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AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

A. catalDo, N. colEttE-baSEcqZ, N. EStiEnnE, B. foSSéPrEZ, B. goffaux, R. mar-
cHEtti en A. PütZ, Trois conditions pour une responsabilité civile (Limal: Anthemis 
2016), 286 p., €83,96.
Vanuit de vaststelling dat het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht 
slechts summier de aansprakelijkheidsvoorwaarden bepaalt, behandelt dit verza-
melwerk enkele vraagstukken die uit de eenvoud van de artikelen 1382 e.v. BW 
voortvloeien. Allereerst wordt het begrip opzet in het burgerlijk recht en het stra-
frecht uitvoerig besproken. Interessant is dat daarbij ook aandacht wordt besteed 
aan hoe deze twee rechtstakken elkaar beïnvloeden en met elkaar overlappen. Ver-
volgens wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke ontwikkelingen die zich 
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hebben voorgedaan m.b.t. de vergoedbare schade: wrongful life-vorderingen, de 
loondoorbetalingsarresten en de karakteristieken van vergoedbare schade (zeker, 
persoonlijk en rechtmatig). Vooral de forse kritiek op het cassatiearrest van 14 no-
vember 2014 m.b.t. de wrongful life-vordering springt daarbij in het oog. Ten derde 
wordt het lastige vraagstuk inzake de invloed van een vooraf bestaande toestand 
van de schadelijder op de vergoedbaarheid van de schade besproken. De auteur 
verzet zich daarbij hevig tegen de interpretatie die sommige rechtsleer heeft gege-
ven aan het bekende cassatiearrest van 2 februari 2011 volgens hetwelk een voor-
af bestaande toestand van de patiënt niet mee in rekening wordt genomen bij de 
schadebegroting. Deze interpretatie, waarbij de vooraf bestaande toestand van de 
patiënt wordt genegeerd, dient volgens de auteur te worden voorbehouden voor de 
vergoeding in het kader van de sociale zekerheid. Ten vierde wordt ook ingegaan 
op de verlies-van-een-kansleer, toegepast op het bewijs. De auteurs pleiten daarin 
o.m. voor de erkenning van verloren kansen als autonome (morele) schade. Tot slot 
worden de (verbazend veel) verschillende immuniteiten die het Belgische recht rijk 
is, besproken. De immuniteiten waarover wordt gesproken zorgen ervoor dat er in 
principe geen burgerrechtelijke vordering tegen de beschermde personen kan wor-
den ingesteld. De auteur onderscheidt daarbij twee grote categorieën. De bescher-
ming kan betrekking hebben op de veroorzaker van het schadeverwekkende feit, 
dan wel op het slachtoffer ervan.
Dit boek biedt geenszins een volledig overzicht van alle evoluties die zich de laatste 
jaren in dit domein hebben voorgedaan, maar dit maakt de bijdragen die erin staan 
daarom niet minder interessant. De behandelde topics worden zeer grondig, al dan 
niet rechtsvergelijkend uitgewerkt, en bieden vernieuwende, soms zelfs controver-
siële inzichten.

Wannes buElEnS

CONTRACTENRECHT

B. DEmarSin, Knelpunten bij de koop van kunst- en cultuurvoorwerpen in Knelpun-
ten contractenrecht (Antwerpen: Intersentia 2015), viii + 106 p., €25
Inleiding. Vertrekkend vanuit de vaststelling dat de kunsthandel heel wat specifieke 
kenmerken kent, bouwt dit boek voort op het welbekende onderzoek van Demarsin. 
Het boek bestaat uit twee hoofddelen, gebaseerd op de bron van de specifieke ken-
merken en daarmee verbonden risico’s van de kunsthandel: ten eerste de kenmerken 
en risico’s die voortvloeien uit de aard van de verhandelde kunstvoorwerpen – met 
name op het vlak van authenticiteit, oorsprong, duurzaamheid, enz. –, ten tweede 
deze die voortvloeien uit de specifieke organisatie van de kunstmarkt – bijvoorbeeld 
de internationale aard ervan en de daarmee verbonden IPR-vraagstukken, de tal-
rijke tussenpersonen, het veilingprocédé, enz. Ten slotte wordt nog een klein derde 
deel gewijd aan de specifieke betalings- en leveringsregelingen in de kunsthandel. 
Bij dit alles worden tal van heldere verklarende voorbeelden en toepassingsgevallen 
gegeven, die een grote hulp kunnen zijn voor de praktizijn.
Deel 1. Wat de authenticiteit betreft, als eerste specifiek probleem, pleit het boek 
voor een contractuele definiëring van bepaalde toeschrijvingsformules, gelet op de 
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verwarring die daaromtrent soms bestaat tussen professionele handelaars en (de ad-
viseurs van) de kopers. Zowel koper als verkoper hebben daar baat bij, aangezien zo 
duidelijk blijkt waartoe partijen gehouden zijn jegens elkaar. De auteur, die voort-
bouwt op relevante rechtspraak en buitenlandse (Franse) regelgeving, beschouwt 
dergelijke toeschrijvingsformules als garantie- en exoneratieclausules, die in het 
Belgische recht met name van belang zijn bij dwalingsvorderingen. In een volgende 
beweging geeft de auteur dan ook een kort overzicht van de specifieke kenmerken 
van dwaling met betrekking tot kunstvoorwerpen, met een focus op bovenvermelde 
toeschrijvingsformules: “Een intelligente aanwending van dergelijke bedingen staat 
met andere woorden toe het dwalingsrisico te beheren.” Achtereenvolgens wor-
den de onmogelijkheid tot algehele uitsluiting van de dwaling, de manier waarop 
bovenstaande bedingen inwerken op het determinerende en substantiële karakter 
van de dwaling en de invloed ervan op de beoordeling van de verschoonbaarheid, 
besproken. Vervolgens worden enkele specifieke problemen besproken, bijvoor-
beeld de moeilijkheid van het bewijs van (in)authenticiteit, de verduidelijking van 
de restauratietoestand, de problematiek aangaande seriewerk (‘multiples’), enz. Het 
tweede specifieke probleem dat wordt besproken betreft de herkomst (‘provenance’) 
van kunstwerken en de daarmee gepaard gaande goederenrechtelijke aspecten. Dit 
is zeer relevant wanneer we denken aan de handel in onrechtmatig verkregen of 
verhandelde kunstwerken, bijvoorbeeld door diefstal, gedwongen verkopen, illegale 
opgravingen, plunderingen, smokkel, enz. Met het oog op deze problematiek wordt 
dan ook een overzicht geboden van enkele contractuele technieken en good practices 
die een hulp kunnen bieden in dit opzicht, bijvoorbeeld vermelding van de plaats en 
het tijdstip van contractsluiting met het oog op IPR-vraagstukken, vermelding (voor 
zover mogelijk) van voorgaande eigenaars, contractuele verduidelijking van het ge-
leverde onderzoek (‘due diligence’) met het oog op bewijs van de goede trouw, enz.
Deel 2. In het tweede deel worden de problemen en risico’s die voortkomen uit de 
specifieke organisatie van de internationale kunsthandel besproken, waarbij de auteur 
focust op het veilingprocédé. Twee documenten krijgen daarbij bijzondere aandacht: 
de consignatieovereenkomst tussen verkoper en veilinghuis, als vertegenwoordiger – 
in België meestal als commissionair – van die verkoper, en de algemene veilingvoor-
waarden die spelen ten aanzien van het kooppubliek. De auteur pleit in de eerste plaats 
expliciet voor een grondige redactie van de consignatieovereenkomst – in tegenstelling 
tot wat nu vaak de gangbare praktijk is –, ten einde meer rechtszekerheid te bekomen. 
Bovendien heeft de kwalificatie van het veilinghuis als commissionair van de verko-
per, quod plerumque fit in België, tot gevolg dat de tussenpersoon wordt blootgesteld 
aan mogelijke vorderingen in rechte, bijvoorbeeld aangaande de hierboven bespro-
ken problematieken, maar ook dat de koper zich enkel tegen die tussenpersoon, zijn 
contractspartij, kan richten en niet rechtstreeks tegen de verkoper. De auteur pleit er 
vanuit die vaststelling voor middels de consignatieovereenkomst een onmiddellijke 
vertegenwoordigingsreleatie te creëren, aangezien dit ervoor zorgt dat het veilinghuis 
als lasthebber niet in eigen naam optreedt, doch in naam van de verkoper, waardoor het 
zich ook afschermt van vrijwel alle vorderingen die de koper nadien kan instellen. Wel 
heeft dit een impact op de discretieplicht van het veilinghuis en zijn fiscale verplichtin-
gen (registratierechten en BTW). Daarnaast verdient het aanbeveling om ook enkele 
vraagstukken uit de interne verhouding tussen veilinghuis en verkoper contractueel te 
regelen in de consignatieovereenkomst, bijvoorbeeld de reserveprijs, de bevoegdheid 
tot private verkoop, de informatieplicht van het veilinghuis, de verloning en eventu-
ele vergoedingen, een garantieclausule vanwege de verkoper aangaande authenticiteit 
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en herkomst, enz. Wat de algemene veilingsvoorwaarden betreft, bespreekt de auteur 
uitvoerig de veelvoorkomende exoneratiebedingen in deze voorwaarden. Ten eerste is 
daarvoor de bespreking uit deel 1 aangaande hun effect op de dwaling mutatis mutan-
dis van toepassing. Ten tweede spelen hier ook de bepalingen van het consumenten-
koopregime, die geen exoneratie toelaten voor verborgen gebreken en niet-conformi-
teit gedurende één (voor tweedehandsgoederen) of twee jaar na de verkoop, waardoor 
diverse veilinghuizen hun algemene voorwaarden reeds aanpasten. Daarnaast kan het 
veilinghuis zich in het Belgische recht in zijn algemene voorwaarden, waarmee kopers 
steeds geconfronteerd zullen worden, ook exonereren voor tekortkomingen aan zijn 
informatieplicht t.a.v. de koper (culpa in contrahendo, wat deel uitmaakt van de bui-
tencontractuele aansprakelijkheid in het Belgische recht) – bijvoorbeeld betreffende de 
authenticiteit –, wat de auteur perfect geldig acht, voor zover dergelijke exoneratieclau-
sules de klassieke exoneratiebeperkingen niet schenden.
Deel 3. In een aanvullend klein deel bespreekt de auteur enkele bijzonderheden in 
verband met de levering, betaling en certificaten in de kunsthandel. Bijzonder in de 
kunsthandel in dat opzicht is met name het gebruik van certificaten: “een document 
waarmee een private (derde) partij schriftelijk verzekert dat een product, systeem 
of dienst voldoet aan specifieke vereisten.” Deze certificaten betreffen de authenti-
citeit, oorsprong, waarde, bewaringstoestand, enz. van een welbepaald kunstvoor-
werp. De auteur beschouwt dergelijke certificaten als het eindproduct of de ‘materi-
alisatie’ van een autonome dienstenverhouding, met name tussen een certificerende 
expert en zijn opdrachtgever, en belicht vanuit die gedachte op inzichtelijke wijze 
het onderscheid met de persoonlijke zekerheid en de commerciële garantie. Het cer-
tificaat wordt vervolgens een accessorium van het kunstwerk zelf, in de zin van art. 
1615 BW. Ten slotte belicht de auteur in dit deel zeer kort de impact van het intel-
lectuele eigendomsrecht, bijvoorbeeld het volgrecht van de beeldende kunstenaar, 
en de specifieke BTW-regeling voor cultuurgoederen op de kunsthandel.
Conclusie. Dit boek biedt een helder overzicht van enkele heikele punten bij over-
eenkomsten met betrekking tot kunstvoorwerpen, waarbij op overtuigende wijze 
verwijzingen naar onder andere het Franse, het Duitse en het Amerikaanse (met 
name de staat New York) recht worden gegeven. De recensent is dan ook de mening 
toegedaan dat het boek een belangrijk hulpmiddel kan vormen voor praktizijnen 
– niet alleen geraadpleegde advocaten, maar bijvoorbeeld ook in house-juristen, 
verzekeraars, veilinghuizen, kunsthandelaars, kunstliefhebbers, enz. – die op re-
gelmatige basis te maken krijgen met de kunsthandel, zowel langs de kant van de 
koper als de verkoper. Hopelijk slaagt het boek aldus in zijn meest fundamentele 
doelstelling: bijdragen aan een mentaliteitswijziging in de kunsthandel, met name 
door de betrokken actoren te overtuigen van het belang van een geschreven en dege-
lijk geredigeerde overeenkomst. Bij de recensent persoonlijk is dat alvast het geval.

Benjamin vErHEyE
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FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

R. barbaix en A.L. vErbEkE (eds.), Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht 
in Bibliotheek Estate Planning, nr. 10 (Antwerpen: Intersentia 2014), x + 222 p., 
€ 65,00.
Dit boek is de neerslag van drie panelgesprekken die in het academiejaar 2012-2013 
werden gehouden in het kader van het mastervak Familiaal vermogensrecht aan de 
KU Leuven. Bedoeling was de studenten toe te laten in dialoog te gaan met mensen 
uit de praktijk van het familiaal vermogensrecht en daarbij werden de behandelde 
thema’s telkens benaderd vanuit drie perspectieven, met name dat van de magis-
traat, de notaris en de advocaat. Het ging telkens om actuele thema’s in drie domei-
nen: het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De actuele knelpunten en 
topics die de magistraten, advocaten en notarissen toelichtten, werden door hen ook 
neergeschreven in een korte bijdrage. 
Daarnaast werd aan de studenten gevraagd om met betrekking tot de verschillende 
thema’s memo’s te schrijven die door assistenten werden samengebracht en wer-
den uitgewerkt in een aantal bijdragen die ook in dit boek zijn opgenomen. Deze 
bijdragen bevatten veelal een uitgewerkt en onderbouwd overzicht met betrekking 
tot de verschillende behandelde topics en geven in de regel ook – in zoverre er in 
rechtspraak en/of rechtsleer ter zake divergenties bestaan – de verschillende aldaar 
ingenomen standpunten weer. Dit laatste is voor de rechtspracticus ongetwijfeld 
bijzonder nuttig vermits aldus met betrekking tot bepaalde betwiste topics snel ken-
nis kan worden genomen van de verschillende soms tegenstrijdige standpunten in 
rechtspraak en/of rechtsleer. We wijzen daarvoor bij wijze van voorbeeld aldus on-
der meer op de bijdragen waarin de vraag aan de orde was naar de mogelijkheid om 
al dan niet toepassing van artikel 1435, tweede lid BW te maken in een stelsel van 
scheiding van goederen en de mogelijkheid om al dan niet de regels inzake prefe-
rentiële toewijzing van de gezinswoning toepassing te laten vinden in een stelsel 
van scheiding van goederen. Zo ook kwam het overgangsrecht van de wet van 13 
augustus 2011 tot hervorming van de gerechtelijke vereffening-verdeling aan bod en 
meer bepaald de vraag in welke mate de nieuwe wet op ‘oude’ dossiers toepassing 
kan vinden evenals de vraag naar de kwalificatie van de schenking tegen een sterk 
verminderde prijs als vermomde of onrechtstreekse schenking. 
Verder melden we onder meer nog andere thema’s die in de praktijk nog wel eens tot 
discussie aanleiding geven, zoals de vraag naar het bewijs van bankgiften of de her-
roeping van schenkingen wegens ondankbaarheid. In die zin is dit boek dat in korte, 
lezenswaardige bijdragen ingaat op deze diverse topics van relatievermogensrecht, 
erfrecht en giften actueel en nuttig voor welke practicus ook – advocaat, notaris of 
magistraat – die actief is in het domein van het familiaal vermogensrecht.

Michael traESt
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FAMILIERECHT

S. EggErmont, Tweerelaties - Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samen-
woning juridisch ontleed (Antwerpen: Intersentia 2016), xxiii + 665 p., €170
Het voorliggende boek is de handelseditie van het proefschrift waarop Sven Eg-
germont in het voorjaar van 2015 met glans promoveerde. De auteur biedt een al-
omvattend overzicht van de verschillende soorten tweerelaties doorheen het recht. 
Hij beperkt zich niet tot het ‘klassieke’ personen- en familierecht en familiaal ver-
mogensrecht, maar gaat bovendien in op het fiscaal recht, het socialezekerheids-
recht, het strafrecht en het vreemdelingenrecht. De juridische behandeling van de 
verschillende relatievormen verschilt grondig in die verschillende rechtstakken. Het 
boek gaat echter veel verder dan enkel een inventarisatie van bestaande regels. De 
auteur biedt ook een grondige juridische ontleding van elk van de besproken rege-
lingen én van hun onderlinge samenhang. Die ontleding biedt de praktizijn waar-
devolle argumenten om een bepaalde juridische bescherming af te dwingen of net 
te ontwijken. Verder biedt zij de rechtswetenschapper een opmaat voor verdere we-
tenschapsbeoefening. 
Sinds de opkomst van de feitelijke samenwoning en de invoering van de wettelijke 
samenwoning naast het huwelijk, bestaan er drie vormen van tweerelaties. Tussen 
deze relatievormen bestaat er op bepaalde vlakken geen enkel verschil meer, maar 
op andere blijven er nog steeds erg grote verschillen, afhankelijk van de toepasse-
lijke rechtsregel en zonder dat deze gelijkenissen en verschillen noodzakelijkerwijze 
gebaseerd zijn op logische of consistente ideeën over de verschillende relatievormen.
Het recht dat de tweerelaties regelt, is daarmee een waar kluwen geworden. Het 
blijft actueel, zowel in de (rechts)praktijk als in het beleid. Vandaar het eerste deel 
van het boek, dat strekt tot een minutieuze ontleding van het recht met betrekking 
tot het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. Daarbij 
komen niet enkel het aangaan, de beëindiging en de familierechtelijke inhoud van 
de relaties aan bod. Evengoed onderzoekt de auteur op welke manier de verschil-
lende vormen van tweerelaties in aanmerking worden genomen in het familiaal ver-
mogensrecht en diverse andere takken van het recht.
In het tweede deel beantwoordt de auteur de vraag wat de wetgever ervan weerhoudt 
om in een ruimere bescherming van buitenhuwelijkse relaties te voorzien en of de 
argumenten die in dat verband worden opgeworpen, standhouden. Verder onder-
zoekt hij of de overwegingen achter de verdediging van dat beleid consistent zijn. 
Ook de vraag of het ‘regime’ waaraan buitenhuwelijkse partners zijn onderworpen 
in overeenstemming is met de idee dat zij daar zelf over hebben, wordt onderzocht.
Al deze vragen worden beantwoord aan de hand van onder andere alle relevante 
arresten van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. De auteur toetst ook alle overwegingen aan de sociale werkelijkheid zoals die 
blijkt uit sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ten slotte maakt hij een eigen juridi-
sche evaluatie.
Dit prima boek is een uniek werkinstrument omdat alle relevante regels over de ver-
schillende tweerelaties erin aan bod komen en de auteur ook dienstige oplossingen 
aanreikt waar nodig.

