 
gevolgen van de veroordeling van een Lid-Staat door bet Hof van Justitie wegens 
niet-naleving van de Europese richtlijnen. 

Uit wat voorafgaat moge blijken dat bet B.T.W.-Handboek meer wil zijn dan een 
,droge" weergave van de Belgiscbe B.T.W.w-etgeving. De Europese Richtlijnen en 
de recbtspraak van het Europees Hof nemen immers een vooraanstaande plaats in. 
Overal worden de Belgiscbe wetten en K.B.'s getoetst aan of toegelicbt door middel 
van de Europese regels. Vaak leidt dit tot overwegingen bij de verenigbaarheid van 
de Belgiscbe regeling met de Europese en tot suggesties over de interne samenbang 
van het B.T.W.-stelsel. Doelstelling van het besproken werkstuk is duidelijk niet 
enkel bet bestaande B.T.W.-stelsel analyseren, verklaren of toelicbten, maar ook 
vragen oproepen, zelfs wanneer bet antwoord bierop niet meteen voorbanden is, of 
geen onmiddellijk praktiscb belang heeft. Uiteraard vraagt dit een bijkomende 
inspanning van de lezer of gebruiker van bet werk, doch dat is dan waarschijnlijk 
de prijs die moet worden betaald om de hoop van de auteur waar te maken, m.n. ,de 
lezer een inzicht (verschaffen) in de werking van de B.T.W. wetgeving op nationaal 
en Europees vlak" (randnr. 648, in fine). 

F. HELLEMANS 

GRENSOVERSCHRUDEND RECHT 

BERTRAMS, R.I.V.F. en VANDER VELDEN, F.J.A., Overeenkomsten in het interna
tionaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag, Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 
p. 21 0; - Prijs: Dfl. 77 ,50. 

In het Benelux commerciele rechtsverkeer nemen intemationale overeenkomsten 
een belangrijke plaats in. Het intemationale karakter van deze overeenkomsten 
brengt ecbter onzekerheid mee, onzekerheid over het recht dat op die overeenkom
sten van toepassing is en over de inhoud van bet toepasselijke recht. Het boek van 
Bertrams en VanderVelden, dat verschijnt in een serie Praktijkhandleidingen, wil 
de Nederlandse lezer informeren over de belangrijkste rechtsregels die voor inter-
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nationale overeenkomsten gelden. Eens te meer moet vastgesteld worden dat dit 
Nederlandstalig praktijkboek uitsluitend werd geschreven voor een Nederlands pu
bliek, terwijl het met een kleine moeite kon aangepast worden en ook voor Belgische 
lezers kant en klaar ter beschikking kon staan. BERTRAMS is docent aan de faculteit 
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en VANDERVELDEN is 
ambtenaar bij het Ministerie van Justitie. Beide auteurs hebben ruime ervaring op het 
gebied van internationale contracten en hebben talrijke publicaties op hun naam 
staan. 

In het eerste deel worden de Nederlandse verwijzingsregels uiteengezet inzake de 
algemene beginselen van contractenrecht, in het bijzonder het E.E.G.-Verdrag inzake 
het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980. Op 19 
juni 1980 is, zoals men weet, te Rome dit verdrag gesloten. Het is in Nederland 
goedgekeurd bij Wet van 31 januari 1991 en op 1 september 1991 in werking 
getreden. Eerder, op 1 april 1991, was het in Belgie reeds in werking getreden, 
evenals in de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Lux
emburg, Italie en het Verenigd Koninkrijk. Ierland volgde een tijd later. Voor Spanje 
is dit verdrag op 1 september 1993 in werking getreden. 

Overeenkomsten worden veel gesloten via personen die contractspartijen vertegen
woordigen. Daarom werd het nuttig geacht enige aandacht te besteden aan het op de 
vertegenwoordiging toepasselijke recht. In dit verband is van belang het Haags 
verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging van 1978, dat 
op 1 oktober 1992 in Nederland in werking is getreden. Ook de aansprakelijkheid uit 
afgebroken onderhandelingen komt aan bod, alsook de algemene voorwaarden, 
bijvoorbeeld-het klassieke probleem-van de ;;battle of-forms". 

Het tweede deel geeft het Nederlands internationaal privaatrecht weer inzake bij
zondere overeenkomsten. Aldus passeren de revue de koop, met in het bijzonder de 
alleenverkoopovereenkomsten, de koop van onroerend goed en de zekerheidsrechten 
ten behoeve van de niet betaalde verkoper, de huurkoop; de verbruikleen, met de wet 
op het consumentenkrediet; de schenking; de huur, de leasing en de pacht; opdracht, 
lastgeving en agentuurovereenkomst; bewaarneming, consignatie, bruikleen, uitgave 
van werken, auteurscontract, ·licentie- en franchiseovereenkomst; arbeidsovereen
komst; aanneming van werk; maatschap, vennootschap onder firma en andere 
samenwerkingsvormen; borgtocht; vaststellingsovereenkomst en dading; verzeke
ring; wissels en cheques. 

