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AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
M. K ruithof (ed.), Inzichten in actueel aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht ICAV II (Antwerpen: Intersentia 2018), xiii + 272 p., €90.
Het besproken boek vormt het tweede verslagboek van het (tweejaarlijkse) congres
over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht dat wordt georganiseerd door het
Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV).
Het congres vond plaats op 2 december 2016.
Ieder congres is opgebouwd uit vijf vaste rubrieken: ‘actualia’, ‘brug naar andere
rechtstakken’, ‘aanstormend talent’, ‘stellingen’ en ‘internationalisering’.
In de rubriek ‘actualia’ wordt door prof. M. Kruithof een kritische analyse gemaakt
van enkele merkwaardige arresten die het Hof van Cassatie de jongste tijd heeft
geveld met betrekking tot enkele voor de praktijk belangrijke leerstukken uit het
aansprakelijkheidsrecht. Komen aan bod: de loondoorbetalingsarresten, de invulling van het begrip ‘gebrekkige zaak’ in de zin van artikel 1384, eerste lid BW, de
aard van de ouderlijke aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, tweede lid BW,
de omvang van de aanstellersaansprakelijkheid voor fraus van de aangestelde en
tot slot de derde-medeaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen. Daarnaast gaat prof.
Van Schoubroeck onder deze rubriek in op de recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht. Daarbij wordt aandacht besteed aan enkele wetgevende initiatieven,
zoals nieuwe wetgeving met betrekking tot controle, gedrag en verzekeringsdistributie, alsook enkele kleine wijzigingen aan Deel 4 Verzekeringswet (oude WLVO)
en de Brussel Ibis-Verordening. Vervolgens volgt er een thematische bespreking
van de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges, waarbij de volgende thema’s aan
bod komen: bevoegde rechter, toepassingsgebied van de bepalingen met betrekking
tot landverzekeringsovereenkomsten, verval van dekking, subrogatierecht van de
schadeverzekeraar, de dekking in de tijd bij aansprakelijkheidsverzekeringen, de
rechtsbijstandsverzekering, de ziekteverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Tot slot wordt ook ingegaan op de vraag of zgn. ‘nieuwe
verplaatsingsmiddelen’ (bv. Segways, hooverboards, elektrische fietsen, …) onder
het toepassingsgebied van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen vallen.
In de volgende rubriek slaat prof. Ingrid Boone een brug tussen het aansprakelijkheidsrecht en het familierecht. Meer bepaald onderzoekt zij de vraag of aansprakelijkheidsvorderingen tussen (gewezen) gezinsleden inderdaad zo zeldzaam
zijn als vaak wordt aangenomen, en welke redenen er bestaan om al dan niet dergelijke vordering in te stellen. Er bestaat immers twijfel over de meerwaarde van
het aansprakelijkheidsrecht – waarvan de toepasselijkheid niet betwist wordt – in
familiale relaties. In de eerste plaats bestaan er in andere rechtstakken, zoals het
strafrecht, jeugdrecht en familierecht, meer aangepaste sancties, waardoor het aansprakelijkheidsrecht overbodig wordt. Ten tweede is het instellen van een aansprakelijkheidsvordering ook niet altijd wenselijk, omdat dit het familiale conflict nog
kan vergroten. De auteur komt dan ook logischerwijze tot het besluit dat het aansprakelijkheidsrecht in een familiale context doorgaans enkel wordt toegepast in
die gevallen waarin door de regels van de voormelde rechtstakken geen voldoende
oplossing wordt geboden.
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In dezelfde rubriek wordt door prof. em. Ludo Cornelis een brug geslagen tussen het
aansprakelijkheidsrecht en het grondwettelijk recht. In zijn gekende provocerende
stijl poneert de auteur dat het aansprakelijkheidsrecht er mede voor zorgt dat de
vermogensongelijkheid toeneemt en op termijn de stabiliteit van de samenleving zal
aantasten. Een middel om deze evolutie te kenteren, ziet de auteur in de Grondwet,
omdat deze de juristen kan verplichten om het aansprakelijkheidsrecht af te stemmen op de vrijwaring van de samenleving en de stabiliteit ervan.
‘Aanstormend talent’ Dimitri Verhoeven staat stil bij de plaats die de bijzondere
productaansprakelijkheid in ons aansprakelijkheidsrecht inneemt en zou kunnen
innemen in onze Belgische/Europese rechtsorde. Het is immers een (spijtige?) vaststelling dat de Wet Productaansprakelijkheid in België relatief weinig wordt gebruikt als rechtsbasis om een schadevergoeding te bekomen. Daarbij puurt de auteur
uit zijn voortreffelijk proefschrift, dat intussen is verschenen bij Intersentia.
In de voorlaatste rubriek constateren Ilse Samoy en Wannes Vandenbussche dat
‘angstschade’ in het Belgische, Franse en Nederlandse aansprakelijkheidsrecht door
de rechtspraak wordt vergoed. De erkenning van deze schadepost hoeft er volgens
de auteurs echter (terecht) niet toe te leiden dat daarmee het hek van de dam is voor
een systematische toekenning van deze schadepost, omdat nog steeds alle aansprakelijkheidsvoorwaarden (fout, schade, oorzakelijk verband) bewezen zullen moeten
worden. De enige lacune die de auteurs zien, is dat deze voorwaarden geen rem
kunnen bieden op reële, beduidende en bewezen maar onterechte of onredelijke
angst. Zij verklaren dit doordat de principes van billijkheid en redelijkheid nog niet
echt doordesemd zijn in het aansprakelijkheidsrecht, en pleiten er dan ook voor om
deze principes, naar Nederlands voorbeeld, ook meer ingang te laten vinden in het
Belgische recht.
In de afsluitende bijdrage bespreekt prof. Ivo Giesen de meest tot de verbeelding
sprekende recente ontwikkelingen in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht.
Vooral de analyse van hoe wordt omgegaan met historisch onrecht en de rol die het
aansprakelijkheidsrecht kan spelen om de klimaatproblematiek op te lossen vallen
daarbij op.
Zoals uit het voorgaande blijkt, biedt dit boek voor iedereen die bezig is met het
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wat wils, en is de lezer ervan nadien weer
helemaal mee met de meest recente ontwikkelingen in één van de meest boeiende
rechtstakken.
Wannes Buelens
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AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
C. Van Schoubroeck en I. Samoy (eds.), Themis 106 - Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (Brugge: die Keure 2018), 142 p., €42.45.
Naar goede gewoonte, bevat ook deze Themis aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht twee bijdragen met betrekking tot de actuele tendensen in de wetgeving en de
rechtspraak met betrekking tot deze twee rechtstakken.
De bijdrage actualia aansprakelijkheidsrecht werd verzorgd door mevrouw Karen
Ronsijn en prof. Ilse Samoy. In hun bijdrage gaan zij in op de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken (1384, eerste lid BW), de kwalitatieve aansprakelijkheid van de
ouders (1384, tweede lid BW), het oorzakelijk verband, de verlies van een kans-leer
en de samenloop tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid.
De bijdrage actualia verzekeringsrecht namen mevrouw Nele Stroobants en prof.
Caroline Van Schoubroeck voor hun rekening. Daarbij wordt aandacht besteed aan
enkele wetgevende initiatieven, zoals nieuwe wetgeving met betrekking tot controle, gedrag en verzekeringsdistributie, alsook enkele kleine wijzigingen aan Deel 4
Verzekeringswet (oude WLVO), de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer van
bouwwerken en de richtlijn instellingen bedrijfspensioenvoorzieningen. Vervolgens
volgt er een thematische bespreking van de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges, waarbij de volgende thema’s aan bod komen: bevoegde rechter, toepassingsgebied van de bepalingen met betrekking tot landverzekeringsovereenkomsten, verval
van dekking, subrogatierecht van de schadeverzekeraar, de dekking in de tijd bij
aansprakelijkheidsverzekeringen, de rechtsbijstandsverzekering, de ziekteverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, verzekeringsdistributie, IPR
en de bevoegdheid van de controleautoriteit.
In de voorlaatste bijdrage behandelt dr. E. Verjans enkele hete hangijzers in het medisch aansprakelijkheidsrecht. Naast het vraagstuk met betrekking tot de bewijslast
inzake informed consent, waarbij de tegenstelling tussen de Nederlandstalige en de
Franstalige kamer van het Hof van Cassatie sinds het arrest van de Nederlandstalige
kamer van 11 januari 2019 weer op scherp werd gesteld, gaat de auteur onder meer in
op de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de productaansprakelijkheid in de medische sector. Vervolgens komen ook de wrongful life, birth en pregnancy
vorderingen aan bod. Er wordt afgesloten met een bespreking van de aansprakelijkheid
wegens afwezigheid van voldoende indicatie voor de medische tussenkomst.