Sven moSSElmanS



TPR 2016 1529

GERECHTELIJK RECHT

S. SobriE, Procederen qualitate qua (Antwerpen: Intersentia 2016), xviii + 368 p., €95
Het is intussen een gemeenplaats om te stellen dat het procesrechtelijke partijbe-
grip een uiterst complex gegeven is (zie o.m. H. Boularbah, Requête unilatérale et 
inversion du contentieux (Brussel: Larcier 2010), 67-115; P. Taelman, Het gezag van 
het rechterlijk gewijsde – Een begrippenstudie (Diegem: Kluwer 2001), 230-247). 
Eén van de (vele) oorzaken hiervan ligt in het feit dat het Gerechtelijk Wetboek 
geen (nadrukkelijk) onderscheid maakt tussen de materiële procespartij – diegene 
over wiens materieelrechtelijke aanspraken het geding gaat – en de formele proces-
partij – diegene die in het geding optreedt ter afdwinging van die aanspraken. Het 
Gerechtelijk Wetboek gaat immers uit van het quod plerumque fit waarbij iemand 
in rechte opkomt voor eigen rekening en waarbij de hoedanigheid van materiële en 
formele procespartij dus in dezelfde persoon verenigd zijn. Nochtans bestaan er 
heel wat situaties waarin deze twee facetten van het ‘partij-zijn’ worden uitgesplitst 
over verschillende personen. Naast het schoolvoorbeeld van de ouders die in een 
geding optreden voor hun minderjarig kind (art. 376 BW), kan o.m. worden gedacht 
aan de schuldeiser die via de zijdelingse vordering de schuldvorderingen van zijn 
schuldenaar gaat innen (art. 1166 BW), de inwoner die een vordering instelt namens 
zijn gemeente of provincie (art. 194 Gem.Decr. en art. 187 Prov.Decr.) of – bij wijze 
van recenter voorbeeld – de groepsvertegenwoordiger die collectief herstel vordert 
voor een groep schadelijdende consumenten (art. XVII.35 e.v. WER). Hoewel het 
in deze voorbeelden in wezen steeds om hetzelfde gaat – een (rechts)persoon treedt 
in rechte op als vertegenwoordiger van de houder van het litigieuze subjectief recht 
omdat die laatste de rechtsvordering niet zelf kan, mag of wil uitoefenen –, ontbrak 
het in de Belgische rechtsliteratuur aan een systematisch uitgewerkte visie over de 
verhouding tussen het rechtsindividu dat een subjectief recht heeft en rechtsbescher-
ming wenst, en de uiteindelijke partij(en) in het geding. Het fenomeen van proces-
vertegenwoordiging werd vooralsnog hoofdzakelijk bestudeerd vanuit specifieke 
toepassingsgevallen (zie de verzuchting hierover van B. Deconinck en K. Baert, 
“Rechtsopvolging in het nieuwe België – Spookrijders in het procesrecht” in M. 
Storme en A. Beirlaen (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa (Ant-
werpen: Kluwer 1991), (377) 382). 
Het boek van Sobrie – dat de handelsversie vormt van het proefschrift dat de auteur 
op 19 januari 2016 openbaar verdedigde aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven – 
wil de casuïstiek overstijgen door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke regels, 
die een (meer) systematische en coherente benadering van de problematiek moeten 
mogelijk maken. 
Om het beoogde onderzoeksresultaat te realiseren, opteert Sobrie voor een ‘herme-
neutisch-inductieve’ aanpak: uit de talrijke concrete toepassingsgevallen van het 
procederen qualitate qua wordt gepoogd een algemene theorie te distilleren. Sobrie 
hanteert daarbij de voor juristen vertrouwde methode van de analyse van (Belgische) 
wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Naast inductief is het onderzoek ook ‘intern 
rechtsvergelijkend’. Sobrie stelt zich immers vragen bij het klassieke uitgangspunt 
in de literatuur dat het procesrechtelijke vertegenwoordigingsmandaat – gelet op 
de afwezigheid van een uitdrukkelijk afwijkende regeling in het Gerechtelijk Wet-
boek – niets anders zou zijn dan een specifieke toepassing van de gemeenrechtelijke 



1530 TPR 2016

(i.e. burgerrechtelijke) vertegenwoordigingsfiguur. In het onderzoek wordt dan ook 
nagegaan in welke mate het burgerrechtelijke regime kan worden getransponeerd 
naar de procesrechtelijke context. Deze invalshoek verdient, niet alleen om zijn 
originaliteit, bijval. Het kadert het onderzoek ook binnen de ruimere, nog steeds 
actuele discussie over de zgn. ‘verkokering’ van het (privaat)recht. Ten slotte doet 
Sobrie ook, zij het in zeer beperkte mate, aan ‘externe rechtsvergelijking’ met de 
rechtssystemen van buurlanden Nederland en Frankrijk.
In een eerste, inleidend hoofdstuk ontwikkelt Sobrie het normatieve denkkader 
waarbinnen de rest van het onderzoek zal worden gevoerd. Het ontwerp van een 
algemene theorie inzake procesvertegenwoordiging en, meer in het bijzonder, de 
vraag naar de mate waarin daarvoor aansluiting kan worden gezocht bij het burger-
lijk recht, vergt volgens de auteur een voorafgaand onderzoek van de verhouding 
tussen het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht in het algemeen. Het resul-
taat van Sobrie’s onderzoek is op zichzelf genomen noch verrassend, noch nieuw. 
In navolging van verschillende auteurs die hem bij de studie van de (toenemende) 
verzelfstandiging van het procesrecht zijn voorafgegaan, komt ook hij tot een genu-
anceerd besluit. Een autonome interpretatie van een burgerrechtelijke rechtsfiguur 
(zoals de vertegenwoordiging) is slechts verantwoord – maar dan ook meteen nood-
zakelijk – indien en voor zover de eigen finaliteit van het procesrecht dat verant-
woordt, hetgeen Sobrie de ‘functionele autonomie’ van het burgerlijk procesrecht 
pleegt te noemen. Telkens zal m.a.w. moeten worden nagegaan of de toepassing van 
principes uit het burgerlijk recht zich laat verzoenen met de eigen wetmatigheden 
en fundamentele uitgangspunten die aan het procesrecht ten grondslag liggen. 
Ook het tweede hoofdstuk, dat een beknopte state of the art bevat van de burger-
rechtelijke vertegenwoordigingsleer, biedt als zodanig geen vernieuwende inzich-
ten, maar is enkel bedoeld als inhoudelijk en structureel referentiepunt voor de 
studie van het eigenlijke onderwerp. Zo volgt de rest van het boek, didactisch zeer 
verantwoord, dezelfde structuur als het tweede hoofdstuk.
De vier volgende hoofdstukken vormen dan het eigenlijke corpus van het onder-
zoek. Achtereenvolgens gaat Sobrie in op vier aspecten van de procesvoering qua-
litate qua die volgens hem het meeste in nevel gehuld zijn: (1) begrip en grondslag, 
(2) voorwaarden, (3) procedurele gevolgen en (4) begin en einde.
In het derde hoofdstuk bakent Sobrie vooreerst zijn onderzoeksdomein nader af 
t.a.v. een reeks van rechtsfiguren die in meerdere of mindere mate verwant zijn met 
de procesvoering qualitate qua. Het meest in het oog springend daarbij is uiteraard 
de afgrenzing tegenover de – veel beter bekende en frequenter voorkomende – ver-
tegenwoordiging ad litem, ook een vorm van procedurele vertegenwoordiging, die 
zich evenwel op een ander ‘niveau’ van de procesvoering situeert. Terwijl de pro-
cesvoering qualitate qua doelt op de procesrechtelijke vertegenwoordigingsrelatie 
waarbij een persoon de rechtsvordering (het ius agendi) uitoefent die verbonden 
is aan een subjectief recht waarvan een andere persoon beweert titularis te zijn, 
behelst de vertegenwoordiging ad litem (slechts) de bevoegdheid tot het stellen van 
proceshandelingen voor rekening van een ander. Essentieel verschil tussen beide 
vormen van procesvertegenwoordiging is dat de vertegenwoordiger ad litem – 
doorgaans een advocaat – in geen enkel opzicht als partij in het geding kan worden 
beschouwd. Om duidelijk het onderscheid met de vertegenwoordiging ad litem in 
de verf te zetten (en om de nauwe band te illustreren met het ius agendi) wordt in 
het proefschrift overigens – anders dan de titel doet vermoeden – niet zozeer ge-
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sproken over procederen qualitate qua, maar wel over de vertegenwoordiging ad 
agendum, een begrip dat Sobrie ontleende aan de Franstalige rechtsliteratuur.
Vervolgens komen de juridische grondslag en de geoorloofdheid van het optreden 
qualitate qua aan bod. Eerste vaststelling daarbij is dat deze rechtsfiguur het zonder 
uitdrukkelijke wettelijke regeling moet stellen. Het optreden qualitate qua heeft 
slechts een onrechtstreekse verankering in het Gerechtelijk Wetboek, m.n. via het 
hoedanigheidsvereiste van artikel 17 Ger.W. Volgens Sobrie valt dit te betreuren. 
Niet zozeer omdat de geoorloofdheid van het optreden qualitate qua daarmee op 
de helling zou komen te staan – die wordt immers als sinds geruime tijd nagenoeg 
algemeen aanvaard (althans in de burgerlijke rechtspleging) – maar wel omdat hier-
door, aldus de auteur, een ‘legistiek vacuüm’ ontstaat wat betreft de toepassings-
voorwaarden en de gevolgen van een dergelijk optreden, waarmee meteen een brug 
wordt geslagen naar de volgende hoofdstukken van het proefschrift.
Het vierde, meest lijvige hoofdstuk is gewijd aan een bespreking van de voorwaar-
den van de procesvoering qualitate qua. Naar analogie met het burgerlijk recht 
onderscheidt Sobrie twee ‘algemene voorwaarden’: (1) het bestaan van vertegen-
woordigingsbevoegdheid van de formele procespartij en (2) de vermelding van de 
identiteit, of minstens van het bestaan, van de materiële procespartij. 
De bespreking van de eerste voorwaarde – het bezitten van vertegenwoordigings-
bevoegdheid – vangt aan met een bondige opsomming van de meest voorkomende 
toepassingsgevallen van het procederen qualitate qua, die netjes worden ingedeeld 
naargelang de bron waarin de vertegenwoordigingsrelatie haar oorsprong vindt 
(wet, rechterlijke uitspraak of privaatrechtelijke rechtshandeling). Vervolgens komt 
de problematiek van de bewijslast en de bewijsvoering aan bod, die rijkelijk wordt 
gestoffeerd met illustraties uit de rechtspraak. Een volgend punt betreft de vraag 
naar de sanctie op een gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid. Krachtens 
artikel 17 Ger.W. is de vordering in dat geval in principe onontvankelijk wegens 
gebrek aan hoedanigheid. Deze schijnbaar eenvoudige regel geeft in de praktijk 
echter vaak aanleiding tot problemen. Een en ander kan volgens Sobrie niet los 
worden gezien van de onduidelijkheid die (nog steeds) heerst rond het – niet in het 
Gerechtelijk Wetboek gedefinieerde – hoedanigheidsbegrip. Geïnspireerd door een 
eerdere studie van Boularbah onderscheidt Sobrie twee soorten hoedanigheid: de 
‘materiële hoedanigheid’ en de ‘proceshoedanigheid’. De materiële hoedanigheid 
wordt omschreven als de positie die een partij inneemt t.a.v. de grond van de zaak 
(bv. als (beweerde) werknemer, als (beweerde) eigenaar, …). De proceshoedanig-
heid betreft de positie die een partij inneemt t.a.v. de procedure (m.n. als materi-
ele en/of formele procespartij). Waar de materiële hoedanigheid dus voornamelijk 
van belang is voor de beoordeling van de gegrondheid van de vordering, gaat het 
in artikel 17 Ger.W., dat een ontvankelijkheidskwestie is, in de regel (enkel) over 
de proceshoedanigheid. T.a.v. een materiële procespartij valt het vereiste van pro-
ceshoedanigheid samen met de vraag naar haar procesbekwaamheid. T.a.v. een 
formele procespartij die optreedt qualitate qua doet het de vraag rijzen naar haar 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het relatief eenvoudige ‘hoedanigheidsschema’ 
dat de auteur aanreikt op p. 191 van zijn proefschrift is in dat opzicht bijzonder in-
structief. Aansluitend worden een aantal aanpalende vraagstukken belicht, zoals de 
regulariseerbaarheid van het gebrek aan ‘proceshoedanigheid’ en het initiatiefrecht 
van de rechter om het gebrek uit eigen beweging te signaleren. Ter afronding van 
de bespreking van de eerste voorwaarde voor een optreden qualitate qua behan-
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delt Sobrie een reeks van uitzonderingen op de principiële niet-ontvankelijkheid 
van de vordering wegens gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid. De auteur 
maakt daarbij een onderscheid tussen ‘eigenlijke’ en ‘oneigenlijke’ uitzonderingen. 
Een voorbeeld van een oneigenlijke uitzondering is de regularisatie van de niet-
ontvankelijkheid door de tijdige (vrijwillige, dan wel gedwongen) tussenkomst van 
de bevoegde formele procespartij. Een voorbeeld van een eigenlijke uitzondering 
– waarmee wordt bedoeld dat wel degelijk de hoofdvordering van de onontvanke-
lijkheid wordt gered – zou zich voordoen wanneer noch de partijen noch de rechter 
een punt maken van het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uiteraard is 
het correct dat in zo’n geval de sanctie van de niet-ontvankelijkheid niet zal worden 
uitgesproken. Er rijzen evenwel een aantal onbeantwoord gebleven vragen bij de – 
naar mijn smaak onvoldoende onderbouwde – stelling dat het ‘buiten kijf’ staat dat 
een onbevoegd vertegenwoordigde niettemin als ‘partij’ moet worden beschouwd 
en als zodanig is gebonden door het gezag van gewijsde van de beweerdelijk voor 
zijn rekening verkregen beslissing. De hypothese van schijnvertegenwoordiging 
of bekrachtiging buiten beschouwing gelaten, lijkt het o.b.v. de aangevoerde ar-
gumenten moeilijk te verantwoorden dat een ongemandateerd optreden in rechte 
onverkort en rechtstreeks wordt toegerekend aan de ‘vertegenwoordigde’. 
De bespreking van de tweede voorwaarde – de vermelding van de identiteit van 
de materiële procespartij – vangt aan met een korte studie van de historische ach-
tergrond en actuele draagwijdte van het adagium nul ne plaide par procureur, van 
waaruit de identificatieplicht traditioneel wordt verantwoord. Het besluit van die 
studie luidt dat dit adagium geen enkele normatieve kracht (meer) heeft in de Bel-
gische rechtsorde. De identificatieplicht heeft (slechts) een wettelijke basis, m.n. 
in de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek die uitdrukkelijk en op straffe van 
nietigheid een identificatie van partijen voorschrijven. De identificatie is dus – i.t.t. 
het vereiste van vertegenwoordigingsbevoegdheid – geen ontvankelijkheidsvoor-
waarde, maar slechts een vormvereiste. Meteen is ook de sanctie duidelijk: de pro-
cedurele nietigheid, wat o.m. impliceert dat de tegenpartij de nietigheid van het 
processtuk in limine litis moet opwerpen (art. 864 Ger.W.) en daarenboven moet 
aantonen dat zij door het vormverzuim in haar belangen werd geschaad (art. 861 
Ger.W.). Zo bepleit de auteur dat er van belangenschade (en dus van nietigheid) 
geen sprake zal zijn wanneer de tegenpartij de identiteit van haar tegenstrever de 
facto kent (of geacht wordt te kennen).
Zeer lezenswaardig zijn de uitvoerige beschouwingen over de geoorloofdheid en 
de procedurele gevolgen van de ‘naamleningstechniek’ in de context van een ge-
rechtelijke procedure, i.e. het procederen in eigen naam maar voor rekening van 
iemand anders. Sobrie ontwikkelt de stelling dat de naamlening in rechte niet al-
leen een ‘obscure’, maar tegelijk ook overbodige rechtsfiguur is. Het procesrecht 
zou immers kunnen bogen op eigen mechanismen om het hoofd te bieden aan de 
problemen die men via naamlening poogt op te lossen. Uitgangspunt van de re-
denering is dat de naamleningstechniek in feite is gegroeid vanuit de praktijk om 
op een pragmatische en proceseconomische manier om te gaan met een rechtsop-
volging onder bijzondere titel die tijdens een gerechtelijke procedure plaatsvindt. 
Sobrie argumenteert evenwel dat artikel 815 Ger.W. een eigen procesrechtelijke 
regeling bevat om op een elegante(re) manier om te gaan met een rechtsopvolging 
pendente lite. Die bepaling laat immers toe dat de rechtsvoorganger (‘naamlener’) 
het proces in eigen naam voortzet, terwijl de rechtsopvolger (‘opdrachtgever’) zich 
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van zijn kant het gezag van gewijsde van het tussen te komen vonnis zal moeten 
laten tegenwerpen, niet omdat hij door de naamlener wordt vertegenwoordigd – nu 
de naamlener in eigen naam en, althans o.g.v. de stukken, voor eigen rekening op-
treedt, is hij geen vertegenwoordiger – , maar wel omdat artikel 1122, tweede lid, 
2° Ger.W. (en niet art. 1122, 2° Ger.W., zoals herhaaldelijk in het proefschrift wordt 
vermeld) derdenverzet door de rechtsopvolger onder bijzondere titel uitdrukkelijk 
zou uitsluiten. Hoewel voor deze stelling zeker iets te zeggen valt, lijkt de auteur 
iets over het hoofd te hebben gezien m.b.t. de juridische grondslag die hij naar vo-
ren schuift om de gebondenheid van de rechtsopvolger aan het gezag van gewijsde 
van de uitspraak verkregen op naam van de rechtsvoorganger te verklaren. Een 
zorgvuldige lezing van artikel 1122, tweede lid, 2° Ger.W. leert immers dat die 
bepaling weliswaar het recht op derdenverzet ontzegt aan de bijzondere rechtsop-
volger voor wat betreft de beslissingen gewezen t.a.v. zijn rechtsvoorganger, maar 
dit geldt alleen in zoverre die beslissingen dateren van vόόr het tijdstip waarop de 
bijzondere rechtsopvolger zijn recht heeft verkregen…
In het vijfde hoofdstuk onderzoekt Sobrie de procedurele gevolgen van een (be-
voegd) optreden qualitate qua. Vertrekpunt van dat onderzoek is de vaststelling dat 
in het Gerechtelijk Wetboek uitsluitend generieke begrippen worden gehanteerd, 
zoals ‘de partij(en)’, de ‘eiser’ of de ‘verweerder’, zonder dat daarbij een onder-
scheid wordt gemaakt tussen de materiële procespartij en de formele procespartij. 
Telkens wanneer de wet een rechtsgevolg vastknoopt aan het partij-zijn, rijst dan 
ook de vraag aan welke partij dit rechtsgevolg precies moet worden toegerekend. 
Volgens Sobrie valt deze vraag niet eenduidig te beantwoorden en moet voor elke 
bepaling afzonderlijk worden nagegaan of zij de materiële dan wel de formele pro-
cespartij viseert, of beiden. Daarop onderzoekt de auteur op niet minder dan negen 
domeinen welke procedurele gevolgen verbonden zijn aan een optreden qualitate 
qua en in wiens hoofde die gevolgen zich voordoen. Een concreet voorbeeld hier-
van vormt de problematiek van de gerechtskosten (waaronder de rechtsplegings-
vergoeding). Sobrie maakt hierbij een onderscheid tussen de ‘externe’ verhouding 
– die bepaalt wie tot de kosten wordt veroordeeld – en de ‘interne’ verhouding 
– die bepaalt wie de kosten uiteindelijk draagt. In de externe verhouding is het, 
in de regel, de materiële procespartij die tot de gerechtskosten wordt veroordeeld 
of daarvan de begunstigde is. Wat de interne verhouding betreft, moet een on-
derscheid worden gemaakt tussen conventionele vertegenwoordiging enerzijds en 
wettelijke c.q. gerechtelijke vertegenwoordiging anderzijds. Waar bij conventio-
nele vertegenwoordiging partijen vrij zijn om in hun overeenkomst een eigen, op 
maat gemaakte kostenregeling uit te werken, moet bij wettelijke en gerechtelijke 
vertegenwoordiging worden gekeken naar de toepasselijke wettelijke kosten- of 
bezoldigingsregeling. Interessant daarbij is dat de auteur ook uitgebreid én kritisch 
ingaat op de – actuele – problematiek van bepaalde onbezoldigde gerechtelijke op-
drachthouders die zelf advocaat zijn (bv. de voogd ad hoc of de bewindvoerder ad 
hoc), maar niettemin een beroep doen op een confrater als mandataris ad litem om 
op die manier een rechtsplegingsvergoeding te kunnen innen als ‘alternatief’ voor 
het gebrek aan wettelijke kostenrecuperatieregeling.
Het zesde hoofdstuk onderzoekt de wijze waarop het procesrecht omgaat met een 
wijziging van een materiële, resp. formele procespartij in de loop van het geding. 
Dit brengt Sobrie bij een bespreking van de artikelen 815-819 Ger.W. Terecht stipt 
de auteur aan dat deze regeling bijzonder onhelder is en in de praktijk vaak aan-
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leiding geeft tot verwarring. Overtuigend stelt hij vervolgens orde op zaken door 
een duidelijk onderscheid voor te stellen tussen enerzijds de kennisgeving (art. 815 
Ger.W.) en anderzijds de schorsing c.q. gedinghervatting (art. 816-819 Ger.W.). De 
kennisgeving is een maatregel in het belang van de tegenpartij die te allen tijde 
moet weten wie haar materiële én formele tegenstrever is. Een kennisgeving is dan 
ook vereist bij een wijziging van zowel een materiële als een formele procespartij. 
Zonder die kennisgeving blijft de wijziging zonder gevolg en ontstaat gedurende 
de rest van de aanleg a.h.w. een soort van ‘wettelijke fictie’ waarbij de procedurele 
rechtsverhoudingen geacht worden nog steeds overeen te stemmen met de mate-
rieelrechtelijke rechtsverhoudingen. Zo kan het voorkomen dat een veroordeling 
wordt uitgesproken tegen een inmiddels overleden materiële procespartij of dat 
een materiële procespartij meerderjarig wordt in de loop van het geding en daarin 
niettemin verder wordt vertegenwoordigd door haar (hiertoe eigenlijk niet meer 
bevoegde) ouders. De schorsing c.q. gedinghervatting beoogt daarentegen de be-
scherming van de nieuwe materiële procespartij die wordt geconfronteerd met een 
door of tegen haar rechtsvoorganger geïnitieerde procedure en die de tijd moet 
krijgen zich te organiseren. Een schorsing c.q. gedinghervatting dringt zich dan 
ook enkel op bij een wijziging van de materiële procespartij.
In zijn zevende, algemeen besluitende hoofdstuk koppelt Sobrie terug naar zijn 
centrale onderzoeksopzet. Hij geeft toe dat de zoektocht naar een uniform proces-
rechtelijk kader, dat in staat is de vele toepassingsgevallen van de procesvoering 
qualitate qua te omsluiten, slechts ten dele succesvol is gebleken. De grote diver-
siteit aan doelstellingen die met de procesvoering qualitate qua wordt nagestreefd, 
bleek daarbij de voornaamste struikelblok. Niettemin konden een aantal algemene 
principes worden gedistilleerd, zodat de auteur – eerder té bescheiden – de hoop 
uitdrukt dat zijn onderzoek als een eerste stap kan worden beschouwd in de rich-
ting van een (meer) coherente benadering van de procesvoering qualitate qua.
Met zijn proefschrift levert Sobrie een waardevolle bijdrage aan een onderwerp 
van procesrecht dat tot nog toe slechts op een gefragmenteerde belangstelling 
kon rekenen. Het is de grote verdienste van de auteur dat hij erin is geslaagd een 
complexe en technische materie boeiend en bevattelijk voor te stellen. Het heldere 
taalgebruik en de overzichtelijke structuur (incl. regelmatige tussenbesluiten) ma-
ken het werk vlot raadpleegbaar voor elke rechtspracticus. Hiermee wil echter niet 
gezegd zijn dat dit een (basis)handboek is geworden. De auteur ging complexe 
thema’s geenszins uit de weg en zijn standpunten nodigen uit tot verdere reflectie, 
zowel wat betreft het eigenlijke onderwerp als – om het met de woorden van de 
auteur te zeggen – een aantal ‘belendende percelen’, zoals het hoedanigheidsbegrip 
en het leerstuk der gedinghervatting.