In 1980 kwam, zoals gezegd, via het Europees Overeenkomstenverdrag, een harmo
nisatie van de IPR-regels inzake verbintenissen uit overeenkomsten tot stand. Reeds 
snel na de totstandkoming van het Verdrag van Rome werd gepleit voor een 
harmonisatie van het contractenrecht. De verschillen tussen het contractenrecht 
van de Lidstaten werden immers als concurrentieverstorend aangevoeld. Prof. em. 
E. Rigaux komt tot de conclusie dat ,le droit international prive apparaftrait dans 
quelques annees une espece d'inguanodon n'ayant pas survecu a la concurrence 
d'animaux mieux armes ou plus sanguinaires". (,Droit international prive et droit 
communautaire", in Festschrift Loussouarn, 341). Over de projecten voor harmoni
satie van het Europese contractenrecht vindt men in dit boek echter geen woord. Wel 
over de internationale harmonisatie van het koopcontract. Binnen de internationale 
overeenkomsten neemt de koop inderdaad een belangrijke plaats in. In het Weense 
Koopverdrag is een eenvormige regeling gegeven voor de internationale koop. Een 
derde deel van dit boek bespreekt de inhoud van dat verdrag. Voor Belgische lezers 
kan ik verwijzen naar HERBOTS, J.H., De transnationate ko.opovereenkomst. Ret 
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Weense Koopverdrag van 1980, uitgegeven bij Acco, Leuven, 1991 en naar 
SCHRANS, G. en VAN HOUTTE, H., lntemationaal en financieel recht, uitgege
ven bij Acco, Leuven, 1991, waarin eveneens de intemationale koop behandeld 
wordt. 

In bijlage vindt men de Nederlandse tekst van het E.O.V.-verdrag, het Haags 
Vertegenwoordigingsverdrag en het Weens Koopverdrag. 

Dit boek is voor de praktijk bedoeld. Het hoeft daarom niet te diep op de proble
men in te gaan. Als voorbeeld dat men in dit hoek dan ook geen diepgaande 
analyses moet zoeken, kan het commentaar weergegeven worden op art. 79 van 
het Weense Koopverdrag dat betrekking heeft op de bevrijdende omstandigheden, 
t.t.z. overmacht: ,Kan de tekort komende partij aantonen dat de niet-nakoming 
van de overeenkomst veroorzaakt is door omstandigheden, waarvoor zij niet be
hoefde in te staan, dan is zij geen schadevergoeding verschuldigd. Onder bevrij
dende omstandigheid wordt een verhindering verstaan die buiten de macht van 
de tekort komende partij lag en waarvan in redelijkheid niet van haar verwacht 
mocht worden dat zij daarmee bij bet sluiten van de overeenkomst rekening zou 
hebben gehouden, of dat zij de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven 
zou zijn gekomen. De benadeelde partij behoudt ondanks de bevrijdende om
standigheden zijn recht op ontbinding conform art. 49 en 64. Naast deze regeling 
van de bevrijdande omstandigheden kent bet Weens Koopverdrag geen overmachts
bepaling." Dit commentaar is uiteraard zeer summier. Geen woord bijvoorbeeld 
over de niet te voorziene tekortkoming door een uitvoeringsagent (zie bier
over HERBOTS, J. en PAUWELS, C. ,La responsabilite du fait d'auxiliaires dans la 
Convention de Vienna d'un point de vue de droit compare", in Festschrift Karl 
Neumayer, ter perse). Dit is uiteraard geen kritiek op het boek dat een praktijkhand
leiding is, zoals gezegd. 

J. HERBOTS 

VARIA 

Liber Amicorum Andre Prims, Gent, Mys & Breesch, 1995, 407 p.;- Prijs: 

Naar aanleiding van bet beeindigen van zijn functie als hoofdredacteur van bet 
(inmiddels opgeheven) Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en als voor
zitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht werd aan Andre Prims 
aan liber amicorum aangeboden. Het is gepubliceerd als derde deel in de reeks 
,Recht en Gezondheidszorg" waarvan de redactie wordt voorgezeten door de ge
vierde zelf. 