In de laatste bijdrage wordt door de heer Jeffrey Amankwah ingegaan op de invloed
van nieuwe technologische ontwikkelingen op het verzekeringsrecht. Meer specifiek wordt in deze bijdrage ingegaan op de invloed van telematica op de verzekeringsactiviteit, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de invloed
van deze technologie op de privacy en de gegevensbescherming van de betrokkenen. In het bijzonder is er daarbij aandacht voor de oplossing die deze nieuwe technologieën kunnen bieden voor het opsporen van fraude.
Na lectuur van dit boek, is de lezer ervan weer helemaal mee met de meest recente
ontwikkelingen in de meest boeiende rechtstakken van ons Belgisch rechtsbestel.
Wannes Buelens
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EUROPEES RECHT
T. Kugler en D. Rücker, New European General Data Protection Regulation
(Baden-Baden: Nomos 2017), 300 p., €150.
Aan literatuur over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening
EU 2016/679, hierna “AVG”) is er al jaren geen gebrek. Een handboek over dit
onderwerp dat in het oog springt is de “New European General Data Protection
Regulation – A Practitioner’s Guide” van D. Rücker en T. Kugler. Dankzij hun vlotte en toegankelijke schrijfstijl weten de auteurs de lezer te boeien met hun analyse
van de AVG vanuit een EU-perspectief.
Het werk biedt een helder overzicht van de rechten van de betrokkenen en de verplichtingen van verantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens. Door de
vele praktische voorbeelden kan het handboek een nuttig instrument zijn voor juristen die in hun dagdagelijkse praktijk met vragen over de bescherming van persoonsgegevens worden geconfronteerd.
In het eerste hoofdstuk wordt de hervorming van het Europese gegevensbeschermingsrecht nader toegelicht en wordt het belang van dit nieuwe kader voor ondernemingen benadrukt.
In het tweede hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van de AVG scherp gesteld.
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische gronden voor de verwerking
van persoonsgegevens. Interessant hier is de discussie over de juridische gronden
voor de verwerking voor directe marketingdoeleinden. In de aanloop naar 25 mei
vorig jaar bestond heel wat verwarring over het al dan niet re-populaten van gegevensbanken voor dergelijke marketingdoeleinden en het al dan niet opnieuw te moeten verkrijgen van de toestemming hiervoor van de betrokkenen. De auteurs lichten
in hun handboek evenwel terecht toe dat deze verwerkingen ook op andere gronden
dan de toestemming kunnen steunen en dat er wel degelijk alternatieve gronden zijn
voor deze verwerkingen, d.w.z. andere dan de toestemming.
In het vierde hoofdstuk worden de verplichtingen van ondernemingen die persoonsgegevens verwerken, uitgebreid besproken. In dit vierde hoofdstuk wordt onder andere nadruk gelegd op de zogenaamde gedragscodes en de relevantie van
certificeringsmechanismen.
De eigenlijke meerwaarde van het handboek laat evenwel op zich wachten tot het
vijfde hoofdstuk, waarin de auteurs verschillende uitdagingen met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens belichten vanuit een praktisch perspectief.
Deze praktische voorbeelden hebben betrekking op de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land, outsourcing, verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens, direct marketing, profilering, websites en applicaties. In de praktijk kan deze informatie relevant zijn aangezien heel wat Europese ondernemingen
immers dienstverleners buiten het EU-grondgebied inschakelen, onder andere voor
cloud computing en voor marketingdiensten. Het handboek verduidelijkt waar ondernemingen in dit verband dan precies op moeten letten.
Hoewel heel wat praktische vragen niet worden behandeld, heeft het handboek zeker haar nut. Vragen die mogelijk wel aan bod hadden kunnen komen, maar de
selectie niet hebben gehaald, zijn – onder andere – de vraag naar de criteria die
het profiel van de functionaris voor gegevensbescherming voor bepaalde ondernemingen kunnen bepalen, de beperkingen die er bestaan voor advocaten om als
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functionaris voor gegevensbescherming op te treden, en hoe biometrische gegevens
kunnen worden verwerkt in een arbeidscontext waar toestemming geen wenselijke
grond is, enzovoort.
Zoals steeds het geval is voor boeken met specifieke aanbevelingen en concrete
praktijkvoorbeelden in bewegende domeinen, bestaat het grootste nadeel van het
boek in het feit dat het al snel aan herziening toe is. Elke dag worden nieuwe richtlijnen en opinies van bevoegde autoriteiten gepubliceerd, waardoor elke keer de vraag
kan worden gesteld of de opvattingen van de auteurs nog dezelfde zouden zijn nu
deze nieuwe informatie is gekend. Gelukkig hebben de auteurs sterk ingezet op een
grondige uiteenzetting van het theoretisch kader van de AVG – waar de persoonlijke
interpretatievrijheid van de auteurs beperkter is – waardoor de actuele relevantie
van hun werk blijft bestaan.
Yung Shin Van Der Sype

EUROPEES RECHT
A. Bensoussan (ed.), General Data Protection Regulation: Texts, Commentaries
and Practical Guidelines (Mechelen: Wolters Kluwer 2017), 528 p., €144.
Het werd al eerder in deze rubriek vermeld dat er aan literatuur over de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna “AVG”)
geen gebrek is. Een voorbeeld van een boek dat handelt over dit thema is het boek
“General Data Protection Regulation: Texts, commentaries and practical guidelines”, gecoördineerd door A. Bensoussan, met bijdrages van J.-F. Henrotte, M.
Gallardo en S. Fanti.
Het eerste deel van het boek bestaat uit een samenvatting van de AVG en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Richtlijn 95/46/EG. Richtlijn
95/46/EG vormde immers de basis van het Europees kader voor gegevensbescherming vóór 25 mei 2018. In dit onderdeel van het boek hebben de auteurs enkele
figuren opgenomen die moeilijke punten uit de AVG zouden moeten scherpstellen.
Zo wordt, bijvoorbeeld, met Chart 3 ‘GDPR and Personal Data’ (p. 31) getracht
om aan de lezer duidelijk te maken wanneer de AVG al dan niet van toepassing is.
Nochtans zijn deze figuren moeilijk leesbaar en kan bovendien ook de inhoudelijke
correctheid ervan in vraag worden gesteld. Dient “behaviour that cannot be identified” (Chart 3), bijvoorbeeld, wel binnen het toepassingsgebied van de AVG te
vallen? Daarbij komt nog dat de figuren geenszins door de auteurs worden toegelicht
waardoor het raden blijft naar hun inhoud en betekenis. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor wat betreft Chart 2 ‘GDPR Legal Engineering’ waarin de auteurs menen de
AVG te hebben samengevat in een structuur op een halve pagina (p. 17). Helaas kan
de lezer uit die figuur, noch elders in het boek, afleiden wat met deze samenvatting
wordt bedoeld en waarom aan bepaalde concepten en beginselen bovenmatige aandacht werd geschonken: Wat verklaart de centrale positie van de toestemming in dit
overzicht? Wat wordt bedoeld met de ‘right of data’ (recht van de gegevens)? Ook de
andere figuren zijn weinig tot niet zinvol. Chart 4 ‘Legal management of the processing of personal data’ (p. 36) slaat hier de nagel op de kop. In deze figuur blijft het
zelfs giswerk naar wat überhaupt wordt voorgesteld.
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In de overige delen van het boek wordt de AVG artikelsgewijs besproken. Per artikel
wordt telkens eerst verwezen naar de vindplaats van de termen die in het artikel worden gebruikt en de corresponderende overwegingen uit de AVG. Vervolgens wordt
elk artikel van een korte commentaar voorzien. Hierin wordt doorgaans het doel van
het artikel toegelicht en worden mogelijke interpretaties ervan verduidelijkt.