Claudia van SEvErEn
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GOEDERENRECHT

D. gruyaErt, De exclusiviteit van het eigendomsrecht in Property Law Series (Ant-
werpen: Intersentia 2016), xxxii + 890 p., €175
Eiendomsreg as moederreg word sedert menseheugenis as die primêre bousteen van 
’n regsubjek se eie boedelbates hanteer en ook as sodanig deur die reg erken. Ieder-
een met bewuste omgang met peuters is bewus van hoe vroeg reeds ’n peuter met 
betoning aandui welke van die spul goed “myne” is en ook hoe snel ’n rel kan ont-
staan indien ’n ander inbreuk maak op die eksklusiewe eie bates. Die bewuste toe-
eiening van sommige bates as eksklusief behorend tot die bepaalde aanspraakmaker 
kom na vore nog eer daar sprake kan wees van ’n rasionele begrip van subjektiewe 
regte en die plek van die sakereg binne die goederereg as vermoënsreg. Juis die 
konflikpotensiaal wat opgesluit lê in botsende belange ten aansien van skaars hulp-
middels lê aan die fondament van die reg se funksie ter vreedsame afweging van 
botsende belange in ’n geordende gemeenskap van medemense. Dié grondliggende 
vertrekpunt laat dit ook na dekades van opgedrukte andersoortige verdelingsideale 
nie uitroei nie, soos duidelik blyk uit die spontane teruggryp na die erkenning van 
dié aspek van die sakereg na die val van die Ystergordyn. 
Die onderhawige  besonder stewig nagevorste studie van Gruyaert laat reg geskied 
aan die vertrekpunt met ’n stewige proefskrif – dit dien as proef dat die jonge doktor 
werklik selfstandig ondersoekswerk kan doen wat tot ’n publiseerbare eindresultaat 
en bydrae tot kennisontwikkeling voer waarop nie alleen die outeur met reg trots 
mag wees nie, maar wat ook die promotor en die tuisfakulteit ronduit tot eer strek. 
Dié werk is as proefskrif aanvaar vir die verwerwing van die doktorsgraad in die 
regswetenskap aan die KU Leuven in 2016 en die band verskyn in die reeks Pro-
perty Law Series as nommer 4. Met die publikasie van die proefskrif word weer 
bevestig dat aan eerbiedwaardige regsfakulteite steeds geen algemene verwatering 
van standaarde ingetree het nie en dat só ’n proefskrif enige tyd vergelykbaar is met 
die bekende vereistes van ’n Habilitationschrift alvorens toegang tot die gerespek-
teerde professoreskaar aan enige erkende regsfakulteit van ’n Duitse universiteit 
verwerf kan word. ’n Aandiening van vier of ses kleine artikeltjies is eenvoudig 
daarmee onvergelykbaar. 
Die outeur het die uiters lastige onderwerp van die eksklusiwiteit van eiendomsreg 
as ondersoeksgebied haar eie gemaak en voorbeeldig daarin geslaag om die leser 
te oortuig van die grondige navorsing wat die resultaat onderlê wat in die band ter 
hand geneem kan word. 
Die ondersoek is opgesit met inagneming van die regsvergelykende en regshisto-
riese metodes. Vir die doel is vir die tipologies regsvergelykende metode gekies wat 
met vrug aangewend kon wees in die werk om die klem te laat val op die oplossing 
van gelyksoortige probleme in verskillende vergelykbare samelewings se regstel-
sels. In die lig van dié vertrekpunt is dit verbasend dat die outeur géén diepgaande 
ondersoek na die Duitse reg onderneem het nie – dít nieteenstaande die feit dat sy 
wel aangee in diepte met die nuwe Nederlandse Wetboek om te gaan (p. 4) wat juis 
beduidend deur die Duitse reg beïnvloed is. Dié ondersoeksmetode veronderstel ’n 
deeglike beheersing van die onderskeie regstelsels wat in die vergelyking betrek 
word. Die outeur meld self dat regsvergelyking sonder historiese bewussyn te één-
dimensioneel is (p. 5). Dié vertrekpunt is lofwaardig mits die vlag die lading dek. 
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In die geval is in enkele gevalle tog selektief omgespring met beide voorvereistes. 
Die outeur laat na om oortuigend te motiveer hoekom in beginsel soveel aandag in 
die proefskrif aan die vreemdsoortige verskynsels in die Engelse reg met sy onlo-
giese feodale “estates” verleen word met betrekking tot die ondersoeksgebied van 
eksklusiwiteit van eiendomsreg terwyl tog onderskei word tussen die inhoudsbe-
voegdhede van eiendomsreg usus, fructus en abusus (onpresies aangedui as “het 
recht om een goed te gebruiken, er de vruchten van te dragen en erover te beschik-
ken of het zelfs te verspillen”) ten aansien van roerende en onroerende sake (§ 9). 
As die enigste beweegrede in die bewondering van die Anglo-Amerikaanse trust te 
vind is (p. 1), verdien dít beter motivering.
Die verwysing op pagina viii deur die promotor Sagaert en medepromotor Verbeke 
na Walter van Gerven se baanbrekende bydrae in sy proefskrif Bewindsbevoegd-
heid: Rechtsvergelijkende Bijdrage tot een Algemene Teorie van Bewind over An-
dermans Vermogen (1962) en die moontlike vertrekpunt wat dit mag bied om ’n 
versplintering van inhoudsbevoegdhede van eiendomsreg onder meerdere regsub-
jekte te benader, is tereg as poolster geprys. Indien egter met die bewindsfiguur as 
leidster gewerk wil word, sou die onderhawige werk gebaat het indien die outeur 
ook kennis geneem het van die ontwikkeling van die sogenaamde bewindstrust wat 
as sodanig in artikel 1 van Wet 57 van 1988 in die Suid-Afrikaanse reg gedefinieer 
word en waaruit duidelik blyk dat daar ruimte naas die Engelsregtelike verwarde 
trustfiguur is om met ’n bewindstrust dieselfde oogmerke te bereik – maar sonder 
verkragting van onderliggende beginsels van die gemenereg. (Sien Fischer “Trust, 
fiducia, bewind (administration), stichting (foundation)” THRHR 1957 25-38.) Juis 
in die lig van die prysenswaardige feit dat die outeur die Suid-Afrikaanse reg as een 
van haar vergelykingsmodelle geneem het (p. 4), doen die oorsig vreemd aan: 
“‘trust’ die reëling waardeur een persoon se goed uit hoofde van ’n trustdokument –
(a) aan iemand anders, die trustee, in die geheel of gedeeltelik in eiendom oorge-
maak of nagelaat word om ooreenkomstig die voorskrifte van die trustdokument 
geadministreer te word of oor beskik te word tot voordeel van die persoon of klas 
van persone in die trustdokument aangewys of ter bereiking van die doel in die 
trustdokument omskryf; of
(b) aan die bevoordeeldes in die trustdokument aangewys in eiendom oorgemaak 
of nagelaat word, welke goed ingevolge die trustdokument onder die beheer gestel 
word van iemand anders, die trustee, om ooreenkomstig die voorskrifte van die 
trustdokument geadministreer te word of oor beskik te word tot voordeel van die 
persoon of klas van persone in die trustdokument aangewys of ter bereiking van die 
doel in die trustdokument omskryf,
maar nie ook die geval waar iemand die goed van ’n ander moet administreer as 
eksekuteur, voog of kurator ingevolge die bepalings van die Boedelwet, 1965 (Wet 
No. 66 van 1965), nie” – a 1 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988. 
Met die figuur van die bewindstrust word duidelik dat dit nie nodig is om die En-
gelse trustfiguur na te loop en te meen dat die enkele eiendomsreg versplinter moet 
word om beheer oor bates te verdeel nie, maar word duidelik gestel dat die ver-
moënsreg (eiendomsreg) deel vorm enkel van die bates van die trustbegunstigde, 
maar die beheer daaroor by die bewindhebber kan lê sonder dat laasgenoemde enige 
vermoënsbelang by die tersake bates het. Dieselfde kritiek het ook reeds die bydrae 
betref van Storme “Vertrouwen is goed, dual ownership is beter – elf essentialia bij 
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de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische 
recht” 1996-97 RW 137-154. (Sien ook oa Luijten, “Vormen van Bewind” WPNR 
1989 (5928) 512 en WPNR 1989 (5929) 526; De Boer, Het Bewind (1982); Lubbers, 
Bewind in het NBW (1983); Van der Ploeg, Testamentair Bewind (1945); Breemhaar, 
“Curatele, beschermingsbewind en art 951 BW” WPNR 1988 (5850) 626-627; Van 
Zelm van Eldik, “Nieuw Frans erfrecht en successierecht” WPNR 2008 (6763) 592-
599 – wat nie in die bronnelys vermeld word as geraadpleegde werke nie.)
In die verband doen dit wel vreemd aan dat die outeur nie ook aandui dat kennis 
geneem is van die funksie van die stigting as volwaardige regspersoon sonder lede 
sedert Moses van Ravenna (1144-1154 nC) se baanbrekende werk daaroor nie: Die 
gedagte van ’n regspersoon sonder lede maar wat wel as regspersoon draer van regte 
en verpligtinge kan wees en dus ook eienaar is, was tot vóór Aartsbiskop Moses 
van Ravenna onbedag in die Romeinse reg of die vroeë Middeleeuse regsleer. Dit 
is betreurenswaardig dat sy bydrae weens onkunde meer as ses eeue onbenut gebly 
het en toe eerder met verwarde begeestering geval is vir die Engelsregtelike trust-
figuur as vermeende wonderheilmiddel (sien Joubert, Die Stigting in die Romeins-
Hollandse Reg (1951); Feenstra, “The development of the concept ‘foundation’ in 
continental law”, Acta Juridica 1972, 123). 
Juis die besonder swak deurdagte begrippesisteem ten aansien van die sakereg van 
die kasuïstiese Engelse reg boesem myns insiens geen navolgingswaardige vertroue 
in indien dit met die uitgewerkte dogmaties-sluitende kontinentale stelsels soos veral 
die Duitse maar ook sommige Romanistiese regstelsels sou vergelyk word nie. Die 
verskil kan nie verklaar word, soos die outeur meen te doen, met verwysing na die 
verskil tussen die kodifisering van sommige Vastelandse stelsels danksy die Franse 
Revolusie teenoor die ongekodifiseerde Engelse reg nie. Die Oud-Vaderlandse reg 
het as gemenereg reeds vóór die eerste kodifiseringsgolf eweneens dit voorbeeldig 
onderskei van die geharwar op die Britse Eilande met betrekking tot saaklike regte 
soos duidelik sou blyk uit die uitgebreide werk van outeurs soos Savigny, Dernburg, 
Jhering, Windscheid, Van der Keessel en Van Leeuwen. Indien dit vir die outeur 
werklik oor die rol van die kodifikasies in die ontwikkeling van hierdie regsbegrip 
gegaan het, moes ook aandag aan die werk van Van der Linden Ontwerp Burgerlijk 
Wetboek 1807-1808 (uitgawe van De Smidt van 1967) gegee gewees het. (Dieselfde 
kritiek geld die ignorering van die daarstelling van die Oostenrykse AGBG of die 
rol van die Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794 maar wat te-
ruggaan na Frederick I).) Ook die Suid-Afrikaanse sakereg wat nooit gekodifiseer 
is nie, gaan steeds uit van die onderskeid tussen die moederreg eiendomsreg as ver-
moënsreg en daarteenoor die beperkte saaklike regte enersyds en andersyds besit 
as blote regsfeit en volg ’n abstrakte stelsel van afgeleide regsverkryging. Die hol 
verwysing deur die outeur na die groot impak van die Duitse Pandektiste in die 
negentiende eeu, maar sonder om eerstehands met hul werk om te gaan of dit in die 
regsvergelykende ondersoek te benut, oortuig nie (p. 166).
’n Ongebreidelde entoesiasme met die Engelsregtelike trustkonstruksie asof dit ’n 
Eureka-belewenis versinnebeeld gaan iets te ver. Dit kom heel duidelik na vore by 
die verwarring by die outeur se verwysing na die kenmerke van die eiendomsreg as 
vermoënsreg met die grondbeginsel dat ’n regsubjek behoudens ’n statutêre uitson-
dering, soos in die geval van prokureurs se trustrekenings of ander kwaliteitsreke-
nings soos die van die eksekuteur van ’n boedel, slegs ’n enkele boedel kan hê en 
nooit self sy bates in verskillende waterdigte kompartemente ten koste van sommige 
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van sy skuldeisers kan onderbring nie. Hierdie is ’n gevolg van die subjektiewe regte 
leer se vertrekpunt dat slegs regsubjekte die draers van subjektiewe regte kan wees 
en ’n regtens beskermingswaardige belang altyd dit manifesteer in die gelyktydige 
voldoening aan die subjek-subjekte sowel as die subjek-objek relasie.
Die historiese komponent onder die breë opskrif in onderdeel II, “Situering van 
‘Exclusieve Eigendom’: Ontstaansgeschiedenis” laat by die leser die indruk dat 
die outeur nie primêr tuis is in die regshistoriese ondersoeksmaterie nie. Onder die 
onderdele “Romeinse tijdperk” (hfst II), “Evolutie in de middeleeuwen” (hfst III), 
“De ontwikkeling van de exclusiviteitsgedachte (hfst IV), “De Franse Revolutie 
als ultieme kentering” (hfst V), “De evolutie van het exclusiviteitsbeginsel in de 
negentiende eeuw” (hfst VI) en “Rechtshistorisch sluitstuk” (hfst VII) word die his-
toriese komponent in ca 130 bladsye ingepak. Hier is veel en té swaar op sekondêre 
bronne gesteun en daar blyk nie werklik uit die werk dat inderdaad met die primêre 
Romeinse en Middeleeuse kommentare daarop omgegaan is nie. Daarmee word 
nie afgedoen aan die feit dat die outeur wel deeglik kers opgesteek het by van die 
erkende Nederlandstalige swaargewigte soos Feenstra (Ius in re – het Begrip Zake-
lijke Recht in Historisch Perspectief (1979)); Zwalve (Hoofdstukken uit de Europese 
Codificatiegeschiedenis – Inleiding en Zakenrecht (2006)) en Zwalve (Simplex et 
Perpetuum – Beschouwingen over Eigendom en Tijd (2006)) nie. 
Die ondersoek van die derde veronderstelling wat as fondament tot die ondersoek 
dien, te wete dat die eksklusiwiteitskenmerk van eiendomsreg opgeskort was tydens 
die feodale era (p. 1), laat nie afdoende reg geskied aan die werklike historiese ont-
wikkeling na die Ryksdag te Roncaglia van 1158 nie (sien § 99 ev oor die feodale 
tydperk). Daaruit het trouens in die Lex Regalia die onderskeid tussen die regalia 
maiora en minora ontwikkel wat in die Oud-Vaderlandse reg die teelaarde van talle 
ouer beperkte saaklike regte soos die van windvang en “stuwrecht” gevorm het 
(sien Ketelaar, Oude Zakelijke Rechten Vroeger, Nu en in de Toekomst (1978); Rik-
ken en Tierolff, “Inschrijfbaarheid van oude zakelijke rechten in het algemeen en 
van molen- en stuwrechten in het biizonder” WPNR 1995 (6176) 248). 
Die Oud-Vaderlandse reg bekend as die Romeins-Hollandse reg is ook eerder op-
pervlakkig ingewerk in gemelde hfst IV met verwysings na Hugo de Groot wat 
die outeur as Grotius identifiseer nieteenstaande die feit dat Hugo homself in sy 
Inleidinge en elders as Hugo de Groot en nie in die ver-Latiniseerde weergawe nie 
aangedien het. (Sien die inkonsekwente verwysing in die verband op pagina 137 in 
voetnoot 633 na die bron as die van De Groot en in voetnoot 634 as van Grotius en 
in die bibliografie word vergeefs na Grotius gesoek omdat daar netjies slegs na die 
Lund-bewerking van De Groot verwys word.) Dit is wel vreemd dat die outeur nie 
aandui dat kennis geneem is van Zwalve en Feenstra se beklemtoning van die feit 
dat De Groot sy definisie van eiendom in De Jure Belli ac Pacis (2 6 1) nie aan die 
natuurreg ontleen het soos die outeur beweer nie, maar wel direk ontneem aan Aris-
toteles se definisie met die klem op “die eie” – sien Zwalve Simplex et Perpetuum 
(2006) 98 n 208. 
Die outeur kom tereg tot die gevolgtrekking dat aan die einde van die Middeleeuse 