Zowel opname in deze reeks als het ,Woord vooraf" van T. Vansweevelt wekken 
de indruk als zou het bier om een gezondheidsrechtelijk boek gaan. Zo houdt 
Vansweevelt ons voor: ,Dit Liber Amicorum is een primeur: bet is het eerste 
huldeboek over gezondheidsrecht dat in Belgie verschijnt". Dit lijkt me enig
zins overdreven. Het boek gaat ondermeer over gezondheidsrecht maar bevat ook -
heel wat al dan niet juridische bijdragen over andere dan gezondheidsrechtelijke 
onderwerpen. Dit is niet verwondeilijk vermits Prims, die vooral als beheerder van 14 
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gezondheidsinstellingen en als adviseur van Belgische en interrtationale overheids
instanties naam maakte, slechts in een latere fase van zijn academische loopbaan 
actief werd op het terrein van het gezondheidsrecht als rechtsdiscipline. Zo bekleedt 
hij naar eigen schrijven (Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1990-91, p. 93) 
pas sedert het academiejaar 1990-1991 een ,leerstoel gezondheidsrecht" in de 
faculteit geneeskunde (School voor Maatschappelijke Gezondheidszorg) terwijl 
een lezing van de lijst van zijn publicaties leert dat de eigenlijke gezondheidsrechte
lijke publicaties (ondermeer de codex) een tiental jaar geleden het Iicht begonnen te 
z1en. 

Ret liber amicorum bestaat uit twee delen, nl. een eerste dee! waarin enkele meer 
persoonsgetinte bijdragen zijn opgenomen die een bepaald facet uit de loopbaan 
van A. Prims belichten en een tweede deel met 18 wetenschappelijke bijdragen 
waarin ,de zeer gevarieerde interessesfeer van A. Prims" (dixit Vansweevelt) wordt 
weerspiegeld. Vier ervan hebben geen betrekking op een juridisch, laat staan 
gezondheidsrechtelijk thema nl. de bijdrage van ererector Dillemans en Keirse 
over ,palliatieve zorgkeuze en uitdaging voor de vorming"; van Stockman over 
,het beheer van congregationele gezondheidsinstellingen: historische achtergron
den en toekomstperspectieven"; van E. Suy en M. Maes over ,Low serum 
L-Tryptophan availibilty as a marker of an acute phase response in depression" 
(een bijdrage die eerder thuishoort in een medisch tijdschrift) en nogmaals van 
E. Suy over ,Taken van de hoofdgeneesheer: verleden en heden". Op zich is dat 
laatste thema uiteraard gezondheidsrechtelijk, maar de benadering van de auteur is 
dat n~et. 

Van de restto:rende bijdragenzijn er vier die de Belgische praktijkjurist slechts matig 
zullen kunnen bekoren omdat zij op eerder summiere wijze een algemene probleriui~ 
tiek behandelen, hoewel ik er onmiddellijk aan toevoeg dat zij stuk voor stuk 
interessante ,inleidingen tot de stof" vormen. Ik vermeld hier de bijdragen van 
Leenen (,Ret zelfbeschikkingsrecht van de patient"); van Massion (,Pourquoi une 
charte des malades"); van Pinet (,Vers la declaration sur la promotion des droits des 
patients en Europe- Les annees d'enthousiasme en d'obstination") en tenslotte van 
Roscam Abbing (,Gezondheidsrecht in Europees perspectief"). 

Zeker ook lezenswaard maar in de marge van het gezondheidsrecht zijn de bijdragen 
van Herbots (,Een recente Franse wet over de aansprakelijkheid van ziekenhuizen en 
bejaardentehuizen als bewaarnemer, en over het lot van de in die oorden achterge
laten zaken") en van Torfs (,Gezondheidszorg en juridische beveiliging van katho
lieke identiteit - A Ia recherche du temps perdu?"). 

De acht overblijvende bijdragen zijn zoals gezegd zeer divers van aard. 

Decoster en Ceuterick (,De verwerking van medische persoonsgegevens en de 
bescherming van de gegeven:s binnen het ministerie van volksgezondheid en in de 
ziekenhuizen' ') behandelen: in een eerste deel de privacywet voorzover relevant voor 
medische gegevens en in een tweede deel de regelgeving door en de gegevensbe
scherming binnen het Ministerie van volksgezondheid en Leefmilieu. Vermeldens
waard is de definitie die zij geven van ,medische gegevens van persoonlijke aard" 
nl. ,de gegevens die tot de bevoegdheid van een arts behoren" (p. 104) waarmee 
wellicht wordt bedoeld dat gegevens niet intrinsiek medische .gegevens zijn maar het 
worden nadat zij door een bevoegd persoon als zodanig zijn (h)erkend. De stelling 
dat de privacywet artikel 458 van het strafwetboek ,versoepelt" (p. 109) verdiende 
nader te worden toegelicht. 