Per artikel is telkens nog een leeslijst opgenomen waarin naar gerelateerde Europese
regelgeving, Europese rechtspraak en (een zeer beperkte selectie van) rechtsleer
wordt verwezen. Hoewel het voor eenieder die zich met gegevensbeschermingsrecht
bezighoudt, nuttig is om een opsomming van belangrijke bronnen per artikel bij de
hand te hebben, biedt het boek niet dat gewenste overzicht. Een groot nadeel van
het boek volgt uit de talloze nieuwe AVG-ontwikkelingen zowel wat betreft opinies
en aanbevelingen van gezaghebbende autoriteiten, als wat betreft de rechtspraak en
juridische literatuur. Wie anno 2019 relevante bronnen zoekt, zal dus verder moeten
kijken dan de verwijzingen die in het boek zijn opgenomen. Daarbij komt dat de
vermelde opinies van de (oude) Artikel 29 Werkgroep niet allemaal door het (nieuwe) Europese Comité voor gegevensbescherming werden onderschreven en gaan de
auteurs niet in op de inhoud van deze belangrijke bronnen. Ten slotte is het opmerkelijk dat hoewel het boek op zich in het Engels werd gepubliceerd, de voorgestelde
rechtsleer wel heel sterk werd beperkt tot datgene dat Frans(talig) is van oorsprong.
Kortom, de auteurs konden deze lezer alvast niet bekoren.
Yung Shin Van Der Sype

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
R. Dekkers, H. Casman, A.L. Verbeke en E. Alofs, Relatievermogensrecht
(Antwerpen: Intersentia 2019), xii + 320 p., €85.
Het boek Relatievermogensrecht volgt enigszins het voorbeeld van het eerder in dit
tijdschrift (2019/1) besproken boek Erfrecht & giften van dezelfde equipe van auteurs. Beide werken zijn up-to-date tot het najaar van 2018 met volledige integratie
van de nieuwe Huwelijksgoederenwet/Erfwet van 2018.
Voor het boek Relatievermogensrecht gaat het om een eerste editie, waarbij ook de
meest recente rechtspraak is verwerkt, zoals het (terecht kritisch benaderde) cassatiearrest van 12 oktober 2018 (T.Fam. 2019, 37, noot M. Aerts) aangaande vermogensverschuivingen tussen samenwoners. Het Hof van Cassatie lijkt in dat arrest
terug te komen op een middels eerdere rechtspraak ingezette gunstige evolutie (pro
recuperatie van disproportionele vermogensverschuivingen) door nu een oorzaak
(en derhalve een beletsel voor een recuperatie op grond van een beweerde vermogensverschuiving ‘zonder oorzaak’) te zien zodra de verarmde samenwoner in zijn
eigen belang handelt (zie randnr. 390).
De auteurs slagen in hun opzet tot bevattelijkheid/beknoptheid én inzichtelijkheid
op voortreffelijke wijze. Keer op keer dringen zij door tot de kern van de zaak.
De auteurs focussen op de drie mogelijke vormen voor een affectieve (koppel)
relatie in onze actuele Belgische samenleving: het huwelijk (dat qua regeling nog
steeds vooropstaat), de wettelijke samenwoning (die in 1998 is ingevoerd als een
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soort minihuwelijk) en de civielrechtelijk (nog steeds) niet geregelde feitelijke
samenwoning.
Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende samenlevingsvorm. In Deel I van het boek situeren de auteurs de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). In het relatierecht (deel II)
behandelen ze de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming
bij elk van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen ze de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In deel III gaat het over de algemene context voor elk van de relatievormen.
In delen IV en V wordt in detail ingezoomd op het vermogensrecht bij huwelijk en
samenwoning.
Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). Zoals reeds aangegeven, zijn de regels van de nieuwe
Huwelijksgoederenwet/Erfwet van 2018 volledig geïntegreerd. Zij komen uitvoerig
aan bod: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans
wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen en het stelsel van scheiding
van goederen, met onder meer een stevige analyse van het nieuwe wettelijke regime
van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.
In deel V wordt tot slot het samenwoningsvermogensrecht besproken, zowel de
wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, uiteraard met inbegrip
van het belangrijke probleem van de schuldvorderingen tussen samenwoners bij een
relatiebreuk.
Via René Dekkers over Hélène Casman en Alain-Laurent Verbeke tot Elisabeth
Alofs worden vier generaties omspannen van academici die een verantwoordelijkheid dragen voor het universitaire onderwijs in het familiaal vermogensrecht. Dit
boek leent zich dan ook in de eerste plaats als een studieboek voor de studenten van
het bachelorvak familiaal vermogensrecht aan de KU Leuven (zowel op de campussen van Leuven, Kortrijk als Brussel) en aan de Vrije Universiteit Brussel. In
die optiek schetsen de auteurs de elementaire regels van het relatievermogensrecht.
De tekst is beknopt en ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine
wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij
de aanvang van elk deel/hoofdstuk/onderdeel. Het boek is eveneens een studieboek
voor praktijkjuristen, inzonderheid advocaten, notarissen en magistraten.
Evenals het boek Erfrecht & giften (zoals besproken in TPR 2019/1) is dit boek zeer
welgekomen.
Sven Mosselmans
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FAMILIERECHT
F. Swennen, Het personen- en familierecht (Antwerpen: Intersentia 2019), xxx +
586 p., €135.
In andere landen (zoals bv. in Nederland) verenigen academici en andere experten
vaak hun krachten om een leerboek te ontwikkelen voor gebruik aan meerdere universiteiten en hogescholen. Dat is ook het geval voor het personen- en familierecht
(zie bv. voor Nederland het systematisch bijgewerkte leerboek over ‘Het hedendaagse
personen- en familierecht’). De universiteitsprofessoren die deze rechtstak in België
doceren, ontwikkelen daarentegen traditioneel nagenoeg steeds eigen leermateriaal (zie wel P. Senaeve (Leuven) én C. Declerck (Hasselt), Compendium van het
personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2017, 713 p.). Aan de grootste Belgische
rechtsfaculteiten krijgen studenten van oudsher een monografie aangereikt, die ook
voor het grote publiek beschikbaar is (zie bv. G. Verschelden, Handboek Belgisch
Personen- en familierecht (Brugge: die Keure 2016), 970 p.). Gelet op de snelle
evoluties in het vakgebied en de stijgende complexiteit van de materie, worden de
leerboeken over personen- en familierecht ook – en misschien zelfs vooral – door
beroepsbeoefenaars gesmaakt.
Het vergt bijzondere kunst en inzet om de alsmaar toevloeiende wetgeving (met
bijhorende rechtsleer en rechtspraak) in het bij uitstek evoluerende vakgebied van
het personen- en familierecht bij te benen en te verwerken. Frederik Swennen, die
sinds 2002 het personen- en familierecht doceert aan de Universiteit Antwerpen, is
een boeiende kunstenaar mét gewaardeerde inzet. Het boek over ‘Het personen- en
familierecht’ dat hij sinds jaren voorschotelt aan zijn studenten van de Universiteit
Antwerpen is intellectueel zeer uitdagend en zonder twijfel conceptueel het meest
origineel in vergelijking met andere, meer traditionele leerboeken. Voor mij ligt
de zesde, herwerkte editie. De stof is systematisch bijgewerkt tot 1 oktober 2018.
De auteur heeft echter evengoed verwerkt: recentere rechtspraak en, vooral, alle
wetgeving die nog in 2018 is goedgekeurd, tot en met de wet van 21 december 2018
‘houdende diverse bepalingen inzake justitie’ (soms hetzij de Wet Waterzooi II hetzij de Wet Potpourri VII of VIII genoemd), die op 31 december 2018 in het Belgisch
Staatsblad is verschenen. Cruciaal is bijvoorbeeld dat de aanpassingen door de wet
van 21 december 2018 (aan de basiswet van 17 maart 2013) inzake de meerderjarige
beschermde personen omstandig zijn opgenomen (in hoofdstuk 7). Op die manier
wordt het personen- en familierecht beschreven zoals het – behoudens verdere wijzigingen – van toepassing is op 1 april 2019 (en zelfs op 1 september 2019, wat
betreft het jeugddelinquentierecht).
In het atypische werk worden voor elk onderwerp de beginselen en de rechtstechniek gecombineerd met stukjes context en geïllustreerd met functionele afbeeldingen. De auteur legt het positieve recht niet alleen uit, maar verklaart het ook en duidt
het in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief. Deze ‘meergelaagdheid’
zorgt ervoor dat zowel ervaren practici als kenners van de theorie van het personenen familierecht nog tot extra inzichten kunnen komen. Er zijn 15 hoofdstukken met
als kapstokken identiteit en verwantschap, personenrecht, familierecht, ouders, kinderen en verwanten. Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden
(en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale betrekkingen. Het personenrecht
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regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en
van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen
en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring.
Het boek van Frederik Swennen verschilt effectief van de andere leerboeken over
het personen- en familierecht. Naast een uiteenzetting van de beginselen en een
samenvatting van de rechtstechniek, wordt het recht in context benadrukt. De huidige rechtstechniek wordt in ruimer perspectief geplaatst om het inzicht erin te
verbeteren.