herontdekking van die Romeinse kenbronne deur die Glossatore, Kommentatore 
en dies meer in werklikheid ’n “reconstructie” van die Romeinse reg plaasgevind 
het (p. 131). Die ontwikkeling van die eksklusiwiteitsgedagte by eiendomsreg is ’n 
ontwikkeling van na die sestiende eeu en daarin speel die werk van De Groot ’n 
deurslaggewende rol (p. 135 ev met verwysing te reg na Feenstra se bydrae “Der 
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Eigentumsbegriff bei Hugo Grotius im Licht einiger mittelalterlicher und spätscho-
lastischer Quellen” in Behrends (red), Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Ge-
burtstag (1978) 209-234 en Van Maanen Eigendomsschijnbewegingen: Juridische, 
Historische en Politiek-filosofische Opmerkinge over Eigendom (1987)). Hoewel 
die outeur verwys na De Groot se onderskeid tussen beheering (“ius in rem”) en 
inschuld (“ius in personam sive creditum”) (Inleidinge 2 3 8) raak sy nie die regspo-
sisie om die sogenaamde ius in personam ad rem acquirendam of die Duitse An-
wartschaftsrecht hier aan nie (p. 137), terwyl beide nie-sakeregtelike beperkings op 
die eksklusiewe bevoegdhede van die eienaar plaas.
Vir die outeur is na die invoering van die Franse Code Civil aanvaar dat die kenmerk 
van absoluutheid ook eksklusiwiteit behels (p. 162). In die proses word onvoldoende 
rekening gehou met die werk van onder andere von Savigny, Dernburg, von Jhering 
en Windscheid omdat die ontwikkeling in die Duitse reg buite ag gelaat is.
Die oënskynlik breë opset wat die regsvergelyking betref, doen indrukwekkend 
aan. Luidens die vertrekpunt word sowel met die klassieke vergelykingsisteme van-
uit die eie regsfamilie (die Franse en die Nederlandse reg) as ook die vreemdsoortige 
dog tans populêre klankbord van die Engelse common law rekening gehou en dan 
van die gevolgtrekkings gemeet teen die gemengde sisteme soos die Skotse en die 
Suid-Afrikaanse reg (p. 4). Veral laasgenoemde invalshoek verdien myns insiens 
hoë lof en stel ’n navolgingswaardige voorbeeld vir volgende geslagte ondersoekers 
vanuit die lae lande se regskole daar. Juis danksy die feit dat die regskenbronne op 
Afrikaans geen geslote boek hoef te wees vir juriste wat Hollands beheers nie, is 
dit verrykend om wel van dié klankbord gebruik te maak. Die persepsie van talle 
Vlaamse en Nederlandse juriste dat Afrikaans ’n gans vreemde taal soos Hongaars 
is, resulteer in ’n self ingeprente-persepsie dat dit ontoeganklik moet wees en vers-
kraal onnodig die horison.
Die outeur meld wel die wesenlike verskil tussen die kontinentale en Engelse sis-
teme waar by laasgenoemde nie duidelik onderskei word tussen blote beheer of besit 
en daarteenoor die subjektiewe reg eiendomsreg nie. Hierdie is ’n fundamentele 
onderskeid sedert die Romeinse reg: sien “nihil commune habet proprietas cum 
possessione” (eiendomsreg het met feitelike besit niks gemeen nie en die twee regs-
figure is dus nie uitwisselbaar nie – D 41 2 12 1). Aan Venuleius word dieselfde ver-
maning toegeskryf: “quemadmodum nec possessio et proprietas misceri debent” 
(soos ook besit en eiendomsreg nie verwar mag word nie – D 41 2 52pr). Blote besit 
van ’n saak bring geen verandering in die bateposisie van die besitter mee nie – die 
dief word immers niks meer welvarend danksy sy besit van die gesteelde juwele of 
skilderye nie.
Die aard van die objek van dieselfde saaklike reg te wete of dit ’n roerende dan 
wel onroerende saak is, behoort geen verskil aan die regsbeginsels te maak wat ter 
sprake is nie (sien §§ 10 en 11). Om die rede doen dit vreemd aan as daar plotseling 
wel met betrekking tot eiendomsreg van grond sprake is van die sosialisering van 
eiendomsreg (§ 240) maar nooit ten aansien van my motor, fiets of kleed soortgelyke 
sosialisering ter sprake kom nie. Dieselfde subjektiewe reg kan nie verskillende 
inhoudsbevoegdhede hê afhangend van die aard van die objek nie. 
Die outeur se behandeling van die kenmerk van eiendomsreg bekend as die “de-
membratietheorie” (p. 246 ev) laat moontlik onvoldoende die klem val op die ef-
fek van die elastisiteitskenmerk van alle inhoudsbevoegdhede van alle subjektiewe 
regte en dus van eiendomsreg as saaklike reg. Die eienaar dra nie sommige van 
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sy inhoudsbevoegdhede oor aan die vruggebruiker of die verbandreghebbende nie, 
maar moet met die verlening van daardie beperkte saaklike regte gedoog dat sy oor-
eenstemmende bevoegdhede tydelik opgeskort word vir die duur van die beperkte 
saaklike reg. Dat dit nie oor ’n oordrag of in die outeur se terminologie “afzonde-
ring” of “afsplitsing” gaan nie (p. 247), blyk duidelik daaruit dat na die dood van 
die vruggebruiker geen mens daardie inhoudsbevoegdhede kan terug oordra aan die 
eienaar nie. Na die dood van die diensbaarheidsreghebbende vererf geen element 
van die inhoudsbevoegdhede van die vruggebruiker op enige erfgenaam om dit te 
kan terugoordra nie. Met die wegval van die beperkte saaklike reg val die tydelike 
opskorting weg en gedy die bevoegdhede van die eienaar danksy die elastisiteits-
kenmerk outomaties na die oorspronklike omvang (p. 256 en 275). Laasgenoemde 
verteenwoordig die Nederlandse leer van “afspiegeling” van soortgelyke bevoegd-
hede (p. 251). In die verband verwys die outeur na wat na haar mening die posisie in 
die Suid-Afrikaanse reg sou wees. Dit sou die outeur beter te pas gekom het indien 
sy haar werklik met die kenbronne van die Suid-Afrikaanse reg vertroud gemaak 
het want haar afleidings is klaarblyklik op ’n onvoldoende beheersing van die mate-
rie gegrond. Dan sou sy ook kon kennis geneem het van die fundamentele probleme 
met die sogenaamde subtraction from the dominium-toets (sien Sonnekus, “Gebrek 
aan wetenskap vervlak regspraak tot kasuïstiek” TSAR 2015, 405-431 en die ern-
stige dwalings in die verband in Keyter NO v Neville Keevy and Paterson NO en 
Keyter NO v Van der Meulen NO en Potgieter NO onderskeidelik van 2012 en 2014 
bespreek in TSAR 2014, 840 ev wat in die KU Leuven se biblioteek beskikbaar is). 
In § 212 maak die outeur gewag van die twee inhoude van die begrip eksklusiwiteit 
te wete ter uitsluiting van ander en die totaliteit van die inhoudsbevoegdhede van 
die reghebbende. Moontlik word onvoldoende rekening gehou met die feit dat eers-
genoemde slegs van belang is vir die vestiging van die eiendomsreg by roerende 
sake, maar geen rol speel by die vestiging van eiendomsreg op ’n afgeleide wyse op 
onroerende sake nie en ook minder belangrik is vir die voortbestaan van die eerder 
gevestigde saaklike reg. Dit gaan dus duidelik nie oor ’n kenmerk van eiendomsreg 
nie, maar wel oor die korporele betrekking as corpus-element van besit. In die Suid-
Afrikaanse reg is dit treffend geformuleer in Ex Parte Van der Horst: In Re Estate 
Herold 1978 1 SA 299 (T) wat die Romeinsregtelike kwalifikasie oculis et affectu 
echo – ’n  tweeledige toets vir die korporele betrekking – beklemtoon:
(a) Geen derde mag in ’n beter korporele betrekking tot die saak wees as die be-
weerde beheerder nie en 
(b) die beheerder moet ter keuse die intensiteit van sy beheersverhouding kan inten-
siveer (“the person in question should manifest the power at his will to deal with the 
property as he likes and to exclude others ...”(301G-H)).
Die meergelaagde behandeling van eksklusiwiteit in Onderdeel III onder die inde-
lings “De interne opsplitsing van het eigendomsrecht als dissidente factor”, “Ana-
lyse van de Engelse trust in relatie tot de eigendomsexclusiviteit” en in die civil law 
regstelsels (p. 191-240) is sonder omhaal geslaag.
Juis in die kenmerk van tydelikheid van alle beperkte saaklike regte teenoor die 
kenmerk van eiendomsreg as moederreg wat durend (perpetuum) is, sit een van die 
belangrikste verskille met die Engelsregtelike versplintering van eiendomsreg (p. 
814-815). Terwyl die stelling in sy algemeenheid klop en mooi gedemonstreer kan 
word aan die hand van die reël dat alle persoonlike diensbaarhede laastens afloop 
met die dood van die reghebbende of in die geval van ’n regspersoon met 100 jaar, 
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en ook beperkte saaklike sekerheidsregte nie ewigdurend kan wees nie (die skuld 
wat daardeur verseker word, moet op ’n gegewe moment óf voldaan óf verjaar wees) 
staan dit sedert die Romeinse reg op gespanne voet met die kenmerk van erfdiens-
baarhede wat juis vereis ’n ewigdurende diensbaarheid van die dienende erf jeens 
die heersende erf. 
In deel III word onder die hoof “Toepassing van het algemene exclusiviteitsbeginsel 
op enkele bijzondere eigendomsvormen” aandag bestee aan uiteenlopende regsfigu-
re soos die tontine, aanwas en time-sharing (p. 349-382) terwyl onder die volgende 
hoof  “Fiduciaire eigendom” in die moeras van fidusiêre sekerheidseiendomsfigure 
versak word. In hierdie afdeling verloor die werk die spreekwoordelik helder rooi 
draad want daar word te min rekening gehou met die insolvensieregtelike belang 
dat die versekerde vorderingsreghebbende inderdaad sekerheid moet hê dat sy soge-
naamde sekerheidsbelang ook daadwerklik verhaal sal verseker as dit uit die donker 
wolke inderdaad sou begin te reën. In die afdeling word ook saamgeklits wat nie 
saam hoort nie soos die posisie van die fiduciarius teenoor die van die fideicommis-
sarius in oorhandse bevoordelings (p. 422 ev). Die standvastigheid van ’n konstruk-
sie word meestal beproef by intrede van insolvensie.
In die outeur se samevattende opmerkings ten besluite kom ’n minder oortuigende 
onderskeid na vore tussen die absolute aard van eiendomsreg en die eksklusiwi-
teitskenmerk (p. 817). Indien onder druk van die sosialisering van saaklike regte 
toegegee word dat ’n eienaar maar moet gedoog dat niereghebbendes soos plakkers 
of krakers onregmatig inbreuk op sy inhoudsbevoegdhede maak, raak dit die sub-
jek-subjekte relasie van die subjektiewe reg. Dit is jammer dat die outeur nie in die 
verband ook aandui of dit geregverdig is dat die onregmatige kraker nieteenstaande 
die vermoënsverskuiwing sine causa geleë in die kostelose benutting van ander-
mansgoed met die gevolglike ongegronde verryking mag bly sit ten koste van die 
ongegrond verarmde eienaar nie. Wie is byvoorbeeld aanspreeklik vir die betaling 
van die grondbelasting ten aansien van die besette pand in so ’n geval – die formele 
eienaar sonder enige gebruiksbevoegdhede of die kraker of plakker?  
Die inherente dogmatiese probleme van die sogenaamde mede-eienaarsverhouding 
van alle erfgename na die oopval van die boedel van die oorledene (p. 818 ev) is die 
Suid-Afrikaanse reg gelukkig gespaar omdat geen universele erfopvolging in die 
Romeins-Hollandse reg bekend is nie. Met delatio van die erflater vestig alle regte 
en verpligtinge in die eksekuteur wat dit qualitate qua hanteer, maar geen enkele 
erfregtelike bevoordeelde kan ooit belas word met die skulde van die oorledene nie. 
Indien die boedel van die erflater insolvent is, vind die erfreg bloot geen toepas-
sing nie – cadit quaestio. Die ontgogelde skuldeisers van die oorledene moet vir 
lief neem met die feit dat die boedel insolvent is en kan net so min ’n bykomstige 
vordering teen die potensiële erfgename waarmaak as wat hulle terwyl die insolvent 
in lewe was ’n bykomstige vordering teen enige ander regsubjek sou hê wat nie be-
wustelik borg vir die aanspreeklikheid gestaan het nie.  
Dit steur dat in die indrukwekkende bibliografie oor meer as 60 bladsye (p. 825-885) 
keurig onderverdeel in werke van onderskeidelik Belgiese, Franse, Nederlandse, 
Suid-Afrikaanse en Skotse outeurs in afnemende verteenwoordiging, voorbeelde 
voorkom van verouderde uitgawes (bv na Brahn en Reehuis Zwaartepunten (2010) 
word verwys terwyl die 2015 uitgawe reeds op die rak gestaan het by voltooiing 
van die werk in 2016). Verder is talle verwysings opgeneem wat nie in die teks in 
debat teruggevind word nie. Akademiese debat, wat die sin van wetenskaplike on-
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dersoekswerk behoort te wees ten einde daaruit ’n bydrae tot kennisontwikkeling te 
lewer, gedy slegs waar werklik in debat gegaan word met die standpunte van ander. 
’n Blote verwysing in die voetnote na ’n bron laat nog lank nie blyk dat dit met be-
grip gelees is en daarná standpunt ingeneem is om hetsy daarmee saam te stem óf 
daarvan te verskil nie. 
Die trefwoordregister is met geen 3 bladsye nie in verhouding tot die omvangryke 
bronneregister armlastig dun. ’n Trefwoordregister vervul ’n waardevolle funksie 
om die kennis opgesluit in die werk vir die navorser te ontsluit wat nie beplan om 
die hele werk van begin tot einde deur te werk om te kan sien of ’n bepaalde aspek 
wel of nie aangespreek is en indien wel wat die outeur se eie oordenking daarvan 
oplewer nie. Die trefwoordregister verloor aan belang indien die werk in volteks vir 
alle gebruikers toeganklik sou wees, maar dit is nie. Byvoorbeeld bevat die bronre-
gister wel verwysings na bydraes oor habitatio / bewoningsregte as beperkte saak-
like regte wat ’n beperking stel aan die eksklusiewe inhoudsbevoegdhede van die 
eienaar van ’n perseel of gebou. Die trefwoordregister  bevat geen verwysing na dié 
begrippe nie en dus is dit te raaie waar dit wel behandel word. In die verband kon 
heel sinvol geput gewees het uit die ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse reg oor 
habitatio waar juis erkenning verleen word aan die praktiese nut van die regsfiguur 
in die versekering van senior burgers se onderdak indien die vertroude woning aan 
die volgende generasie ter beskikking gestel word, maar darem verseker moet word 
dat die ouetjie nie reddeloos en sonder onderdak op straat gesit word bloot omdat 
die huweliksbootjie van die nuwe eienaars strand terwyl die ouetjie gemeen het om 
tot die einde van haar dae in die voorbehoue kamers haar oudag te slyt nie. In die 
verband kon ook kennis geneem gewees het van die beslissing in Kidson v Jimspeed 
Enterprises CC (2009 5 SA 246 (GNP)) waar beslis is dat omdat slegs sprake is van 
één objek van die tersake eiendomsreg én die beperkte saaklike reg van habitatio, 
verval die beperkte saaklike reg nie sonder meer indien die woning onregmatig deur 
die eienaar gesloop word nie. Só vêr strek die inhoudsbevoegdhede van die eienaar 
nie en hy kan nie met sodanige eierigting homself uitgebreide eksklusiwiteit jeens 
die objek toe-eien en die reghebbende van die habitatio wederregtelike onteien nie.
Die werk is tegnies voorbeeldig versorg deur Intersentia soos die leser aan gewoond 
geraak het. Die inbinding is duursaam en behoort meerdere jare van die te wagte 
gereelde benutting deur verskillende gebruikers ook in ’n uitleenfasiliteit soos ’n 
universiteits- of ondersoeksbiblioteek te kan deurstaan. 