In een praktijkgericht betoog belicht Dewallens (,Ret 'functioned samenwerkings-
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verband' en de 'ziekenhuisassociatie': een contextuele analyse van twee dienst
gewijze samenwerkingsverbanden") samenwerking tussen ziekenhuizen vanuit de 
gemeenrechtelijke regels inzake overeenkomsten, de ziekenhuiswet en haar uitvoe
ringsbesluiten, de ZIV wet en haar uitvoeringsbesluiten, de VZW-wet, de OCMW 
wet, de Wet Uitoefening Geneeskunst en de Code van Medische Plichtenleer. Erg 
overtuigd van zijn betoog lijkt hij niet vermits hij afrondt met ,Hoog tijd dat 
Professor Prims weer een commentaar uitgeeft...". 

Hey len (,Fout-en causaliteitstheorieen toegepast op de aansprakelijkheid voor eigen 
fout in hoofde van de anesthesioloog-reanimator") behandelt het hem zo vertrouwde 
thema op de voor hem gebruikelijke wijze, nl. een bonte mengeling van medische 
literatuur en (meestal) niet gepubliceerde literatuur. Enigzins verrassend is zijn 
pleidooi voor ,zelfs wettelijke maatregelen om duidelijkheid te brengen in deze 
materie" (p. 233). 

Ook Schutyser (,De ziekenhuisarts in wetgeving en medische deontologie - een 
spanning tussen professie en institutie") berijdt een door hem geliefd stokpaardje. 
Hij doet dit aan de hand van een aantal ,gezondheidsrechtelijke stellingen" die 
telkens, de een wat omstandiger dan de andere, met enige nationale of internationale 
informatie worden belicht. Aldie stellingen hebben een kenmerk gemeen: de roep 
naar duidelijkheid in de diverse rechtsverhoudingen tussen ziekenhuizen en artsen, 
artsen en patienten, ziekenhuizen onderling enz. 

Dan blijven er nog vier bijdragen over waarvan ik, zonder afbreuk te willen doen aan 
de vorige vier, heb genoten en waarvan ik verwacht dat zij nog sporen zullen nalaten 
in de literatuur en rechtspraak. Stuk voor stuk behandelen zij een origineel thema op 
deskundige wijze en leveren zij aldus een bijdrage tot de ontwikkeling van het 
gezondheidsrecht in Vlaanderen. 

De bijdrage van Balthazar over de motivering van medische beslissingen behan
delt de op het eerste gezicht wellicht verrassende vraag inhoeverre de ,Uit
drukkelijke motiveringswet" van 29 juli 1991 van toepassing is op beslissingen 
van medici die invloed hebben op de juridische positie van hun patienten of de 
personen die zij onderzoeken. Zijn conclusie: ,Er is reden om eens nate denken over 
een bijsturing van de Uitdrukkelijke Motiveringswet die zeker nog voldoende jong 
en gezond is om enkele kleine chirurgische ingrepen zonder complicaties te over
leven". 

Bijzonder geslaagd en rijk gedocumenteerd is de bijdrage van Guldix over de 
omstreden vraag: ,Is embryoreductie bij een meerlingzwangerschap strafbaar?". 
Ook zij pleit in omfloerste termen voor wetswijziging: ,Nu de gemoederen rond de 
depenalisering van abortus ietwat bedaard zijn, kan de wetgever zich in de nabije 
toekomst misschien hierover bezinnen en enige verduidelijking in de wettelijke 
regeling brengen". 

Ook Lust behandelt een heet hangijzer en komt met goede argumenten om te 
twijfelen aan vroeger ingenomen standpunten ,omtrent de preventieve bevoegdheid 
van de organen van de orde van· geneesheren". Terecht kwalificeert hijzelf zijn 
analyse als ,een grondslagenonderzoek". Ook hij concludeert in de richting van een 
wetsaanpassing:" Benevens- uiteraard- een regularisering van deze onverkwik
kelijke toestand door een passende legalisering". 

Tenslotte is er, letterlijk ,last, but not least" de bijdrage van Vansweevelt over 
,verplichte ethische comites in ziekenhuizen" met de wat duistere ondertitel ,Who 
watches the doctor watchers?" waarin leerrijke commentaar wordt gegeven bij het 
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K.B. van 12 augustus 1994 dat de oprichting van dergelijke comites verplicht heeft 
gesteld in Belgische ziekenhuizen. 
En hoe luidt zijn conclusie?: ,Een betere regelgeving kan leiden tot een efficientere 
werking van ethische comites, waardoor de vooropgestelde doelstellingen sneller en 
beter kunnen worden bereikt". 
De verdere ontwikkeling van bet gezondheidsrecht zal in belangrijke mate langs 
wetgevende weg verlopen, zoveel is wei duidelijk. 

H.NYS 
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