Alle lof voor Frederik Swennen en zijn werk dat de studenten én de beroepsbeoefenaars van het personen- en familierecht verplicht om samen met hem out of the
box te denken.
Sven Mosselmans

GERECHTELIJK RECHT
P. Dauw, Burgerlijk procesrecht (Antwerpen: Intersentia 2018), 570 p., €87.
Dit uitermate toegankelijke overzicht van het burgerlijk procesrecht is, o.m. door de
veelvuldige potpourri-wetten, intussen aan zijn vierde editie toe.
Eerst worden de verschillende basisbeginselen van het gerechtelijk recht uiteengezet, waarna de organisatie, werking en actoren van het burgerlijk gerecht aan bod
komen. Vervolgens wordt, grosso modo, het chronologisch verloop van een burgerlijk civielrechtelijk proces geschetst. De lezer wordt vanaf het ontstaan van een
rechtsvordering tot het bekomen van een uitspraak geleid, waarop de uitvoeringsperikelen, die daar soms op volgen, worden toegelicht.
Net zoals in de vorige edities onderscheidt dit werk door het veelvuldig gebruik van
schema’s en zeer bevattelijke uiteenzettingen. Hierdoor worden de soms abstracte
regels (zoals de instaatstellingsprocedure van art. 747 Ger.W.) op een toegankelijke
en visuele wijze geschetst.
Dit boek leent zich vooral voor de rechtspracticus of student die (nog) weinig in
aanraking is gekomen met gerechtelijke procedures. De accurate referenties naar
artikelen en rechtspraak zullen ook de meer ‘ervaren’ paleisrat kunnen bekoren.
Egidius Van Heddeghem
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GOEDERENRECHT
K. Meert en T. van Stiphout, De wet van 18 juni 2018 tot hervorming van de mede-
eigendom (Mechelen: Wolters Kluwer 2019), xi + 783 p., €131,97.
In 2018 werd het appartementsrecht hervormd door de ‘Wet van 18 juni 2018 tot hervorming van de mede-eigendom’. Na de grondige wijzigingen in 1994 en 2010, hanteert deze hervorming in de woorden van de hervormingscommissie, voorgezeten
door Pascale Lecocq (ULiège) en Vincent Sagaert (KU Leuven), vier krachtlijnen:
flexibilisering, optimalisering, herbalancering en verduidelijking.
Het soms moeilijk te hanteren kluwen van wetgevende vernieuwingen wordt in dit
boek toegankelijk gemaakt. Na een korte toelichting van de vier krachtlijnen volgt
een artikelsgewijze bespreking. Ook het nieuwe voorrecht voor de vereniging van
mede-eigenaars, toegevoegd in artikel 27 Hypotheekwet, komt aan bod. De artikelsgewijze besprekingen zijn summier en hoewel ze tegenstand of goedkeuring in de
‘rechtspraak en rechtsleer’ vermelden, zijn geen bronverwijzingen terug te vinden.
Het gros van het boek bestaat uit de parlementaire voorbereiding: de memorie van
toelichting, het voorontwerp, het advies van de Raad van State en het wetsontwerp.
Ook de beleidsaanbeveling van 2017 ‘Hervorming van de regels inzake gedwongen
mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen’ had hier niet misstaan.
Dit document beschrijft heel bevattelijk de voornaamste (toen nog voorgestelde)
wijzigingen en de krachtlijnen. Het is bovendien moeilijker online te vinden dan
de parlementaire voorbereiding, verstopt in een hoekje van de website van Koen
Geens: www.koengeens.be/news/2017/03/07/aanbevelingsnota-werkgroep-medeeigendom. Zo had dit boek voor een extra meerwaarde, bovenop de artikelsgewijze
bespreking, kunnen zorgen.
Het boek is vooral gericht op wie niet vaak met appartementsmede-eigendom in
aanraking komt, of althans niet in een juridische hoedanigheid. De doorwinterde
jurist zal dus in dit boek geen info of bronnen vinden die hij nog niet tot zijn beschikking had. Voor anderen zal het evenwel een welkom inzicht geven in het – voor
niet-specialisten – kluwen van het appartementsrecht.
Siel Demeyere

INSOLVENTIERECHT
V. Frémat, G. De Sauvage, J.-F. Goffin en S. Berg, Continuïteit van ondernemingen
(Antwerpen: Intersentia 2018), 540 p., €118.
Dit boek, geschreven door Virginie Frémat, Sophie Berg, Grégorie De Sauvage en
Jean-François Goffin (allen advocaat bij CMS DeBacker), behandelt artikelsgewijs
de eerste vijf titels van Boek XX van het Wetboek van economisch recht (hierna:
WER). Telkens wordt het besproken artikel uit het WER integraal geciteerd en wordt
het voormalige artikel uit de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
(hierna: WCO) vermeld. Daarop volgt doorgaans een (artikelsgewijze) kernachtige
commentaar, enkele citaten uit de belangrijkste rechtspraak alsook een korte bibliografie met verwijzingen naar de meest relevante rechtsleer. Hoewel het boek zonder
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meer een nuttig instrument is, hadden de auteurs er wellicht goed aan gedaan om bij
sommige artikels een iets uitgebreidere commentaar en bibliografie te verstrekken.
De lezer van dit boek wordt positief verrast door de bijzondere aandacht van de auteurs
voor CAO nr. 102. Dit stuk is immers uitermate relevant in het licht van de hangende
zaak Plessers voor het Europees Hof van Justitie. In die zaak wordt aan het Hof gevraagd of het keuzerecht van de verkrijger om werknemers over te nemen bij de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (momenteel vervat
in artikel XX.86 WER en CAO nr. 102) in strijd is met de Europese richtlijn 2001/23/
EG. Ook de auteurs trachten een antwoord te formuleren op die vraag. Enigszins verrassend lijken zij die vraag ontkennend te beantwoorden (pag. 480): “Als men die vergelijking maakt met de overdracht onder gerechtelijk gezag (als deze niet de reorganisatie van een onderneming tot doel heeft, maar voorafgaat aan een faillissement),
kan men echter vaststellen dat de overdracht onder gerechtelijk gezag in dit geval
daadwerkelijk een soortgelijke procedure met het oog op de vereffening van het vermogen van de vervreemder is, onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie”.
Sinds het publiceren van dit boek heeft de Advocaat-Generaal bij het Europees Hof van
Justitie zich echter uitgesproken over voormelde vraag: de gerechtelijke reorganisatie
door overdracht onder gerechtelijk gezag voldoet volgens hem aan géén enkele van de
drie voorwaarden vervat in artikel 5 van de richtlijn. De overdracht onder gerechtelijk
gezag is volgens hem (i) géén faillissementsprocedure of soortgelijke procedure; (ii)
niét gericht op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder, maar wél op het
behoud van de onderneming; én (iii) staat niét onder voldoende toezicht. Het is hoogst
onwaarschijnlijk dat het Europees Hof van Justitie alsnog zou afwijken van de conclusie van de AG, nu de drie voorwaarden daarvoor cumulatief vervuld moeten zijn.
Het stuk over CAO nr. 102 en de vraag naar de strijdigheid van artikel XX.86 WER
en CAO nr. 102 met het Europees recht zal de tand des tijds mogelijk dus niet doorstaan. Daarnaast spreekt het voor zich dat er in de komende jaren heel wat meer
rechtspraak en rechtsleer over de eerste vijf titels van Boek XX WER gepubliceerd
zal worden, waardoor dit boek baat zou hebben bij een update. Niettemin ben ik
ervan overtuigd dat dit boek graag gezien wordt door de praktizijn: in een oogopslag
kan men immers de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer over een specifiek artikel
terugvinden. Het boek is vandaag dan ook van onschatbare waarde voor iedere insolventiejurist die zijn weg moet banen door de artikels in het nieuwe Boek XX WER
die de reorganisatieprocedures vorm geven.
Frederik De Leo

INSOLVENTIERECHT
V. Finch en D. Milman, Corporate Insolvency Law - Perspectives and Principles
(Cambridge: Cambridge University Press 2017), 836 p., £49,99.
Dit boek is de langverwachte derde editie van één van de standaardwerken over het
Engelse vennootschapsrechtelijke insolventierecht, namelijk “Corporate Insolvency
Law. Perspectives and Principles”. De tweede editie, toen nog volledig geschreven door
Vanessa Finch (LSE), dateert van 2009 en was toe aan een update. Voor de derde editie
heeft David Milman (Lancaster University) Vanessa Finch als coauteur vervoegd.