Jean SonnEkuS
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GOEDERENRECHT

K. SwinnEn en M. muyllE (eds.), Erfdienstbaarheden (Brugge: die Keure 2016), 
192 p., €35,47
Het boek ‘Erfdienstbaarheden’ is het eerst verschenen werk in de nieuw opgerichte 
reeks “Studies Privaatrecht”. Deze grondige en praktijkgerichte bijdrage bestaat uit 
acht onderdelen en focust zowel op de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheden. Elk onderdeel snijdt enkele actuele topics aan, zoals bijvoor-
beeld de nieuwe voorschriften van het Landinrichtingsdecreet en het Onroerenderf-
goeddecreet, evenals de nieuwe identificatieregels met planafbakening en perceel-
sidentificatie.
In het eerste deel (‘Mogelijkheden en beperkingen van erfdienstbaarheden’) geeft 
Koen Swinnen aan de hand van de essentiële kenmerken van erfdienstbaarheden 
een overzicht van wat men nu precies wel of niet kan bereiken met deze fascinerende 
zakenrechtelijke figuur. De auteur overtuigt de lezer van de belangrijke rol die erf-
dienstbaarheden (kunnen) spelen bij diverse vastgoedtransacties, niet in het minst 
omwille van hun potentieel eeuwigdurend karakter. Elk hoofdstuk van dit onderdeel 
wordt telkens met een korte conclusie afgesloten, wat de structuur en helderheid 
zeker ten goede komt.
Mathieu Muylle behandelt in zijn bijdrage (‘Creatief met privaatrechtelijke erf-
dienstbaarheden – perspectieven uit de notariële praktijk’) de basisprincipes van 
de privaatrechtelijke erfdienstbaarheden vanuit de notariële praktijk. Vanuit deze 
invalshoek heeft hij het onder meer over de aandachtspunten bij en voorafgaand aan 
de redactie van notariële aktes, evenals over de duur en het tenietgaan van erfdienst-
baarheden. Dankzij de voorgestelde clausules en het aanstippen van de valkuilen op 
het vlak van aansprakelijkheid, vormt deze bijdrage een handige praktijkgerichte 
tool voor de notariële wereld. 
Het derde deel van dit boek is gewijd aan het procedurele luik van privaatrechte-
lijke erfdienstbaarheden. Samuel Wynant bespreekt in zijn technische doch heldere 
bijdrage (‘Procedurele elementen van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden’) onder 
meer de diverse burgerrechtelijke actiemogelijkheden, de rechterlijke bevoegdheid 
en de problematiek inzake bewijslast en bewijsmiddelen. Na het lezen van dit onder-
deel weten partijen perfect welke vorderingsmogelijkheden in welke situatie open-
staan en hoe deze kunnen of moeten worden aangewend.
De rol van de vastgoedmakelaar in het contentieux van erfdienstbaarheden wordt 
geanalyseerd door Guy Baelde In deze korte uiteenzetting (‘Vastgoedmakelaar en 
erfdienstbaarheden’) wordt toegespitst op de onderzoeks- en informatieplicht van 
de vastgoedmakelaar op het vlak van erfdienstbaarheden en op de aansprakelijkheid 
die hiermee samenhangt. De bijdrage bevat ook enkele zinvolle verwijzingen naar 
relevante rechtspraak.
‘Erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet’ is de 
titel van het vijfde deel. Stijn Verbist en Claire Buggenhoudt beginnen hun bijdrage 
met een korte inleidende beschouwing betreffende het ontstaan, de doelstellingen 
en het toepassingsgebied van het Landinrichtingsdecreet. Na een grondige toelich-
ting van de begrippen “landinrichting” en “erfdienstbaarheid van openbaar nut”, 
vervolgen zij hun uiteenzetting met een kritische analyse van de erfdienstbaarheid 
tot openbaar nut in het Landinrichtingsdecreet. De auteurs wijzen de lezer op de 
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vele gebreken van dit nieuwe wetgevend instrument. Onder meer het ontbreken van 
definities voor een aantal kernbegrippen, het vage toepassingsgebied en de verwar-
ring omtrent de verschillende types van erfdienstbaarheden tot openbaar nut worden 
als pijnpunten aangehaald. De tussenbesluiten maken van deze tekst een coherente 
en vlot leesbare bijdrage.
Tim Vermeir verdiepte zich in de wettelijke regelingen voor het gebruik van private 
eigendom door belangrijke nutsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld aardgas en elek-
triciteit. Het resultaat van dit onderzoek wordt weergegeven in het deel ‘Erfdienst-
baarheden voor nutsvoorzieningen’. Ondanks de complexiteit van de materie, slaagt 
de auteur er toch in de lezer op een heldere manier doorheen dit technisch kluwen te 
loodsen. De schematische overzichten bieden op de gepaste momenten een handige 
en gestructureerde samenvatting. 
In het voorlaatste deel van dit boek komen de buurtwegen aan bod. Aan de hand van 
een grondige begrippen-analyse, buigt Joris Geens zich in zijn tekst ‘Buurtwegen 
en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden’ over de koppeling tussen enerzijds pu-
bliekrechtelijke erfdienstbaarheden (meer bepaald het bouwverbod en de publieke 
doorgang) en anderzijds buurtwegen. Doorheen zijn bespreking maakt de auteur 
duidelijk dat zowel de Atlas van de Buurtwegen als de toepasselijke wetgeving toe 
zijn aan een grondige hervorming. Ook in deze bijdrage zorgen de tussenbesluiten 
ervoor dat de lezer het bos blijft zien door de veelheid aan procedurele en admini-
stratieve bomen. 
In het Onroerenderfgoeddecreet zijn diverse publieke erfdienstbaarheden opgeno-
men. Michiel Deweirdt focust in zijn bijdrage (‘Erfdienstbaarheden ter bescherming 
van het onroerend erfgoed en hun impact op het eigendomsrecht van particulie-
ren’) op de eigendomsbeperkingen die met deze erfdienstbaarheden gepaard gaan. 
De nadruk wordt gelegd op de afwezigheid van enige compensatieregeling voor 
de eigenaar van een beschermd goed, waarbij ook de recente rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof uitvoerig aan bod komt. De mogelijkheid om via de rechter een 
schadevergoeding te bekomen voor de eigendomsbeperkingen die voortvloeien uit 
een beschermingsmaatregel, blijkt veelal slechts theoretisch en helemaal niet evi-
dent te bekomen.
De helder geschreven bijdragen in dit boek spelen in op uiteenlopende actuele ont-
wikkelingen op het vlak van erfdienstbaarheden en spreken een ruim publiek aan. 
Niet enkel de notariële en juridische praktijk is gebaat met dit werk. Ook voor over-
heden, particulieren en nutsmaatschappijen reikt deze bundel nuttige inzichten aan 
inzake de eeuwenoude doch maatschappelijk enorm belangrijke zakenrechtelijke 
figuur van de erfdienstbaarheid. In het bijzonder de focus op clausulering en modu-
lering in onderhandse overeenkomsten en notariële akten maken van dit boek een 
waardig startschot voor de nieuwe reeks “Studies Privaatrecht”.

Maja rEynEbEau
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GOEDERENRECHT EN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

M. finkElmEiEr, Qualifikation der Vindikation und des Eigentümer-Besitzer-Ver-
hältnisses (Tübingen: Mohr Siebeck 2016), 490 p, €84.
Het besproken werk is een vlot geschreven, heldere uiteenzetting op het grensgebied 
van het zakenrecht en het internationaal privaatrecht (IPR). De auteur onderzoekt 
de IPR-kwalificatie van een aantal zakenrechtelijke figuren in de relatie tussen de 
eigenaar en de bezitter (het Eigentümer-Besitzer-Verhältnis van de titel), meer be-
paald de revindicatie en de verschillende vergoedingen die de eigenaar en de bezitter 
aan elkaar verschuldigd kunnen zijn. De kostenleer is een mooi voorbeeld hiervan.
De auteur begint met een interessante uiteenzetting over de kwalificatie in het IPR, 
waarbij hij de stand van zaken in Duitsland kritisch ontleedt. Hij gebruikt hiertoe 
ook buitenlandse bronnen. Hij observeert dat de groeiende invloed van het Europe-
se IPR vooralsnog onvoldoende onderkend wordt, wat hij probeert te verhelpen. Bij 
zijn kwalificaties gaat hij uit van modellen met concentrische cirkels: ieder begrip, 
iedere kwalificatie heeft een harde kern, waarrond randgevallen zweven wier toere-
kening in meerdere of mindere mate twijfelachtig is (p. 57). Hij analyseert eerst 
rechtsvergelijkend de materieelrechtelijke eigenschappen van de revindicatie en de 
verschillende vorderingen uit het Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, om vervolgens 
de kwalificatie bezien door het IPR te onderzoeken.
De auteur bestudeert in de eerste plaats het Duitse recht, zoals dat neergelegd is 
in het Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). Duits recht is 
zijn uitgangspunt, wat zijn weerslag heeft op sommige terminologische keuzes die 
voor een Belg misschien minder begrijpelijk zijn. Er wordt vaak gebruik gemaakt 
van afkortingen die misschien iets te vanzelfsprekend worden gebruikt, zoals GoA 
(Geschäftsführung ohne Auftrag, zaakwaarneming) en EBV (Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis) doorheen het boek. Ook moet een Belg opletten voor het verschil tussen 
Sachenrecht en Sachrecht: Sachenrecht is zakenrecht; Sachrecht is het materiële 
recht waarnaar het IPR verwijst of zou kunnen verwijzen.
Naast het Duitse recht is er ruime aandacht voor het Europese recht, meer bepaald de 
verordening Rome II. Voorts wordt ook gekeken naar Frans, Nederlands en Engels 
recht. Telkens onderzoekt de auteur op functionele wijze de vergelijkbare rechtsfi-
guren en hun IPR-kwalificatie. De materieelrechtelijke analyses zijn beknopt maar 
leerrijk. De auteur gebruikt nationale bronnen in hun oorspronkelijke taal, wat een 
mooie prestatie is. Wel zijn er enkele foutjes. Op p. 173 wordt het werk van De Page 
en Dekkers geciteerd – voor het Franse recht. Toegegeven, het Belgische zakenrecht 
is zeer nauw verwant met het Franse, en dat was 70 jaar geleden nog veel meer het 
geval, maar het is verschillend. Belangrijker is een fout bij het Nederlandse recht. 
De auteur spreekt op p. 75 van de Wet Conflictenrecht Goederenrecht van 2008. 
Maar ondertussen is boek 10 NBW in werking getreden, dat de Wet Conflictenrecht 
Goederenrecht vervangt. Aangezien boek 10 NBW reeds in 2012 in werking is ge-
treden (KB 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek, Stb. 2011, 340), 
had de auteur dit moeten verwerken. Bij de bespreking van het Engelse recht op pp. 
90-91 en 105-106 was het misschien nog nuttig geweest om ook kort stil te staan bij 
de toestand van geregistreerde onroerende goederen, al was het maar om te vermel-
den dat de registratie geen pertinent onderscheid tot gevolg heeft (in tegenstelling 
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tot bij de verkrijgende verjaring – adverse possession – waar terloops naar wordt 
verwezen op p. 106).
Het besproken werk is per slot van rekening een goede samenvatting van het mate-
riële recht over de revindicatie en de verschillende vorderingen die voortvloeien uit 
het Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, gecombineerd met interessante beschouwingen 
over het IPR-statuut van deze vorderingen. Het kan zodoende aangeraden worden 
aan zowel personen die geïnteresseerd zijn in het materiële recht van de revindicatie 
en het Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, als aan personen die meer op IPR gericht 
zijn. Wie met enige regelmaat in aanraking komt met Duitse rechtbanken over za-
kenrechtelijke aangelegenheden, kan zeker dit werk gebruiken.

Johan van DE voorDE

VENNOOTSCHAPSRECHT

D. van gErvEn, Handboek vennootschappen - Algemeen deel (Brussel: Larcier 
2016), 1354 p., €300
In dit werk bespreekt Dirk Van Gerven het Belgisch vennootschapsrecht op zeer 
omvattende wijze, wat de titel ‘Algemeen deel’ rechtvaardigt. Naast klassieke ele-
menten die in de meeste handboeken aan bod komen, zoals de ‘Bestanddelen van 
de vennootschap’ (Hoofdstuk I, Afdeling 3), ‘De burgerlijke of handelsaard van 
de vennootschap’ (Hoofdstuk I, Afdeling 6), ‘De bepalingen gemeen aan alle ven-
nootschappen’ (Hoofdstuk II) en ‘De rechten en verplichtingen van de vennoten’ 
(Hoofdstuk II, Afdeling 6), vestigt de auteur ook de aandacht op andere aspecten 
van het vennootschapsrecht. Zo vat het boek aan met een ‘Geschiedenis van het 
vennootschapsrecht’ (Hoofdstuk I, Afdeling 2) en wordt ook aandacht besteed aan 
‘Buitenlandse vennootschappen’ (Hoofdstuk IV, Afdeling 7), ‘De Europese rechten 
en vrijheden’ (Hoofdstuk V), ’Publiekrechtelijke vennootschappen’ (Hoofdstuk I, 
Afdeling 8) en ‘Groepen van vennootschappen’ (Hoofdstuk VI). 
Kenmerkend is bijvoorbeeld de aparte afdeling die wordt gewijd aan corporate so-
cial responsability (Hoofdstuk V, Afdeling 4), waarbij de auteur niet nalaat op te roe-
pen tot (meer) bindende regulering ter zake. Immers, met de woorden van Dirk Van 
Gerven: “Vennootschappen moeten zich gedragen als verantwoorde burgers. Dit is 
het noodzakelijk corollarium van de erkenning van de rechtspersoon als volwaardig 
rechtssubject dat aan het rechtsverkeer kan deelnemen zoals een mens dat kan.”
De auteur gaat doorheen het boek uitvoerig in op discussies in de rechtsleer en 
rechtspraak en neemt waar nodig ook standpunt in. Dit biedt het werk een diepgang 
die eerder uitzonderlijk is voor een handboek. Zo argumenteert de auteur inzake 
de statutaire specialiteit (Hoofdstuk IV, afdeling 3, §9) dat de verplichting tot een 
nauwkeurige omschrijving van het vennootschapsdoel niet langer in overeenstem-
ming is met de huidige plaats van de rechtspersoon in onze samenleving. Elders 
schetst hij in het hoofdstuk over vennootschapsgroepen (Hoofdstuk VI) de discussie 
over de mate waarin het groepsbelang het vennootschapsbelang kleurt naar Belgisch 
recht. Waar nodig overstijgt Van Gerven ook het Belgisch recht door bijvoorbeeld in 
het hoofdstuk over vennootschapsgroepen het voorstel van het Forum Europaeum 
on Company Groups te behandelen. Elders komt bijvoorbeeld ook de rechtspraak 
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van het Hof van Justitie inzake corporate mobility uitvoerig aan bod (Hoofdstuk V, 
Afdeling 2).
Ook de recente evoluties op het vennootschapstoneel komen uitgebreid ter sprake 
in dit handboek. Zo stipt Van Gerven, na een uiteenzetting over de (burgerlijke 
of handels-) aard van de vennootschap, aan dat dit wellicht snel aan wijzigingen 
onderhevig zal zijn in het kader van de verdere uitbouw van het Wetboek van eco-
nomisch recht en de uitbreiding van de wetgeving die voordien beperkt was tot han-
delaars naar ondernemingen (Hoofdstuk I, Afdeling 6, §2). Ook de discussie inzake 
de relevantie van het winstoogmerk laat hij niet aan zich voorbij gaan (Hoofdstuk 
IV, Afdeling 3, §8), waarbij hij ook standpunt inneemt. Dit blijkt ook reeds uit de 
inleiding, waar erop wordt gewezen dat vanuit een maatschappelijke invalshoek, 
het winstoogmerk onder druk komt te staan: de ongebreidelde nastreving van winst 
past niet meer binnen de huidige samenleving en sociale verantwoordelijkheid evo-
lueert naar een juridische verplichting. Ook de discussie inzake het minimumkapi-
taal blijft niet onaangeroerd. Hoewel niet uitgebreid wordt ingegaan op de voorge-
nomen wijzigingen van het wettelijk minimumkapitaal in de BVBA, stipt de auteur 
de relativiteit van het kapitaal als waarborg voor de schuldeisers aan (Hoofdstuk IV, 
Afdeling 3, §10). Deze aandacht voor de huidige evoluties en gevoeligheden in het 
vennootschapsrecht maakt dat het handboek wellicht de tand des tijds zal doorstaan 
en nog enige tijd de status van standaardwerk zal behouden, ook al staat vast dat de 
vennootschapswetgever wellicht de komende jaren niet zal stilzitten, zoals de auteur 
aangeeft in zijn voorwoord. 
Ten slotte kan echter ook dit algemeen deel niet exhaustief zijn, wat overigens 
volgens het voorwoord ook niet de ambitie was. Opvallend is dat de auteur bepa-
lingen inzake corporate governance overwegend links laat liggen, hoewel dit mis-
schien een apart hoofdstuk verdiende. Ook aan de aangekondigde hervorming van 
het vennootschapsrecht wordt weinig aandacht besteed: zo wordt bijvoorbeeld het 
voornemen niet aangestipt om naar Belgisch recht af te stappen van de werkelijke 
zetelleer of wordt eveneens aan de aangekondigde herziening van het wettelijk 
minimumkapitaal in de BVBA weinig aandacht besteed. Ook de kritiek op het 
openbare orde karakter van de ad nutum-herroepbaarheid van de bestuurder in 
de NV wordt bijvoorbeeld niet behandeld. In deze discussies stelt de auteur zich 
wellicht terecht, in afwachting van de definitieve hervormingen, terughoudend op. 
De lezer zal overigens opmerken dat het boek grosso modo werd onderverdeeld in 
‘bepalingen gemeen aan alle vennootschappen’ (Hoofdstuk II), ‘Vennootschappen 
zonder rechtspersoonlijkheid’ (Hoofdstuk III) en ‘Vennootschappen met rechts-
persoonlijkheid’ (Hoofdstuk IV), eerder dan een uiteenzetting per vennootschaps-
vorm. Deze geïntegreerde aanpak – die wel vaker wordt gehanteerd in gelijkaar-
dige handboeken – heeft als nadeel dat wie bijvoorbeeld op zoek is naar toelichting 
bij het kapitaal van de BVBA, zich zal moeten wenden tot het hoofdstuk ‘Ven-
nootschappen met rechtspersoonlijkheid’ (Hoofdstuk IV), waar onder de afdeling 
‘Regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid’ (Afdeling 
3), in §10 ‘Inbreng, vermogen en kapitaal’, een uiteenzetting te vinden is omtrent 
het kapitaal voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, met waar nodig 
toelichting per vennootschapsvorm. Het voordeel van deze aanpak – dat het nadeel 
ruimschoots goedmaakt –  is dat de lezer meteen het ruimere plaatje krijgt: de ver-
schilpunten en gelijkenissen tussen de verschillende vennootschapsvormen blijken 
duidelijk en herhaling door gelijkenissen tussen de verschillende vennootschaps-
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vormen wordt op deze manier vermeden.
Eenieder die het boek raadpleegt zal het eens zijn: wie voortaan een opzoeking in-
zake het Belgisch vennootschapsrecht doet, ontsnapt niet aan dit handboek. Het op-
zet van de auteur was, volgens het voorwoord, de praktijkjurist een handig werkin-
strument te bieden. Dit uit zich bijvoorbeeld in hoofdstukken waar de praktijktoets 
sterker naar voor komt, zoals het hoofdstuk inzake de koop-verkoop van aandelen 
(Hoofdstuk IV, Afdeling 3, §3). Ook de uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak 
zijn een handig hulpmiddel in de praktijk. De doelstelling werd dus ruimschoots 
bereikt en zelfs overtroffen: niet enkel praktijkjuristen, ook studenten, academici 
en eenieder met een interesse voor het vennootschapsrecht zal voldaan zijn na een 
raadpleging van dit handboek. 