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Sinds het verschijnen van de tweede editie in 2009 is er in het insolventielandschap
heel wat veranderd. Zo werd de tweede editie geschreven tijdens het begin van de
financiële crisis en konden de auteurs de insolventierechtelijke naweeën van die crisis onmogelijk voorspellen. Een gevolg van die crisis is dat de Financial Services
Authority in 2012 gesplitst werd in een Financial Conduct Authority en een Prudential
Regulation Authority. Daarnaast hebben de rechterlijke organen naar aanleiding van
het faillissement van Lehman Brothers een aantal belangrijke rechtsvragen kunnen
beantwoorden. Denk daarbij aan de spraakmakende uitspraken Belmont (over de anti-
deprivation en pari passu-regels) en Eurosail (over de balance sheet test).
Het economisch klimaat en het juridisch kader inzake insolventieprocedures zijn evenmin ongewijzigd gebleven. In tegenstelling tot in België en Nederland (waar de uitspraak Smallsteps van het Europees Hof van Justitie een rem heeft gezet op de pre-pack
praktijk), hebben de pre-pack administration proceedings in het Verenigd Koninkrijk
alsmaar aan belang gewonnen. Niettemin bestaat ook in het Verenigd Koninkrijk vrees
voor misbruik van die procedures (door bv. gelieerde partijen), met enkele initiatieven
zoals SIP 16 en de pre-pack pool tot gevolg (spoiler: vooralsnog zonder het verhoopte
resultaat). Verder is er behoorlijk wat nieuwe wetgeving, zoals de Deregulation Act
2015 en de Small Business, Enterprise and Employment Act 2015. Ook de Insolvency
Rules van 1986 werden in 2016 volledig herschreven, met bijvoorbeeld tot gevolg dat in
sommige insolventieprocedures de verplichte schuldeisersvergaderingen werden afgeschaft. Het voorstel voor een Europese richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels wordt in dit boek slechts sporadisch aangehaald. De verklaring daarvoor
is tweeledig. Ten eerste werd het schrijfproces afgerond in november 2016, het jaar
waarin het voorstel voor een Europese richtlijn is verschenen. Ten tweede hadden de
Britten in juni 2016 reeds gestemd vóór de Brexit. Het was ten tijde van het schrijven
van de derde editie dus geenszins zeker dat de richtlijn er zou komen, en in welke mate
het Verenigd Koninkrijk desgevallend met die richtlijn rekening zou moeten houden.
Naast een algehele update van het boek, is er ook een volledig nieuw hoofdstuk aan
grensoverschrijdende insolventieprocedures gewijd. De reden daarvoor is de steeds
toenemende populariteit van de scheme of arrangement bij buitenlandse bedrijven
(hoewel het uiteraard maar de vraag is of dit ook zo zal blijven na de Brexit). Zoals
we gewoon zijn van de vorige edities van dit boek, wordt ook in deze editie gewerkt
met een principle-based benadering: de criteria efficiëntie, expertise, verantwoordelijkheid en eerlijkheid komen m.a.w. ook hier steeds weer terug. Wat mij betreft, is
dit een geslaagde editie en een must-have voor iedere student of jurist die het Engelse
insolventierecht onder de knie wil krijgen.
Frederik De Leo

RECHTSECONOMIE
Y. Feldman, The Law of Good People - Challenging States’ Ability to Regulate
Human Behavior (Cambridge: Cambridge University Press 2018), 254 p., £85.
Yuval Feldman (Bar-Ilan University) behandelt in zijn opus magnum een ruim, doch
eerder onbekend onderwerp, namelijk behavioral ethics. In slechts 238 pagina’s
maakt hij een duidelijk statement: de wetgever besteedt te veel aandacht aan de bad
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people, en te weinig aan de good people.
Dit boek (en ruimer: behavioral ethics) kan men zien als een reactie op de bad
man hypothesis van Oliver Wendell Holmes. Volgens Holmes dient de effectiviteit
van een rechtssysteem te worden beoordeeld vanuit het perspectief van een slecht
persoon, i.e. een beredeneerd individu die steeds de kantjes er vanaf loopt en in
zijn handelen of nalaten niet wordt belemmerd door ethische waarden of normen.
Bijgevolg heeft de wetgever als taak bepaalde prikkels te verschaffen zodat de bad
man de maatschappelijk ongewenste gedraging niet zal stellen: de kosten-batenanalyse in hoofde van de beredeneerde bad man valt door die prikkels (bv. een lange gevangenisstraf en een hoge pakkans) immers negatief uit. Talrijke rechtseconomische
bijdragen hebben op basis van die hypothese beleidsaanbevelingen geformuleerd. In
een latere fase heeft behavioral law and economics die hypothese genuanceerd door
te argumenteren dat individuen niet steeds rationeel handelen (bounded rationality).
De kritiek in dit boek is echter radicaler: het grijpt immers terug naar de wortel
(radix) van het mens-zijn. De bad people, beschreven door Holmes, zijn slechts een
minderheid. De meeste mensen zijn volgens Feldman intrinsiek goed, of denken
althans dat ze goed zijn. Bijgevolg is de focus van de wetgever op de bad man vaak
onterecht. Daarbij verwijst Feldman naar een axioma in de wereld der slotenmakers:
een deurslot beschermt een woning niet tegen beredeneerde “slechte mensen” (zij
kunnen dat slot gemakkelijk forceren), maar wél tegen “goede mensen”, die op een
opportunistische wijze door een open deur zouden wandelen wanneer ze er één zien.
De auteur onderscheidt in zijn boek drie categorieën van inbreukplegers: (i) de
(“Holmesiaanse”) “bad” calculative people, (ii) de situational wrongdoers en (ii)
de erroneous wrongdoers. De situationele inbreukplegers maken de grootste categorie uit. Dit zijn de personen die door een open deur zouden wandelen. Zij hebben
in een gegeven situatie wel een intrinsieke motivatie om het recht na te leven (i.t.t. de
bad calculative people), maar hebben eveneens het verlangen om hun eigen belang
na te streven. Hoewel zij gedeeltelijk op de hoogte zijn van het inbreukmakende
karakter van hun gedraging, praten zij via ethische rechtvaardigingsgronden hun
eigen gedraging goed (motivated reasoning). Men maakt daarbij gebruik van dominante strategieën zoals moral wiggling, moral licensing, moral forgetting, ethical
fading en moral disengagement. Het sprookje van Robin Hood is wellicht het duidelijkste voorbeeld van moral licensing en moral disengagement: Robin Hood stal van
de rijken, met als ethische rechtvaardiging het geld onder de armen te herverdelen.
Net zomin als iemand volledig rationeel kan ageren (bounded rationality), kan iemand volledig bewust zijn van het ethisch gehalte van zijn handelingen (bounded
ethicality).
Feldman koppelt hieraan een aantal beleidsimplicaties. Hoewel het verschaffen van
prikkels (in de vorm van wortels en stokken) op een maatschappelijk wenselijke
wijze de berekening en gedraging van de bad man kan beïnvloeden, hebben zulke
prikkels geen gunstig effect op de gedragingen van de good people. De good people maken nu eenmaal geen berekeningen; zij praten daarentegen hun handelingen
goed. Als zij geen onethisch of strafbaar karakter zien in hun handelingen, kunnen
zij ook niet afgeschrikt worden door een hogere straf. Sterker nog, wanneer de intrinsieke motivatie voor een bepaalde gedraging belangrijk is, kunnen externe prikkels tot perverse resultaten leiden. Het verschaffen van een kleine vergoeding voor
bloeddonoren zou bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat donoren een bloeddonatie beschouwen als een slecht betalende handelstransactie, wat op zijn beurt leidt
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tot een kleiner aantal altruïstische bloeddonaties. In dat geval ondermijnt de vergoeding als externe prikkel de intrinsieke motivatie van donoren (crowding out effect).
Het boek is doorspekt met voorbeelden, vaak gebaseerd op eerder onderzoek van
de auteur. Soms krijgt Holmes ook gelijk. Bij het beschermen van bedrijfsgeheimen
is volgens Feldman de benadering van Holmes inderdaad de juiste: aangezien iedereen moet meedoen zodat die bescherming effectief is (één lek kan een bedrijfsgeheim al omtoveren tot publieke kennis), moet men focussen op de personen met
de minste intrinsieke motivatie. Bij whistle-blowing is echter het omgekeerde het
geval: aangezien er slechts enkele kwalitatieve whistle-blowers nodig zijn om een
inbreuk vast te stellen, moet de wetgever focussen op de personen met de hoogste
intrinsieke motivatie. Een Holmesiaanse benadering, in de vorm van externe prikkels (bv. geld), zou volgens Feldman zelfs voor valse rapporten van bounty hunters
kunnen zorgen.