Jasper van EEtvElDE

VERMOGENSRECHT

R. barbaix en N. carEttE (eds.), Tendensen vermogensrecht 2015 (Antwerpen: In-
tersentia 2015), xvi + 330 p., €70,00
De reeks Tendensen Vermogensrecht, samengesteld door professor Barbaix en pro-
fessor Carette, wordt stilaan een gevestigde waarde in de literatuur omtrent het ver-
mogensrecht. De basisindeling is steeds dezelfde. In Deel I: Actuele Ontwikkelin-
gen bespreekt elk van de bezielers van de reeks de meest relevante evoluties van het 
voorgaande jaar binnen hun specialisatiedomeinen. Professor Barbaix geeft aldus 
een overzicht aangaande het familiaal vermogensrecht, waarna professor Carette 
een update brengt uit het zakenrecht. Hierbij worden alle relevante wetswijzigingen 
en hoge rechtspraak besproken, in beginsel hoofdzakelijk arresten van het Hof van 
Cassatie of het Grondwettelijk Hof. Het gebalde overzicht dat verschaft wordt door 
dit deel is dan ook het middel bij uitstek voor de practicus om up to date te blijven 
binnen het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht. 
Deze tweedeling zet zich tevens verder in delen II en III. Deel II: Actuele Topics 
begint immers met een bespreking door professor Sagaert van het recht aangaande 
de beëindiging van conventionele onverdeeldheden, gevolgd door Christoph Caste-
lein die in een lijvige bijdrage de impact van de Europese Erfrechtverordening op de 
afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap in België bespreekt. Deze 
verordening brengt een complete harmonisatie teweeg van het erfrechtelijk interna-
tionaal privaatrecht van alle lidstaten. Als gevolg hiervan wordt Hoofdstuk VII van 
het WIPR zonder gevolg, en volstaat een gedegen begrip van deze verordening om 
de IPR-aspecten van alle nalatenschappen die binnen haar toepassingsgebied vallen 
volledig te kunnen doorgronden, ongeacht welke lidstaten daarbij betrokken zijn.
Deel III: Recht-uit de praktijk heeft zoals steeds drie speerpunten: knelpunten, clau-
sules en procedure-aspecten. Onder de eerste categorie bespreken Didier Van Laere 
en Aurélie Veirman de vernieuwde regelgeving over de waardering bij omzetting 
van vruchtgebruik. Dankzij de wet van 22 mei 2014 is er immers voor het eerst 
een wettelijk kader voorhanden voor deze waardering. Johan Van De Voorde gaat 
vervolgens in op de verkrijgende verjaring. Deze is, zo blijkt uit zijn bijdrage, meer 
dan een louter verweermiddel tegen een vordering door een ander, maar kan ook als 
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hoofdvordering gebruikt worden, onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor hoeft een 
rechtsonderhorige die dankzij de verkrijgende verjaring bepaalde rechten verwor-
ven heeft niet te wachten tot hij of zij effectief in rechte gedagvaard wordt. Wanneer 
het recht van de nieuwe eigenaar voldoende bedreigd wordt, kan hij of zij zelf naar 
de rechter stappen om dat recht te laten vaststellen.
Hierna is het de beurt aan het onderdeel Clausules. Hans De Decker en Jennifer De 
Weggheleire geven inzage in hun praktijkervaring aangaande call- en put-opties 
binnen vrijwillige mede-eigendom. Deze bieden mogelijk een oplossing voor si-
tuaties waarbij banken, als voorwaarde voor het verstrekken van een krediet tot 
financiering van de aankoop van een onroerend goed, eisen dat er naast de primaire 
koper ook een andere persoon mee koopt en leent. Dit is de laatste aflevering in het 
kat-en-muisspel rond de bescherming van de (kosteloze) borg, die intussen haar 
doel compleet voorbijgeschoten is, en de partijen die zij beoogt te beschermen al-
leen maar met meer moeilijkheden opzadelt. De besproken clausules proberen dan 
ook dit leed enigszins te verzachten. Zij worden gevolgd door Koen Swinnen en Sa-
muel Wynant die enkele zijdelingse clausules inzake erfdienstbaarheden toelichten. 
Als laatste onderdeel komen er enkele procedureaspecten aan bod. Bart Verdickt 
komt terug op de problematiek die ook ten grondslag lag aan de Erfrechtverorde-
ning, die eerder in het boek in meer detail aan bod kwam. Ongeveer 10% van de na-
latenschappen die in Europa openvallen, hebben aanknopingen met andere landen. 
Om hieraan tegemoet te komen werd de Erfrechtverordening gecreëerd, maar deze 
laat het fiscaal recht onverlet. Zoals blijkt uit de bijdrage van Verdickt is er dan ook 
nog steeds een risico op dubbele belasting van eenzelfde nalatenschap.
Tenslotte bespreken Christel Vergauwen en Kesley Verachtert nog het lot van 
groepsverzekeringen bij de vereffening-verdeling van gemeenschapsstelsels na 
echtscheiding. Dergelijke groepsverzekeringen maken immers spaarverrichtingen 
uit, waarvan het tijdens het huwelijk met gemeenschapsgelden opgebouwde kapitaal 
eveneens verdeeld moet worden in het kader van de vereffening-verdeling. 
Daarmee is Tendensen Vermogensrecht 2015 alweer een knap en relevant boek ge-
worden, in een reeks die door het consequent toepassen van een doordachte struc-
tuur haar waarde als instrument voor zowel de praktijk als het academisch onder-
zoek bevestigt.

Frederic HElSEn

ZEKERHEDENRECHT

V. SagaErt en J. DEl corral, Eigendomsvoorbehoud in APR (Mechelen: Wol-
ters Kluwer 2015), xxi + 178 p., €54,89
Het boek Eigendomsvoorbehoud (bijgewerkt tot 1 juli 2015), behoort tot de (blauwe) 
reeks Algemene Praktische Rechtsverzameling. Het boek ontstond door de nauwe sa-
menwerking tussen professor Vincent Sagaert (Gewoon Hoogleraar KU Leuven en 
advocaat aan de Balie van Brussel) en referendaris Julie Del Corral (Hof van Cassatie). 
Een beding van eigendomsvoorbehoud wordt in het boek omschreven als “een clau-
sule waarbij de verkoper zich de eigendom van het goed voorbehoudt tot op het 
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ogenblik dat de koper de volledige koopprijs heeft betaald”. Het belang van het 
eigendomsrecht als zekerheidsinstrument neemt steeds meer toe. Volgens de au-
teurs is de aantrekkingskracht van het eigendomsvoorbehoud vooral gelegen op het 
niveau van de realisatie: (i) het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar – d.i. de 
houder van de zekerheid – een voorrang bij realisatie van het bezwaarde pand, en 
(ii) bij wanprestatie van de schuldenaar moet de zekerheidseigenaar met geen en-
kele regel van tenuitvoerlegging rekening houden. Niettemin vormt het eigendoms-
voorbehoud één van de meest controversiële onderwerpen uit het vermogensrecht. 
Het gaat om een complexe rechtsfiguur waarbij de auteurs zowel rekening hebben 
moeten houden met de klassieke figuren uit het verbintenissenrecht (bv. accessori-
teit en revindicatie), het goederenrecht (bv. incorporatie en bezitsbescherming), het 
insolventierecht (bv. beschikkingsonbevoegdheid en paritas creditorum), als met de 
beginselen van het handels- en financieel recht.
De principiële insteek van dit boek is duidelijk: het brengt op een doorgedreven 
gestructureerde wijze een analyse van de rechtsfiguur van het eigendomsvoorbehoud, 
aangevuld met vernieuwende inzichten. Nieuw is bijvoorbeeld de kwalificatie van het 
eigendomsvoorbehoud als een opschortende voorwaarde i.p.v. als een opschortende 
termijn verbonden aan de verbintenis tot eigendomsoverdracht. 
Het boek vangt aan met een duidelijke terminologie en een uniforme begripsomschrij-
ving, met aandacht voor de goederen die aan een eigendomsvoorbehoud kunnen wor-
den onderworpen, alsook voor de overeenkomsten waarin een eigendomsvoorbehoud 
kan worden opgenomen (Hoofdstuk 1). Om deze kwalificatie beter te begrijpen, schet-
sen de auteurs de historische achtergrond waartegen de bescherming van de onbe-
taalde verkoper tegen de insolvabele koper tot stand is gekomen. De aandacht gaat uit 
naar de evolutie, die vertrekt bij de afwijzende houding van het Hof van Cassatie in de 
arresten van 9 februari 1933 naar de faillissementsbestendigheid van het eigendoms-
voorbehoud in de Faillissementswet van 8 augustus 1997 tot de samenloopbestendigheid 
van het eigendomsvoorbehoud in de Pandwet van 11 juli 2013. Hierbij is er ook oog voor 
de Europese ontwikkelingen met de Richtlijn Betalingsachterstand en de Insolventiever-
ordening (Hoofdstuk 2). Boeiend, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk oogpunt, 
is ook het onderdeel dat een rechtsvergelijkende analyse van de figuur bevat naar Frans, 
Nederlands, Duits en Engels recht (Hoofdstuk 3). Er wordt voorts een brug geslagen naar 
het verbintenissenrecht om de rechtsfiguur van het eigendomsvoorbehoud juridisch als 
een opschortende voorwaarde te kwalificeren (Hoofdstuk 4). De daaropvolgende onder-
delen bevatten een diepgaande studie over de verschillende facetten van de uitoefening 
van het eigendomsvoorbehoud (bij samenloop), namelijk (i) de vereisten voor de uitwer-
king van het eigendomsvoorbehoud die betrekking hebben op de wilsovereenstemming, 
(ii) de band tussen het eigendomsvoorbehoud en de gewaarborgde schuldvordering, (iii) 
de rechten en de plichten van de partijen hangende het eigendomsvoorbehoud, (iv) de 
revindicatie van de zaak onder eigendomsvoorbehoud, (v) de uitoefening van het ei-
gendomsvoorbehoud in insolventieprocedures, (vi) de wijzigingen (bv. vermenging of 
incorporatie) aan de goederen die onder eigendomsvoorbehoud worden verkocht, en (vii) 
de rangpositie van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud die in conflict kan komen 
met de houder van het vuistpand, met het voorrecht van de niet-betaalde verhuurder, 
met het registerpand, met de hypotheekhouder of met de houder van een retentierecht 
(Hoofdstukken 5-11). Tot slot worden ook twee hoofdstukken gewijd aan het eigendoms-
voorbehoud in een grensoverschrijdende en een intertemporele context (Hoofdstukken 
12 en 13). Wat dit laatste betreft, wordt doorheen het werk op duidelijke wijze het ver-
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band gelegd met de nieuwe Pandwet en de gevolgen hiervan voor de uitwerking van het 
eigendomsvoorbehoud. De auteurs concluderen dat de zakenrechtelijke versoepelingen 
onder de Pandwet onmiddellijk van toepassing zijn op de bestaande clausules van eigen-
domsvoorbehoud, voor zover er geen samenloop bestond op de datum van inwerking-
treding. Dit betekent dat de nieuwe regels inzake de veralgemeende tegenwerpelijkheid 
bij alle gevallen van samenloop en ongeacht de wijzigingen in het onderpand (d.i. bewer-
king, zakelijke subrogatie, vermenging of incorporatie) onmiddellijk van toepassing zijn.
Naar de woorden van de auteurs, die Stoufflet citeren, wordt het eigendomsrecht 
vaak voorgesteld als “la reine des sûretés”. Volgens mij is dit boek op zijn beurt het 
koningsnummer voor iedere jurist die met vragen over het eigendomsvoorbehoud 
kampt.

Jasmine malEkZaDEm

VARIA

B. DEbaEnSt, B. coPPEin, J. DEfErmE, F. DHonDt, D. HEirbaut, S. HuygEbaErt, T. 
ruyS, G. ScHranS, S. vanDEnbogaErDE en M. vankEErSbilck, De ‘Belle Epoque’ 
van het Belgisch recht (1870-1914) (Brugge: die Keure 2016), 216 p., €59.
Zoals de titel verraadt, behandelt het boek de ‘Belle Epoque’ van het Belgische 
recht (1870-1914). In de eerste plaats komt de opmars van sociale wetgeving aan 
bod. Men stelt zich de vraag hoe politici van verschillende strekkingen de evoluties 
in dit verband juridisch geïnterpreteerd hebben. Concreet: moeten de sociale wetten 
als een nieuwe categorie binnen het recht worden beschouwd, dan wel louter als een 
onderdeel van het burgerlijk of publiek recht? Naast de opmars van de sociale wet-
geving, worden ook enkele belangrijke ontwikkelingen in het strafrecht besproken. 
Deze ontstonden onder de impuls van een veranderend mensbeeld – de mens als 
gedetermineerd wezen – en vertaalde zich in tal van wetten, bijvoorbeeld de wet op 
voorwaardelijke invrijheidsstelling, de wet op de landloperij en de bedelarij, de wet 
op de bescherming van de maatschappij en de kinderbeschermingswet. Ondanks 
de vernieuwde strafrechtswetenschappelijke inzichten die tijdens deze periode ont-
stonden, hebben deze wetten echter lang op zich laten wachten als men dit vergelijkt 
met de ons omringende landen.
Andere bijdragen focussen zich op enkele belangrijke juristen en historici uit deze 
periode en op de vraag of die deze periode beïnvloed hebben. In het laatstge-
noemde geval gaat het over F. Laurent en diens Principes. Ook zijn pupil E. Nys 
komt aan bod. Daarbij wordt aandacht besteed aan het contrast tussen hen beiden 
bij de interpretatie van de (volkenrechts)geschiedenis. Een minder bekende jurist 
uit deze periode is C.-X. Sainctelette, auteur van De la responsabilité et de la ga-
rantie, die volgens de auteur door zijn hevige kritiek op de ‘exegetische school’ de 
voedingsbodem heeft gecreëerd voor de later ontstane ‘wetenschappelijke school’. 
Dit zgn. ‘rechtsrealisme’ brak met de tot dan toe dominante positie van de wet 
(t.o.v. de rechtspraak en rechtsleer). Daarnaast komen de andere usual suspects uit 
deze periode aan bod. In de eerste plaats zijn er de gebroeders Rolin. Zij hebben 
niet alleen een leidende rol gespeeld in het op de kaart zetten van het internatio-
naal recht als wetenschappelijke discipline, maar wisten daarbij ook nog eens op 
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het beleid te wegen. Ook de realisaties van E. Picard worden besproken. In een 
eerste bijdrage leert men dat hij, na een post aan de ULB aan zijn neus voorbij te 
hebben zien gaan, ‘wraak’ nam door te starten met de Pandectes belges en drie 
jaar later het Journal des Tribunaux boven de doopvond hield. Als sluitstuk stond 
hij mee aan de wieg van de Université Nouvelle. Een instelling die nooit erkend 
werd door de overheid en in 1919 werd opgedoekt. De tweede bijdrage over Picard 
bespreekt de kunstwerken in het Brusselse Justitiepaleis en hun relatie tot de ju-
ridische wereld in het algemeen en Picard in het bijzonder. Interessant daarbij is 
dat de aandacht vooral uitgaat naar vier kunstwerken die er niet zijn gekomen. Tot 
slot wordt in een laatste bijdrage een bloemlezing gegeven van de verschillende 
juridische tijdschriften die gedurende deze periode het licht zagen.
Het boek laat zien dat de ‘Belle Epoque’ een boeiende periode was voor het Belgi-
sche recht met tal van interessante, soms markante, persoonlijkheden. In bepaalde 
bijdragen gaat men soms uit van een grote voorkennis van de lezer, waardoor het 
moeilijk volgen is. Dit is uiteraard te begrijpen in het licht van de beperkte plaats 
waarover de auteurs beschikten.

Wannes buElEnS

VARIA

W. cHang, In Search of the Way. Legal Philosophy of the Classic Chinese Thinkers 
(Edinburgh: Edinburgh University Press 2016), 568 p., £125
Dit lijvige boek van professor emeritus Cháng, dat niet uitsluitend voor sinologen 
bedoeld is, beschrijft een aantal filosofische visies over hoe een ideale Staat eruit 
moet zien, hoe goede heersers moeten handelen en hun ministers kiezen en welke 
de rol van het recht voor de mensen is. Voor de niet ingewijde lezer wil de voor-
liggende bespreking ter ontrafeling van de titel van het werk op drie vragen een 
antwoord geven: over welke als klassiek bestempelde periode gaat het en wie zijn 
die grootmeesters in de denkkunst? Welke is die mysterieuze weg waarnaar een 
queeste ondernomen wordt? En vooral, bestond er in China een “recht”, waarvan 
het concept met het Westerse “recht” te vergelijken was? Bestond er met andere 
woorden een rechtstheorie?