Het moge duidelijk zijn dat dit boek op het grenspunt ligt tussen psychologie, economie en recht. Het boek is buitengewoon interessant voor academici en beleidsmakers, maar wellicht minder voor de praktizijn. Bovendien is enige voorkennis
vereist om het werk te kaderen in de ruimere materie. Laat u hierdoor echter niet
afschrikken: dit opus is de tijdsinvestering meer dan waard. Als u mij niet op mijn
woord gelooft, dan kan u nog steeds terugvallen op de lovende woorden van enkele
“good people” zoals Cass Sunstein en Robert Cooter (te vinden op de eerste pagina’s van het boek).
Frederik De Leo

TECHNOLOGIE EN RECHT
J. Goossens en K. Verslype, Blockchain en smart contracts in Cahiers Antwerpen
Brussel Gent (Brussel: Larcier 2019), 142 p., €55.
In deze uitgave van ‘Cahiers Antwerpen Brussel Gent’ bestuderen Jurgen Goossens
en Kristof Verslype de mogelijke invloed van blockchain en smart contracts op de
rol van de ‘vertrouwde tussenpersoon’ (zoals banken, notarissen, allerhande platformen, overheden, enz.). Concreet willen de auteurs toekomstgerichte juristen informeren over de impact op hun beroep. Het Cahier is opgebouwd uit 6 hoofdstukken
die enerzijds een inleiding vormen op de begrippen blockchain en smart contracts
(Inleiding, Hoofstuk I en II) en anderzijds verschillende toepassingen ervan bespreken: virtuele munten (Hoofdstuk III), blockchainsmart (Hoofdstuk IV), privacywetgeving (Hoofdstuk V) en gedistribueerd vertrouwen (Hoofdstuk VI). Ze eindigen
met het bespreken van enkele parallellen tussen de opkomst van het internet en de
lessen die we daaruit kunnen trekken voor de toekomst van blockchain. De bijdrage
werd in grote mate gebaseerd op praktijkervaring en heeft daardoor een meer dan
gemiddeld ‘down-to-earth’ gehalte. In het woud van blockchainpublicaties is dit
boekje een welgekomen realiteitscheck.
Hoewel technisch de focus op de Bitcoin-blockchain ligt, doen Goossens en Verslype
veel moeite om andere blockchain projecten (zoals Ethereum en Ripple) en zelfs andere DLT’s (distributed ledger technology) (bv. IOTA en CORDA) in hun betoog te
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betrekken. Na een bespreking van de technische bouwstenen (hashing, public vs.
private, permissionless vs. permissioned, consensus) wordt een overzicht gegeven
van het toepasselijke recht. Hoofdstuk II, dat smart contracts bespreekt, is opgebouwd uit enerzijds een technologische initiatie (bv. orakels, tokens, enz.) en anderzijds een greep uit de potentiële toepassingen (veiling, crowdfunding, smart locks
of verkiezingen). Verder zijn er nog uitweidingen – die elk an sich een uitgebreide
studie zouden verdienen – rond het principe ‘code is law’ (en kritiek op het negeren
van het organische karakter van het ‘recht’), het aansprakelijkheidsvraagstuk (vaak
een eerste lakmoestest), ‘smart legal contracts’ (of Ricardiaans contract, dat een integratie is van geautomatiseerde uitvoering, natuurlijke taal, computercode en digitale handtekeningen), en DAO’s (of Decentralised Autonomous Organisations, een
conceptuele organisatie die enkel bestaat uit smart contracts en on the chain leeft).
Vanaf hoofdstuk III wordt het voor de juridische praktijker allemaal wat tastbaarder.
Na een technische introductie rond cryptocurrencies (met een zeer terechte ecologische caveat) koppelen Goossens en Verslype terug naar enkele klassieke juridische
concepten uit het BW. Hun fiscale interpretatie van virtuele valuta is accuraat. De
bespreking van ICO’s (initial coin offering) in de context van regulering en risico’s
is helder en ‘on point’. Hoofdstuk IV geeft daarna in vogelvlucht een overzicht van
de mogelijkheden die blockchain in zich draagt. In de kern is het een technologie
die kan dienen om: 1) de integriteit van gegevens te beschermen, 2) het transfereren van activa mogelijk te maken en 3) afspraken af te dwingen. Op basis daarvan
behandelen de auteurs enkele concrete toepassingen: financiële transacties, identiteitsbeheer, supply chain-verificatie, aantoonbaarheidsdienst, vastgoed en censuur.
Hoofdstuk V kijkt naar de comptabiliteit tussen blockchain en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels). Hoewel de AVG
enkel van toepassing is op persoonsgegevens blijkt toch dat onder andere de onverwijderbaarheid binnen blockchain en het recht op vergetelheid op gespannen voet
staan met elkaar. Dit Cahier houdt het op een algemene introductie (zo worden bijvoorbeeld salted hashes niet besproken als potentiële – gedeeltelijke – oplossing),
maar het geeft wel duidelijk mee welke blockchain principes botsen op de grenzen
gesteld door de AVG. Hoofdstuk VI introduceert uiteindelijk het blockchaintrilemma. Drie concepten (security, scalability en distribution) zijn zeer moeilijk met elkaar te verzoenen. Vandaag moet altijd een keuze worden gemaakt tussen ofwel de
graad van distributie (hoeveel participanten zijn er), schaalbaarheid van de hoeveelheid transacties per seconde en uiteindelijk de veiligheid van het netwerk (beschikbaarheid, confidentialiteit en onwijzigbaarheid). Een technologische oplossing die
op alle punten goed scoort is tot op heden niet voorhanden en dus is het altijd zoeken
naar een evenwicht. Ten slotte wordt dit hoofdstuk afgesloten met een verwijzing
naar enkele technologieën die naast blockchain bestaan en as such tegelijk een aanvulling kunnen zijn: multi-party computation, N-m secret sharing, zero-knowledge
proofs, attribute-based credentials en verifiable encryption. De uitleiding focust op
de centralisatiebeweging die vaak volgt op een push naar distributie. Dit was eveneens het geval na de opkomst van het internet. Zozeer zelfs dat het gedistribueerde
karakter van het internet onderhand quasi volledig is verdwenen. De auteurs stellen
zich openlijk de vraag of we bij blockchaintoepassingen een gelijkaardige centralisatiebeweging zullen waarnemen.
Uit het voorgaande mogen we stellen dat het cahier van Goossens en Verslype een
goede introductie vormt voor de geïnteresseerde jurist. Het veronderstelt geen voorkennis en raakt meerdere rechtsdomeinen aan. De geïntegreerde aanpak van theorie,
toepassingen en technische introducties zorgen voor een brede, maar neutrale(re)
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kijk. Dit cahier is het ideale beginpunt voor de jurist die zich wil informeren naar de
potentiële impact van blockchain op zijn of haar beroep. Voor de meer geïnformeerde lezer is het een handige opfrissing.
Alexander Appelmans

VARIA
J. Giles, A. Pin en F.S. R avitch (eds.), Law, Religion and Tradition (Londen:
Springer 2018), xvii + 191 p., €117.
Waarom zou een arbeidsrechtspecialist zich kandidaat stellen voor een boekbespreking over een thema dat op het eerste gezicht vooral betrekking heeft op mensenrechten en fundamentele vrijheden en dan nog vanuit een brede rechtsfilosofische
invalshoek? De reden voor mijn belangstelling is te verklaren door de recente arresten van het Hof van Justitie inzake de hoofddoeken. In tal van internationale fora
legt de discussie een kloof in rechtstradities tussen lidstaten van de Unie bloot. In
de zaak Bouagnoui (HvJ 14 maart 2017, C-188/15, EU:C:2017:204) wierp Frankrijk
precies op dat het begrip “Nationale Identiteit” in artikel 4.2. van het Verdrag over
de werking van de Unie impliceert dat het Unierecht meer ruimte zou moeten laten
voor nationale tradities inzake levensbeschouwing, meer bepaald voor het begrip
“neutraliteit” dat prominent figureert in artikel 1 van de Franse Grondwet. Hoewel
advocaat-generaal Kokott hierop ingaat, weigert het Hof dit argument te veel gewicht toe te kennen, maar verbindt het de oplossing eerder pragmatisch met de wezenlijke en bepalende beroepsvereisten “in concreto”. Toch erkent het Hof enige
contextuele appreciatiemarge in het oordeel van de nationale rechter wat inderdaad
enige divergentie zou toelaten.
Men kan er niet omheen dat de verschillende visies op religieuze symbolen en praktijken gekleurd zijn door nationale tradities. Het Franse grondwettelijke principe
steunt duidelijk op een historische traditie die vooral een bevestiging wilde zijn
van de strikte scheiding tussen godsdienst en staat zoals die volgde uit de Franse
Revolutie. Die Franse samenleving lijkt het nu heel moeilijk te hebben met de
“Revanche de Dieu” en dat bracht de kwestie die het Franse Hof van Cassatie uitermate verdeelde tot in Luxemburg.
Niet alleen in Frankrijk staat de traditie ter discussie. In de gelijklopende Belgische
zaak (HvJ 14 maart 2017, C-157/15, Achbita v. G4S ECLI:EU:C:2017:203) blijkt de
Belgische rechtspraktijk te worstelen met dezelfde spanning tussen “neutraliteit” en
“godsdienstvrijheid”. In twee recente Duitse zaken kwam ook het Duitse grondwettelijk recht onder vuur waar het bijzonder veel marge verleent aan “Tendenzbetriebe”
(de religieuze of ideologisch geïnspireerde ondernemingen) (HvJ, Grote Kamer,
C-414/16, Egenberger, EU:C:2018:257). En dan valt nog te denken aan de talrijke
landen van de Europese Unie waar de staat een bevoorrechte relatie onderhoudt
met één bepaalde geloofsovertuiging (Verenigd Koninkrijk, Polen, Griekenland,
Roemenië, Italië, …) of landen waar bepaalde minderheidsgodsdiensten toch nog
een voorkeursbehandeling genieten (Oostenrijk).
Daarmee is duidelijk dat de historische achtergrond “Tradition” of “Nationale
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identiteit” wel degelijk binnen het Unierecht voor discussie zorgt en dan nog wel via
de religieuze invalshoek. Die band tussen recht, traditie en godsdienst is precies het
onderwerp van dit boek.
Die invloed van tradities is vaak zelfs zo sterk dat men ze voor vanzelfsprekend
houdt totdat een kritische stem van nieuwe burgers met heel andere levensbeschouwelijke opvattingen vragen stelt over gelijke behandeling. En dan volgt vaak ook
een hevige tegenreactie die precies de nationale identiteit wil bevestigen of minstens
“herontdekt”. Die tendens valt op te merken in heel Europa. Ook in Vlaanderen
staat de discussie inzake traditie open, zoals de in het boek geciteerde Vlaamse
auteur Lieven Boeve mag ondervinden in de koepel van het katholieke onderwijs.
Daarmee is niet gezegd dat de discussie typisch zou zijn voor Europa, integendeel.
Merkwaardige evoluties worden besproken in landen zoals Iran en Pakistan, waar
precies de strijd tussen traditie en vernieuwing het voorwerp uitmaakt van twee
bitter verdeelde politieke en juridische strekkingen (cf. infra bespreking bijdragen).
De invalshoek is vrij meta-juridisch, maar raakt wel uitermate relevante onderzoeksvragen. En dat is meteen de grootste verdienste van het boek, al hoeft men
het niet altijd eens te zijn met de gemaakte analyses en conclusies. Het opentrekken
van het referentiekader van een strikt juridisch positiefrechtelijke Europese benadering naar een werkelijk mondiaal meta-juridisch perspectief is allicht de grootste
verdienste van dit boek.
Zo tackelt de eerste bijdrage van Vanoni en Ragone uit Italië meteen de kernvraag
tussen de verzoening van de nieuwe religieuze opleving en het traditionele secularisme (p. 1-28). Ook vanuit de Italiaanse geschiedenis en de problematische relatie
tussen de Italiaanse staat en de pauselijke staten, valt het Italiaanse principe van
“laicità” te verklaren, hoewel dat m.i. theoretisch moeilijk te rijmen valt met de
bevoorrechte status van de katholieke kerk. In hun bijdrage halen ze het concept
“neutraliteit” behoorlijk door de mangel als onduidelijk en onpraktisch. Net zoals
de Amerikaanse notie “one nation under God” blijken dergelijke open begrippen
eerder retorische en patriottische expressies van politici. Slogans hebben misschien
een politiek wervend nut, maar tot juridische oplossingen leiden ze alvast niet. De
auteurs wijzen op een fundamenteel verschil tussen de Amerikaanse juridische context en de Europese context, waar het Mensenrechtenhof geconfronteerd wordt met
een veel grotere diversiteit inzake nationale tradities. Een bijkomende reden om beducht te zijn voor Amerikaanse rechtsvergelijking. Vanoni en Ragone concluderen
dat de Italiaanse hoogste rechtscolleges vermijden de zaken op te lossen vanuit het
perspectief van het conflict tussen godsdienst en moderniteit, maar zeer concreet de
situatie willen beoordelen of er werkelijk een inbreuk op de persoonlijke vrijheid
is gepleegd. Zolang noch de tijd van de niet-gelovige, noch de interne persoonlijke
overtuiging geweld wordt aangedaan, dienen personen de collectieve keuzes o.a.
van scholen te aanvaarden. Hun eindconclusie luidt dat “laicità” of het principe van
neutraliteit eerder te maken heeft met het accepteren door de staat van de diversiteit
die erin leeft, en niet tot doel kan hebben om de absolute neutraliteit in alle sferen door te trekken. Vrijheid van godsdienstsbeleving en vrijheid tegenover andere
levensbeschouwingen dienen immers in balans te blijven. Niemand kan claimen
helemaal gevrijwaard te moeten worden van andersluidende al dan niet traditionele
levensbeschouwingen.
Wie hiermee nog niet uit zijn comfortzone is gehaald, kan meteen de tweede bijdrage lezen waarin Qureshi de blasfemie-wetten van Pakistan bespreekt (p. 29-42).
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In tegenstelling tot wat menige lezer zou denken, zijn de wetten inzake godslastering afkomstig uit de koloniale bezetting door de Britten, die met de integratie
van deze wetten in het stafrecht vooral de rust en orde wilde garanderen in de tumultueuze religieuze mengelmoes van het Indische subcontinent waar voortdurend
onlusten konden oplaaien. Door een algemeen verbod op godsdienstkritiek werd
aldus een vorm van “neutraliteit” gegarandeerd om de vrede te bewaren tussen de
bevolkingsgroepen. Niettemin lijkt de publieke opinie in Pakistan deze wetten thans
te verklaren vanuit een aloude religieuze traditie. Dat het er heftig aan toe gaat
blijkt wel uit sommige schokkende feiten. Niet minder dan 51 beschuldigden die
door rechtbanken werden vrijgesproken werden nadien door een woedende menigte
gelyncht. Een hoge magistraat die terdoodveroordelingen bekritiseerde, werd door
een lijfwacht vermoord terwijl deze moordenaar niettegenstaande zijn latere veroordeling en executie als een held wordt beschouwd.
In de bijdrage van Bakhshizadeh over de gelijkheid van man en vrouw in de islamitische republiek van Iran kunnen we tussendoor o.a. lezen dat slechts zes van
de ondertekenende naties het Verdrag over de Eliminatie van Discriminatie van
Vrouwen (CEDAW) niet hebben geratificeerd. Daarbij vinden we uiteraard Iran
terug, maar, surprise, ook de Verenigde Staten. Daar staan beide staten dus broederlijk naast elkaar in hun verzet tegen de moderniteit uitgaande van de Verenigde
Naties. Verder wordt droogjes opgemerkt dat talrijke gemaakte juridisch technische
“voorbehouden” van vele andere landen ondanks de ratificatie toch helemaal ingaan
tegen de inhoud en strekking van het Verdrag zelf. Dat illustreert m.i. wel een grote
mate van hypocrisie bij lidstaten van de Verenigde Naties. Ondanks de manifeste
onverenigbaarheid van het Iraanse recht met het Verdrag blijkt toch een stevige
interne discussie gaande tussen traditionalisten en hervormingsgezinden die pleiten voor een grotere waardering van de individuele rede binnen een godsdienstig
referentiekader.