DE AUTEUR
Cháng Wejen studeerde rechten en politieke wetenschappen in Taiwan, en daarna 
in Yale, om uiteindelijk te doctoreren in Harvard. Wat hem echter uniek maakt, is 
het feit dat hij in zijn jeugd, alvorens zijn universitaire rechtenstudies aan te vat-
ten, in de oorlogsjaren in Sūzhōu de traditionele Chinese opvoeding genoot met 
de klassieke Chinese teksten als exclusieve, te memoriseren leerstof. Hij is in de 
twee denkwerelden opgeleid, zodat hij bij het schrijven van zijn boek perfect weet, 
wanneer hij het in zijn boek heeft over de Chinese ideale Staat of over de mense-
lijke natuur of over de kwaliteiten van de vorst, dat zijn Westerse lezer denkt aan 
Plato, Rousseau of Machiavelli. Hij is een bruggenbouwer. Na zijn doctoraat werd 
hij onderzoeker aan de Academia Sinica in Taipei, de nationale academie van Tai-
wan die een voorname rol speelt op het gebied van Chinese studies. Hij onderwees 
Chinese rechtsgeschiedenis en rechtstheorie niet alleen in Taiwan, maar eveneens in 
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de Volksrepubliek, in de Verenigde Staten en in Europa, ook aan de Katholieke Uni-
versiteit van Leuven. Ik herinner me zijn pakkende vergelijking tussen de Westerse 
kardinale deugd Justitia, een geblinddoekte vrouw met weegschaal en vlammend 
zwaard, en de Chinese Xièzhì, een mythologisch zwartharig dier met de gekloofde 
hoeven van een geit en met één hoorn op het drakenhoofd, symbool van recht en 
gerechtigheid. Het kan goed van kwaad onderscheiden en punt zijn hoorn naar de 
schuldige partij of de persoon die onrecht pleegt, weze het een minister of zelfs de 
keizer. Volgens de legende bezat de districtsmagistraat Gāoyáo een éénhoornige 
geit die hem, bij twijfel, bijstond in criminele zaken om de schuldige aan te wijzen, 
een soort godsoordeel. Volgens zijn memoires had de laatste keizer, Pǔyí, een beeld-
je van de “goddelijke geit”, vóór zich op zijn bureau om hem eraan te herinneren 
rechtvaardig te zijn bij de behandeling van de staatszaken. Nog steeds vindt men het 
op de insignes van de militaire politie en op de voorzittershamers in de rechtszalen.
Dit boek is de vrucht van zijn levenslang overdenken van de Chinese klassieke ge-
schriften. De rijkdom van het boek maakt het onmogelijk alle leerstellingen van de 
besproken invloedrijke filosofen te resumeren. Moderne idealen, zoals de onafhan-
kelijkheid van de rechterlijke macht, komen evenwel niet ter sprake. Het is duidelijk 
dat Cháng’s sympathie naar Kǒngzǐ uitgaat, een gepassioneerde figuur. Dat doet me 
aan onze landgenoot en sinoloog Simon Leys (1935-2014) denken, die eveneens veel 
genegenheid koesterde voor de meester. In 1987 schreef Claude Roy trouwens in Le 
Monde dat Leys als twee druppels water op Confucius leek: “[Comme lui] le Maître 
rejetait absolument quatre choses: les idées en l’air, les dogmes, l’obstination, le 
moi.” Kǒngzǐ heeft de figuur van de ‘Jūnzǐ’ geïntroduceerd, “l’honnête homme” (de 
heer van stand), niet meer als een aristocraat, zoals vóór hem, maar nu als lid van 
de morele elite. Spijtig genoeg werd Kǒngzǐ later ten onrechte geassocieerd met een 
duizendjarige feodale tirannie, zoals Leys onderstreept: “Le Confucianisme d’Etat 
a déformé la pensée du Maître pour l’accommoder aux besoins du Prince; dans 
cette orthodoxie officielle, il est fait un usage sélectif de tous ses propos qui pres-
crivent le respect des autorités, cependant que des notions non moins essentielles, 
mais potentiellement subversives, sont largement escamotées, - ainsi, par exemple, 
l’obligation de justice qui doit tempérer l’exercice du pouvoir, et surtout le devoir 
moral qu’ont les intellectuels de critiquer les erreurs du souverain et de s’opposer à 
ses abus, fût-ce au prix de leur vie”.

OVERZICHT VAN HET BOEK
Na een historische proloog, telt het voorliggend boek acht hoofdstukken, één per be-
handelde filosoof. Het besluit met een synthetisch essay als epiloog (met onder meer 
een bespreking van de betrekkingen tussen de leerstellingen van onze filosofen en 
het boeddhisme). In de epiloog drukt de auteur de wens uit dat de Chinese wetgever 
zich zou laten inspireren door zijn rijke erfgoed. Elk van de acht hoofdstukken heeft 
twee delen. In het tweede deel van elk hoofdstuk, getiteld Interpretation, wordt door 
Professor Cháng de filosofische auteur voorgesteld, en zijn gedachten en stellingen 
grondig onder de loep genomen en met die van de anderen geconfronteerd. De lezer 
die geen sinoloog is, kan zich telkens tot dit tweede deel beperken, dunkt me. In het 
eerste deel worden de voor het recht relevante teksten van de betrokken filosoof ver-
taald op een sprankelende hedendaagse wijze. Op zich is dit reeds een krachttoer. 
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Over het vertalen heeft Simon Leys mooie bladzijden geschreven(1). Volgens hem is 
de vertaling “la forme suprême de la lecture”. De Lúnyǔ werd door Leys tweemaal 
vertaald: eenmaal in het Frans in 1987, en tien jaar later in het Engels. Jonathan 
Spence noemde die vertaling helder en elegant(2).
Onderhavig boek handelt, zoals gezegd, over filosofen van vóór de stichting door 
Qínshǐhuángdì van het Rijk van het Midden met zijn eengemaakte militair-bureau-
cratische staat, het eengemaakte schrift en de uniforme maten en gewichten. Maar 
een tweede opus van professor Cháng is aangekondigd, ditmaal over het recht in de 
keizerlijke tijdspanne, gekenmerkt door een merkwaardige, unieke continuïteit, met 
157 keizers, van de kortstondige Qín dynastie (221-206 vóór Christus) over de Hàn, 
de Suí, de Táng en de Sòng, naar de Yuán, de Míng en de Qíng. In de negentiende 
eeuw begon – na de isolatie vanaf de vijftiende eeuw voor dat land – de teloorgang 
door het uitblijven van een industriële revolutie. Het werd voor China een eeuw van 
vernedering door de Westerse mogendheden en van geforceerde verwesterlijking 
om deze mogendheden in te halen. Dit zou in de twintigste eeuw – om ons tot het 
juridische te beperken – uiteindelijk leiden tot een receptie van het continentaal 
Europese recht. Na de lectuur van dit eerste boek van Cháng Wejen kan men niet 
anders dan met spanning op zijn vervolg wachten.

DE KLASSIEKE GESCHRIFTEN
Eerst waren er in China, in lang vervlogen dagen, de canonieke boeken. Die vonden 
hun oorsprong in de aan het hof en bij de adellijke families voltrokken rituelen van 
de Zhōu dynastie. De belangrijke religieuze offerrituelen namen de vorm aan van 
audiënties aan het hof van de goden en de voorouders, en hierbij bestond een belang-
rijk onderdeel in het presenteren van gebeden in de vorm van verzoekschriften(3). 
Op een bepaald ogenblik, in de achtste eeuw vóór Christus waarschijnlijk, begon 
men die rituele teksten samen te brengen. Aldus werden de belangrijkste histori-
sche oorkonden van de Zhōu dynastie gebundeld onder de titel “De eerbiedwaardige 
documenten” (Shàngshū). Ook de rituele hymnen en gezangen werden verzameld 
als “De hymnen” (Shī). Dit zijn de eerste klassieke boeken, waaraan later nog meer 
teksten werden toegevoegd: eerst de handboeken voor de uitvoering van de cere-
moniën, “het boek der riten” (Lǐjì), en van de muziek (Yuè), en daarna het boek der 
orakels voor de wichelarij, genoemd “Het boek der veranderingen” (Yìjīng), en ten 
slotte de kroniek van het hertogdom Lu waar Confucius (Kǒngzǐ) geboren werd, “De 
Lente- en Herfstannalen van Lu” (Chūnqiū). Aan enkele boeken werden vervolgens 
commentaren toegevoegd. Zo ontstond de klassieke orthodoxie waarvan Confucius 
de beroemdste vertegenwoordiger zou worden. Hij maakte die klassieke teksten tot 
de basis van zijn onderwijs. De canonisatie van die teksten samen met hun interpre-
tatie op grond van eenieders persoonlijke visie vormden het begin van het Chinese 

(1)  Die zijn weergegeven in de prijzenswaardige biografie van Philippe PaquEt, Simon 
Leys. Navigateur entre les mondes (Paris: Gallimard, 2016).
(2)  Jonathan SPEncE, “What Confucius said”, The New York Review of books 10 april 1997.
(3)  In dezelfde godsdienstige (shamanistische) context was het Chinese geschrift tussen 
1500 en 1000 vóór Christus tijdens de eerdere Shang dynastie ontstaan. De schrifttekens 
werden ingekrast op platte dierenbeenderen en op schilden van schildpadden. Deze 
zogenaamde orakelbeenderen werden gebruikt bij een vorm van wichelen. Door verhitting 
kwamen er barstjes in de botten, die door wichelaars aan het hof werden gelezen als 
antwoorden op de ingekraste vragen aan goden en voorouders. De orakelbeenderen werden 
in archieven bewaard om later geconsulteerd te worden.
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humanisme en van “de bloei van de honderd scholen” van 600 tot 200 vóór Christus, 
een buitengewone periode in de ontwikkeling van het menselijk denken. Het waren 
nochtans barre tijden. In het tijdperk van de vijf eeuwen vóór de stichting van het 
Chinese keizerrijk door Qínshǐhuángdì in 221 vóór Christus, onderging het land 
dramatische sociale, economische en politieke veranderingen. De mensen verloren 
stilaan hun geloof in de oude normen en instellingen, en waren gedesoriënteerd. 
Vele geletterden zochten een oplossing voor deze situatie.

OP ZOEK NAAR UTOPIA
In Leuven werd de vijfhonderdste verjaardag van de druk van Utopia van Thomas 
More met luister herdacht. Soortgelijke utopieën bestonden bij de in voorliggend 
boek besproken filosofen. Ze leefden in een roerige overgangstijd, in de nadagen 
van de Zhōu, die men de Periode van Lente en Herfst en vervolgens die van de Strij-
dende Staten noemt. Chaos, oorlogen en miserie alom, corruptie en winstbejag. De 
deugd is zoek. Sommige filosofen situeerden hun utopie in “de goede, oude tijd” van 
de wijze regent hertog Zhōu in de twaalfde eeuw vóór Christus, bij het begin van de 
Zhōu dynastie, de laatste machtige koninklijke dynastie van de bronstijd. Het zou 
een bloeitijd geweest zijn. Om een goed leven te bewerkstelligen denken ze aan een 
ideale staat met de gepaste rechtsinstellingen. Volgens anderen moet er helemaal 
geen staat bestaan – terug naar de natuur. Over dit soort filosofische geschriften 
gaat het in dit boek van professor emeritus Cháng Wejen, die weliswaar geen filo-
soof is, maar een rechtshistoricus.
Acht filosofen werden door de auteur uitverkozen omdat ze het ijverigst waren in die 
zoektocht, “who tried mainly to address the problems arising from society”. Ze si-
tueren zich in de spilperiode van de zesde tot de derde eeuw vóór Christus, wanneer 
zich ook in Griekenland – Kǒngzǐ was een tijdgenoot van Perikles – een gelijkaardig 
fenomeen voordoet. Hoe kon het filosofisch denken de mensheid en de maatschap-
pij helpen? De Chinese denkers gaven verschillende antwoorden. Het voorliggende 
boek poogt die systematisch voor te stellen. De acht besproken klassieke auteurs 
hielpen de confuciaanse (lees: ruïstische(4)), daoïstische, mohistische en legalisti-
sche scholen te grondvesten, wiens gedachtegoed de ontwikkeling van China – ook 
uiteraard van het Chinese rechtsstelsel – over drieduizend jaar hebben geleid, en nog 
steeds het Chinese denken en gedrag beïnvloed. In China is men in de derde eeuw 
vóór Christus begonnen met het systematisch verzamelen en publiceren van de ge-
schriften uit de verschillende scholen. Daarbij werd het de gewoonte om de teksten 
waarvan men vond dat ze tot eenzelfde richting behoorden onder de naam van één 
– voor die bepaalde traditie belangrijke – figuur te plaatsen, zonder dat die noodza-
kelijkerwijze de “auteur” hoefde te zijn. Dit is het geval geweest voor vrijwel alle 
filosofische werken die ons uit de Chinese oudheid zijn overgeleverd: de Zhuāngzi, 
de Mòzi, de Guanzi (die in dit boek niet besproken wordt) en vele anderen. 

(4)  Confucius beschouwen als stichter van een nieuwe “Confuciaanse” school is verkeerd. 
Reeds lang vóór zijn tijd waren er velen die de potentialiteiten van de menselijke persoon 
erkenden en droomden van een geciviliseerde samenleving. Één ervan, die Confucius 
bewonderde, was de hertog Zhou. Dit was één van de stichters van de Zhou dynastie die 
vele riten of regels van behoorlijk gedrag neerschreef. In de meer dan vijf eeuwen tussen het 
begin van die dynastie en de geboorte van Confucius zijn er vele intellectuelen geweest die 
het gedachtegoed van de hertog deelden, en gekend zijn als de “ru” (de intelligentsia). Zo 
werd ook de hertog genoemd, evenals Confucius en zijn discipelen.
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DE ACHT FILOSOFEN
Sīmǎqiān, de grote geschiedschrijver uit de Hàn dynastie (overleden rond 86 
vóór Christus) vermeldt onze acht filosofen, met soms een biografie, zoals voor 
Shāngyāng en Mèngzǐ, soms met slechts één zin, zoals voor Mòzi. Het zijn dus his-
torische figuren: Kǒngzǐ (551-479), Mòzi (omstreeks 480- 390), Zhuāngzi (365-290), 
Mèngzǐ (390-305), Shāngyāng (390-338), Xúnkuàng (overleden rond 238 vóór Chris-
tus) en Hánfēi (280-233). Volgens professor Cháng is de tekst, gekend als de Lǎozǐ, 
waarschijnlijk niet het werk van één persoon, maar een compilatie van korte uit-
spraken van oude, wijze mannen uit het verleden. Volgens de Nederlandse sinoloog 
Kristofer Schipper echter heeft men op basis van grondige linguïstische analyse 
kunnen vaststellen dat het overgrote deel van de Lǎozǐ een opmerkelijke eenheid 
van stijl en inhoud vertoont, en dat het in het begin van de vierde eeuw voor Chris-
tus tot stand moet zijn gekomen(5).
Wat was het sociaal profiel van onze acht personages? De heer Shāngyāng en Hánfēi 
zijn twee vooraanstaande legisten. De heer Shang was een aristocraat van hoge 
rang en eerste minister van de staat Qín (één van de strijdende staten van China), 
terwijl Hánfēi tot de lage adel van de staat Hán behoorde, maar nooit een belang-
rijke regeringspost bekleedde. Laatstgenoemde was stotteraar van geboorte, maar 
een briljante student en auteur. Hij schreef zelf zijn werken. Door gekonkel van zijn 
voormalige studiegenoot Lisī, eerste minister tijdens de Qín dynastie, raakte hij in 
de gevangenis waar hij zelfmoord pleegde.
Kǒngzǐ stamde af van eertijdse kleine adel, maar diens voorouders waren gewone 
burgers geworden. Zijn vader was districtsmagistraat. Samen met zijn moeder die 
verstoten was, leefde hij in diepe armoede. Als twintigjarige werkte hij als lagere 
ambtenaar in de staat Lǔ. Op zijn eenenvijftigste had ook hij het tot districtsma-
gistraat gebracht. Later bekleedde hij gedurende twee jaar hoge ministeriële pos-
ten en werd opperrechter. Hij nam echter ontslag omdat de vorst zijn ideeën niet 
wou volgen, en wijdde zich voortaan rondreizend aan het onderwijs. De analecten 
(Lúnyǔ, de gesprekken) zijn een weergave van zijn woorden en handelingen plus 
enig commentaar van de discipelen die ze neerschreven of beter gezegd penseelden 
op bamboelatjes die in rollen samengebundeld werden. De korte tekst bevat een 
reeks onderbroken gesprekken, kleine dialogen en anekdotes, maar is volgens de 
Japanse sinoloog Kōjirō Yoshikawa (1904-1980), het mooiste boek ter wereld. Het 
is onmogelijk de Chinese civilisatie binnen te treden zonder deze fundamentele 
sleutel.
Mòzi, jonger dan Kǒngzǐ, maar ouder dan Mèngzǐ (Mencius), was van eenvoudige 
komaf. Hij kwam uit de lagere klasse van de ambachtslui, en was op eigen krachten 
opgeklommen in de wereld. Vandaar wellicht dat hij zeer maatschappijkritisch was. 
Hij nam het op voor de arme mensen. Hij was een ambtenaar in de staat Chǔ en 
werd een gevierde en alom gekende leraar met vele discipelen. Hij deed rituelen af 
als holle formules. Hij beschouwde de hemel (Tiān) als een morele godheid. Mòzi 
is een veelschrijver, maar eigenlijk zijn zijn geschriften nota’s van de hand van zijn 
discipelen.
Eén eeuw na Mòzi en anderhalve eeuw na Kǒngzǐ, leefde de anti-conformistische 
Zhuāngzi, een tijdgenoot van Aristoteles. Hij was edelman noch ambtenaar, maar 

(5)  Kristofer ScHiPPEr, Lao Zi, het boek van de Tao (Amsterdam: Uitgeverij Augustus, 7de 
druk, 2015).
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een man uit het volk. Gedurende een zekere tijd was hij klerk – en dus een geletterde 
– in een laktuin in de staat Sòng. Hij leefde in armoede en weigerde elke promotie 
naar een hoge post. De rijke geschriften van Zhuāngzi, die het vroegste commentaar 
op de Lǎozǐ uitmaken, zijn van zijn hand want hij had niet veel discipelen; toch blij-
ken sommige delen door anderen geschreven te zijn(6).
Het historische personage van Lǎozǐ blijft in duisternis gehuld. Het is duidelijk dat 
Sīmǎqiān eigenlijk niet weet wie hij precies was. Hij zou uit de staat Chǔ komen 
en zou bewaarder van de archieven van de Zhōu dynastie geweest zijn. Ook de 
Lǎozǐ (de Dàodéjīng) is, zoals de Lúnyǔ, een korte tekst, “het boek van vijfduizend 
karakters”.
Mèngzǐ, die in dezelfde tijd als Zhuāngzi leefde, was de beroemdste confucianis-
tische denker na Kǒngzǐ. Hij zag het licht trouwens op amper dertig kilometer van 
Qūfù, de geboorteplaats van Kǒngzǐ. Hij was leerling van diens kleinzoon. Gedu-
rende de Periode van de Strijdende Staten was hij ambtenaar en geleerde van de aca-
demie van Qí, waar hij drie jaar verlof zonder wedde nam voor de rouwperiode ter 
nagedachtenis van zijn moeder, een moedige en intelligente vrouw die na de dood 
van zijn vader, overigens van goeden huize, het kind alleen opbracht, in armoede. 
Ook hij trok zich later uit het openbare leven terug, ontgoocheld over het feit dat 
zijn geschriften geen gehoor vonden bij de machthebber. Ook hij werd rondreizende 
wijze en leraar. Hij schreef zelf zijn werken, in de vorm van dialogen, in het zuiver-
ste klassieke Chinees.
Xúnkuàng (in het westen beter gekend als Xunzi) was een zeer gerenommeerd le-
raar die op zijn vijftigste hoofd van de koninklijke academie van Qí werd. Later 
werd hij districtsmagistraat in de staat Chǔ, waar hij was uitgeweken. Twee van 
zijn studenten zijn beroemd geworden: Lisī, eerste minister tijdens de Qín dynastie, 
en Hánfēi (die, zoals eerder vermeld, door gekonkelfoes van Lisī in ongenade ge-
raakte). Xúnkuàng die ongeveer tweehonderdvijftig jaar na Confucius leefde, wist 
het werk van alle denkers tot een geheel te smeden. Sommige delen van het boek 
met sociaal-filosofische en ethische essays van Xúnkuàng zijn waarschijnlijk door 
zijn discipelen die zijn onderwijs noteerden, ingevoegd.

DE “DAO”, DE SUPREME NORM
Op zoek naar de “weg”: hoe moet men de titel van dit boek over ethiek, sociale en 
politieke filosofie verstaan? In het Chinees wordt het woord “weg” weergegeven 
door “Dào”. Dit woord bestrijkt echter een zeer groot semantisch veld. Op het eer-
ste zicht heeft het een parfum van mystiek. De Lǎozǐ begint met te zeggen dat “de 
eeuwige dao” niet in woorden is uit te drukken. De geschriften van één van de acht 
filosofen, Lǎozǐ, hebben inderdaad niet alleen aan een natuurfilosofie en aan een 
gezondheidsleer het ontstaan gegeven, maar eveneens aan een mysteriereligie, met 
tempels, monniken en nonnen en met een inwijding, met name het daoïsme (de leer 

(6)  Zie ZHuang Zi, De volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme, 
vertaald en toegelicht door Kristofer ScHiPPEr (Amsterdam: uitgeverij Augustus, twaalfde 
druk, 2014).
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van de Dào)(7). Lǎozǐ wenste dat “de wijze” de weg zou herstellen om een utopische 
staat te creëren waarin de mensen zouden leven in overeenstemming met de natuur-
wet. In tegenstelling tot Kǒngzǐ geloofde hij niet dat de weg gegrond was op de wil 
van de hemel en de wensen van de goden en geesten. Evenmin dacht hij dat “Dédào” 
(het bereiken van de Dào, de verlichting) kon afgeleid worden uit de menselijke 
natuur en de gemeenschappelijke ervaring van de mensen. Volgens hem is de weg 
de oorspronkelijke, niet in woorden uit te drukken, ongedifferentieerde toestand 
die aan alles vooraf gaat. De wereld is niet het resultaat van de scheppingsdaad 
van een godheid, maar van een natuurlijke, spontane, eeuwig doorgaande evolutie 
van de kosmische energie en materie: de “Qì”. Het daoïsme verwerpt de orthodoxie 
van het Confucianisme. Dit legt de lange strijd uit tussen deze twee polen van de 
Chinese cultuur. Van hoger hand werd alles in het werk gesteld om het daoïsme te 
marginaliseren.
Volgens de andere filosofen bestaat de weg, die men zou moeten volgen, in het res-
pecteren van normen. Het is een opdracht. De weg is de manier van leven en zich 
gedragen ten einde een goed leven te bereiken, naar een betere toekomst toe. Waar 
komen die normen vandaan? Volgens Kǒngzǐ gaat het niet om natuurlijke, maar om 
kunstmatige, door mensen gemaakte normen. De wetten zijn niet van goddelijke 
oorsprong, zoals in onze middeleeuwen. Ze moeten door de koning, en niet door 
feodale heersers, tot stand komen en gehandhaafd worden. In zijn ogen waren het 
regeringsbestel en de normen van de Zhōu de meest ideale.
In de hiërarchie van de normen (à la Hans Kelsen) was de “Dào” de hoogste norm. 
Men moet streven naar “harmonie”. Na die hoogste norm zag Kǒngzǐ de piramide 
van normen als volgt. Onder de “Dào” komen de ethische beginselen (“Dé”). Hierin 
kan men onderscheiden: de medemenselijkheid (“Rén”), de toewijding aan de ou-
ders (“Xiào”), de gerechtigheid (“Yǐ”) en tenslotte de overeenstemming met een 
hogere deugd (“Zhǐ”).
Daaronder pas komt de “Lǐ”, die bestaat uit de praktische regels, de riten, de regels 
van wellevendheid. Confucius wordt vaak afgeschilderd als een onbuigzame traditi-
onalist die zijn volgelingen aanspoorde om hun leven lang sociale conventies te vol-
gen om specifieke rollen aan te nemen, maar hij onderwees precies het tegenover-
gestelde, zoals de populaire hoogleraar Michael Puett doceert in Harvard(8). Om de 
juiste manier om zich te gedragen te kennen, moet men beginnen met het inoefenen 
van de correcte manier om de alledaagse kleine dingen te doen. Volgens Confucius 
was een ritueel een middel om eindeloos kleine alsof-momenten te creëren die hier 
en daar orde moeten scheppen in de menselijke betrekkingen.
Helemaal onderaan de piramide komen de voor iedereen zonder onderscheid gel-
dende strafrechtelijke regels. Dat is de wet (“Fǎ”). De wet komt dus op het laag-

(7)  De tweede religie van China, het boeddhisme, leefde eerst in symbiose met het daoïsme 
in de daoïstische tempels. Het boeddhisme ontstond in Zuid Nepal in de vijfde eeuw 
vóór Christus. Door missionarissen werd het in China geïntroduceerd in de eerste eeuw 
na Christus tijdens de Han dynastie, en werd stilaan geïncorporeerd in de Confuciaanse 
samenleving. In 845 na Christus onder de Tang dynastie kwam het tot een belangrijke 
vervolging van die godsdienst: de tempels werden verwoest, de gronden geconfisqueerd en 
de monniken en nonnen naar de velden teruggestuurd. Die kerk was te rijk en te machtig 
geworden. De Tang dynastie anderzijds was het daoïsme zeer goed gezind.
(8)  Daarover gaat zijn boek De weg, waarvan in 2016 de negende druk verscheen bij de 
uitgeverij Ten Have.
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ste echelon. Hierbij moet men wel bedenken dat er bij “wet” slechts sprake is van 
strafrecht, naast administratief recht. Op de laagste trap, werkelijk? De legalistische 
school van Hánfēi was daarentegen voorstander van geschreven rechtsregels met 
specifieke straffen om wangedrag af te schrikken, de “Fǎ”. Die school van legisten 
zwaaide de plak gedurende de Qín dynastie, maar werd daarna gediscrediteerd, 
hoewel ze wel het ruïsme zou beïnvloeden.

EERDER DE “LI” DAN DE “FA”
Onder de Hàn werd het ruïsme de staatsdoctrine en dat zou het blijven tot in onze 
dagen. Volgens de ruïsten bestond de beste manier om maatschappelijke orde te 
bewerkstelligen in de opvoeding tot en het inoefenen van het gepaste gedrag. De 
gepaste gedragsregels om de betrekkingen tussen de mensen te regelen, waren te 
vinden in de “Lǐ”. Het hoorde niet aan de wet (“Fǎ”) om die relaties te regelen, 
zoals de legisten het stelden. De “Lǐ” is een vrij complex begrip. Men verstaat er, 
zoals hoger gezegd, de riten onder, of de rituelen, de etiquette of het protocol, de 
fatsoensnormen, de gewoontes en de moraal. Enkele voorbeelden: men buigt voor 
de gastheer alvorens de hal van zijn residentie te betreden; men eerbiedigt de voor-
geschreven rouwperiode voor overleden familieleden; men reciproceert een ontvan-
gen gunst, enz. Een ander aspect van de Confuciaanse leer betreft de afkeer voor 
het procederen voor de rechtbank. Juristen werden gewantrouwd en misprezen. Bij 
conflicten moet er gezocht worden naar bemiddeling en minnelijke regeling om de 
“harmonie” te herstellen.
Het valt dus niet te verwonderen dat er in China geen rechtswetenschap bestond 
zoals die in Rome gebaseerd was op de Griekse filosofie en de logica. De klassieke 
filosofen schreven wel over de wet (lees: de strafwet), maar het bleef bij algemene 
theoretische beschouwingen. Xúnkuàng heeft het aldus bijvoorbeeld over de analo-
gische interpretatie van de wet (“Bǐfùyuányīn”, vergelijken en analogisch toepas-
sen). Maar, zegt Xúnkuàng, vermits “de geest van de wet” (de ware mening) die de 
magistraat moet achterhalen, na zorgvuldig onderzoek van de feiten en de toestand 
der partijen, mistig blijft en op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, 
leidt dit tot verschillende oplossingen in gelijkaardige gevallen. Hoe juist ook die re-
denering is, dergelijke sporadische teksten kunnen niet met de Romeinse systemati-
sche juridische wetenschap vergeleken worden. Evenmin was er in China een klasse 
van juristen. Het ene houdt verband met het andere. Geen Ulpianus, Paulus, Gaius 
of Pomponius, geen Cicero. Er was trouwens geen specifieke rechtenopleiding. Wel 
stond een – door de praktijk geverfde – gespecialiseerde, lagere ambtenaar de ma-
gistraat bij als secretaris. Hij genoot weinig aanzien. Advocaten verschenen pas ten 
tonele na 1911, terwijl in de keizerlijke periode het dichtste wat hen benaderde de 
“Sòngshī” was, meestal een ex-secretaris die zijn job kwijt was en in staat was om 
voor een partij een klachtschrift op te stellen om voor te leggen aan de districtsma-
gistraat in zijn “Yámén”. Wie was trouwens die magistraat? Dat zien we hieronder.

RECHTSTOEPASSING DOOR DE MANDARIJN
Na de eerste keizer, Qínshǐhuángdì, de grondlegger van China, heerste gedurende 
vier eeuwen de dynastie van de Hàn die stabiliteit en economische welvaart bracht 
onder bescherming van de grote muur. Van dan af werd er een bestuursvorm met 
een zeer geperfectioneerde administratie op poten gesteld, “de hemelse bureaucra-
tie”, een elitekorps dat doordrongen was van het ruïstische gedachtegoed. Het be-
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stuur van het immense rijk was aldus in handen van een geletterde en gecultiveerde 
elite, geselecteerd door veeleisende lokale, vervolgens provinciale en uiteindelijk 
nationale examens. Die examens hadden echter uitsluitend de klassieke schrijvers 
tot voorwerp – geen recht dus. Het waren deze niet juridisch geschoolde bestuurders 
– de mandarijnen zoals de Portugezen ze noemden – die naast hun administratieve 
taken in hun district volgens een inquisitoriale procedure de strafwet hadden toe te 
passen. Men denke hier aan de spannende detectiveromans van de sinoloog Robert 
Van Gulik over rechter Tie ten tijde van de Táng. Bij het rechtspreken moest de ma-
gistraat het eeuwenoude ruïstische motto in ere houden “ Héqíng, Hélǐ, Héfǎ “. Het 
werd hem terdege voor ogen gehouden. Dit wil zeggen dat hij op de eerste plaats de 
feiten van de zaak en de omstandigheden van partijen met medemenselijke gevoe-
lens nauwkeurig moest ontleden, en er vervolgens de beginselen van billijkheid en 
redelijkheid op toepassen, en pas op de laatste plaats de wet, die, zoals gezegd, door 
de ruïsten niet hoog werd geschat.

HET – IN EEN HEEL ANDERE HOEK TE VINDEN – PRIVAATRECHT
Privatisten blijven in dit verhaal meestal op hun honger. Is er dan geen privaatrecht 
in het voorkeizerlijke en keizerlijke China? Een treffende vergelijking met het Ro-
meins recht dringt zich opnieuw op, zoals hoger gesuggereerd. Ten tijde van de Hàn 
dynastie, twee duizend jaar geleden, bestonden er op de wereld inderdaad twee gro-
te keizerrijken: het Romeinse rijk en aan de andere kant van de aardbol het Rijk van 
het Midden. Hun grondgebied was ongeveer even groot, evenals hun bevolking (50 
à 60 miljoen inwoners). Maar zeker het privaatrecht, en dat is voor ons een bevreem-
dende ontdekking, was helemaal anders. Ten onrechte beweerden sommigen, zoals 
Max Weber, dat de Chinezen geen recht hadden, maar men moet toch inzien dat 
hun recht totaal anders was dan het Westerse recht. In tegenstelling tot wat in Rome 
het geval was, bestonden er in China met betrekking tot privaatrecht, van het begin 
tot het einde van het keizerrijk in 1911, geen abstracte, voor heel het land geldende 
rechtsregels. De opmerkelijke Táng code, de Míng code en de Qīng code bijvoor-
beeld waren hoofdzakelijk strafrechtelijke en administratiefrechtelijke codificaties. 
Ze bevatten praktisch niets over, zeg maar, contracten, grondbezit, familierecht en 
erfenissen. Het privaatrecht moet in een heel andere hoek gezocht worden. Fami-
lierechtelijke conflicten werden in de clan, en nergens anders, geregeld door het 
familiehoofd, en dit volgens de riten, die soms in private geschriften gecodificeerd 
waren. Voor commerciële contracten golden de reglementen van de verscheidene 
koopmans- en ambachtsgilden, evenals het lokale gewoonterecht.

DE ECHO’S IN HET HEDENDAAGSE RECHT VAN DE VOLKSREPUBLIEK
In dit magnum opus van professor Cháng worden de diepste wortels van de Chinese 
rechtscultuur blootgelegd. Het geeft ons inzicht in wat er verborgen ligt achter de 
stortvloed van de (thans ook privaatrechtelijke) legal inplants sinds de introductie 
vanaf 1978 van de socialistische markteconomie, en waar de oorsprong te vinden is 
van de zogenaamde Chinese karakteristieken van het op het eerste zicht totaal ver-
westerde recht van de Chinese Volksrepubliek. Enkele privaatrechtelijke voorbeel-
den uit de hedendaagse rechtspraak zullen dit voor de lezer verduidelijken. Chinese 
scheidsrechters staan, ook in internationale arbitrages, steeds de bemiddeling voor. 
Stelselmatig nemen ze het initiatief een bemiddeling voor te stellen. Gaan partijen 
hier niet op in, dan kunnen de scheidsrechters later in de procedure opnieuw po-
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gingen doen om tot een minnelijke schikking te komen(9). Een ander voorbeeld 
levert de arbitrale uitspraak ex aequo et bono. In het westen kan een scheidsrechter 
slechts na uitdrukkelijke instemming der partijen ex aequo et bono oordelen. Die 
toelating is niet nodig in de Volksrepubliek, en dat is ongetwijfeld een restant van 
de rechterlijke cultuur uit de keizertijd. Zoals de mandarijnen van oudsher, kunnen 
de volksrechtbanken en de arbitrale rechtscolleges naar billijkheid en redelijkheid 
recht spreken, “Héqíng, Hélǐ, Héfǎ”.
Nemen we verder een lukraak gekozen uitspraak van een Volksrechtbank. Een heer-
schap in Tiānjīn had zijn portefeuille verloren. In een lokale krant beloofde hij een 
beloning voor wie hem terug zou bezorgen. Een politieman en zijn maat hadden 
hem in een bioscoop gevonden, maar brachten hem pas terug na van de uitgeloofde 
beloning gehoord te hebben. De belover weigerde echter de beloning uit te betalen 
en de zaak kwam voor de Volksrechtbank. Volgens de wet van 1986 op de algemene 
beginselen van het burgerlijk recht is hij nochtans gebonden door zijn eenzijdige be-
lofte. Dat is de rechtsregel. De Volksrechtbank legt nochtans impliciet de tekst naast 
zich neer, omdat het ongepast is dat een burger – een politieman dan nog wel – het 
gevonden voorwerp niet onmiddellijk terug bezorgde aan de rechtmatige eigenaar, 
en weigert de belover tot betaling te veroordelen.
Een laatste, treffend voorbeeld levert ons de rechtspraak van het Hoogste Volks-
gerecht inzake de imprevisieleer. Het Nationale Volkscongres (het Parlement, zeg 
maar) had bij de eindstemming van de wet van 1999 op de overeenkomsten uitdruk-
kelijk de imprevisieleer verworpen(10). Tien jaar later echter, na de internationale 
financiële crisis van 2008 met haar naweeën in de Volksrepubliek, verandert het 
Hoogste Volksgerecht het geweer van schouder, contra legem eigenlijk, en aan-
vaardt volmondig de imprevisieleer onder druk van de economische omstandighe-
den en de eisen van billijkheid en redelijkheid.

BESLUIT
Men moge besluiten. Het filosofische gedachtegoed dat in het boek van Cháng We-
jen met gloed beschreven wordt, behoort nog steeds – zoals trouwens ook die twee 
andere pilaren van de Chinese cultuur, het daoïsme en het boeddhisme – tot het 
collectieve Chinese bewustzijn. Dit blijkt bij de interpretatie en de toepassing van 
het hedendaagse uit het Westen getransplanteerde recht. Om de rechtsregels in hun 
juist perspectief te plaatsen en ze goed te begrijpen, moet men zich daarvan bewust 
zijn. Daarom hoort dit boek thuis in iedere rechtsbibliotheek die ook enkele planken 
besteedt aan boeken over het recht van de Chinese Volksrepubliek.

Jacques HErbotS

(9)  Zie J.H. HErbotS, “Les caractéristiques propres au droit de l’arbitrage de la République 
Populaire de Chine”, b-Arbitra, 2014/2, 405-408.
(10)  J.H. HErbotS, Contracteren in China (Brussel: Larcier, 200), 41.
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