De bijdrage van de joodse auteur Ravitch bespreekt de interactie tussen religieuze
tradities en seksuele vrijheid (p. 71-85). Meer bepaald wordt voor vier geloofsovertuigingen de houding onderzocht tegenover relaties tussen personen van hetzelfde geslacht: de Episcopal Church (de Amerikaanse tak van het Anglicanisme), de
“United Synagogue of Conservative Judaism (de grootste joods-conservatieve organisatie in Noord-Amerika), de katholieke kerk en het Japanse Zen Boeddhisme. De
bijdrage illustreert vooral hoe, ondanks gelijkaardige tradities (voor drie geloofsovertuigingen zelfs uit dezelfde historische bron, namelijk het Oude Testament),
interne discussies tot erg verschillende standpunten tegenover de nieuwe samenlevingsvormen kunnen leiden. Daarbij lijkt de katholieke kerk het minst te evolueren
in de richting van de erkenning van LGTB-relaties. Toch lijkt de auteur mij wel wat
te weinig kritisch voor een zekere graad van hypocrisie in sommige standpunten.
In principe seksuele daden veroordelen, maar dit niet laten doorwegen in publieke
erkenning is niet bepaald een rechtlijnige oplossing van het dilemma. Wel moet ik
toegeven dat dergelijke soepele interpretaties allicht beter een bocht in het beleid
voorbereiden en acceptabel kunnen maken en daar ligt de katholieke kerk duidelijk
in de traditionele knoop verstrikt. In plaats van de focus te leggen op godsdienst als
een historisch obstakel, lijkt men volgens de auteur meer aandacht te moeten geven
aan de interne discussies nu religieuze tradities wel degelijk aan verandering en
modernisering onderhevig zijn. Daar kan ik hem zeker volgen. Een rechtstreekse
staatsinmenging in interne religieuze discussies heeft immers meestal een tegengesteld effect.
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Bobrowicz bestudeert een belangrijk maar weinig gekend document uit onze juridische geschiedenis: de codex van Theodosius (p. 87-118). Het behoort tot de algemene kennis in het westen dat met keizer Theodosius, de christelijke kerk een
staatsgodsdienst werd in de nadagen van het Romeinse Rijk (p. 435-438). De daarbij
horende wetgeving als sluitstuk was mij evenwel onbekend, al is de auteur kritisch
over de functie en de toepassing van de codex die niet zonder meer met gewone wetgeving in onze hedendaagse conceptie mag vergeleken worden, maar vaak
politiek en programmatorisch van aard was. De keizer zelf werd behoeder van de
orthodoxie en juridische maatregelen werden genomen tegen niet-gelovigen en andersgelovigen. Nu worden alle afwijkende opvattingen veroordeeld als “ketterij”
met een sociale exclusie zonder weerga. Voor de keizer en de groeiende kerk was
die diversiteit allicht hinderlijk, want chaotisch. Wat de ene een rijke diversiteit
aan christelijke opinies vindt, blijkt nu bron van verwarring. Hoewel zeer droog en
wetenschappelijk roept deze bijdrage indringende vragen op. Ik lees in de uiteenzetting wel een pleidooi voor een niet-juridisering van geloofsdiscussies door een
staat die dan de godsdienst benut als machtsinstrument. De auteur had graag een
verdere studie gezien naar de latere codex en de praktijk onder keizer Justinianus,
wiens wetboek beter bekend is bij de juristen. Toch lijkt het m.i. best te verklaren
waarom er zo weinig belangstelling is voor beide historische scharniermomenten.
Met Theodosius verschuift de orthodoxie naar het oosten. In het West-Romeinse
Rijk en vooral in onze contreien heeft de Codex nauwelijks invloed gehad vermits
Germaanse barbaren het Rijk volop aan het overnemen waren. Uit de confrontatie
met deze volksverhuizingen ontstaat een christendom dat op vele aspecten anders
gekleurd is. In deze periode kreeg de structuur van de katholieke kerk pas echt vorm
(cf. P. Trouillez, De Germanen en het Christendom. Een bewogen ontmoeting in de
5de-7de eeuw (Leuven: Omniboek-Davidsfonds 2010), 334 p.). De kerk in Rome
moest zich noodgedwongen gedurende enkele eeuwen toleranter opstellen dan de
staatskerk in Constantinopel en compromissen zoeken met de Germaanse leiders,
waarbij heel wat Germaanse tradities geruisloos werden binnengesmokkeld als zogenaamd zeer katholieke tradities in onze dagen.
Ondanks de tijdssprong sluit deze analyse naadloos aan bij de volgende bijdrage van
McFaul die de vrijheid van godsdienst analyseert vanuit de “uitvinding van de traditie” (p. 119-133). In navolging van Hobsbaums kritische analyse van de constructie
van “traditie” waaruit blijkt dat tradities vaak recenter zijn dan meestal wordt aangenomen en vaak hedendaagse doeleinden dienen, analyseert hij de recente rechtspraak van het Mensenrechtenhof inzake godsdienstvrijheid, meer bijzonder in de
problematische voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie. Na de communistische godsdienstonderdrukking vindt ook daar recent een “reconstructie” plaats van
een zogenaamde oude godsdienstige “traditie”, waarbij eveneens de staat een bevoorrechte partner zoekt in één bepaalde religie. Daardoor gaat de staat actie voeren
tegen religieuze minderheden, zelfs van christelijke signatuur. Zo was het “Leger
des Heils” in Rusland aanwezig voor de revolutie, maar blijkt deze thans niet te passen in de Russische “traditie”. De juridische discussies voor het Mensenrechtenhof
draaien daarbij meestal rond de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van religieuze organisaties en hun werking. Hieruit blijkt dat de institutionele toepassing
van artikel 9 EVRM toch wel problematisch blijft, en dat zelfs in nieuwe lidstaten
van de Europese Unie. Valt uit deze analyse iets te leren voor ons? Ja zeker: door
andere geloofsovertuigingen wordt in België stelselmatig gewezen op het feit dat
onze goedbedoelde wetgeving vaak uitgaat van een centraal aanspreekpunt dat
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representatief is voor de vertegenwoordigde geloofsgemeenschap. Helaas is dat een
typisch Rooms denkkader dat geenszins opgaat voor andere geloofsovertuigingen,
zelfs niet voor “het” protestantisme. Aangezien “godsdienst” en “levensbeschouwing” uitermate open begrippen zijn, hebben ook wij helaas steeds de neiging om
de dominante godsdienst als juridisch model te zien en andere opvattingen daaraan
te willen aanpassen en reguleren om nadien te moeten vaststellen dat het kader de
levensbeschouwing eigenlijk niet kan vatten.
Z.R. Calo (universiteit van Doha, Quatar) legt de focus op allicht de meest controversiële hedendaagse vragen in het Europese recht: de juridisering van godsdienst
in een Europese context die steeds meer afstand neemt van “traditie”. Zijn bijdrage
is vooral een analyse van recente rechtspraak van het Mensenrechtenhof inzake de
West-Europese staten inzake religieuze minderheden. Enigszins jammer is het feit
dat de auteur de meest recente arresten van het Hof van Justitie daarbij niet heeft
kunnen meenemen in de analyse: daarmee blijft de vraag naar een subtiel verschillende invulling door beide hoven buiten beschouwing. Wel wordt de link tussen
godsdienst en traditie in deze bijdrage op scherp gesteld. Niet weinig bronnen stellen
immers dat de Christelijke dimensie van Europa samenvalt met de Europese identiteit. Dat zou voor Europeanen een verlies inhouden omdat een toekomstvisie ook
impliceert dat burgers hun verleden kunnen construeren. Het gaat dus om meer dan
“laïcisering”, maar eerder om het algemeen verdwijnen van iedere “ideologie” in het
licht van de moderniteit. Het gaat dus niet in de eerste plaats om een conflict tussen
laïciteit en godsdienst, maar eerder om een conflict tussen vernieuwing en traditie,
waarbij godsdienst deze laatste ondersteunt. De auteur past dit interpretatieschema
toe op het befaamde Eweida-arrest, waarbij hij terecht de focus verschuift naar de
minder bekende gelinkte zaken McFarlane en Ladele, waarover in hetzelfde arrest
uitspraak wordt gedaan. Daar ging het niet om religieuze symbolen maar om het
verzet tegen nieuwe samenlevingsvormen tussen personen van hetzelfde geslacht,
gekleurd door normatieve kracht van “traditie”, godsdienstig ingekleurd (EHRM 15
januari 2015, N°s 48420/10; 59842/10; 51671/10; 36516/10, Eweida e.a. t. UK). Zeer
terecht wordt deze spanning ook beschreven aan de hand van de eveneens befaamde kruisbeeldenzaak (EHRM, 18 maart 2011, n° 30814/06, Lautsi t. Italië). Na een
eerdere veroordeling van de kruisbeelden in de publieke ruimte door een kamer van
het Mensenrechtenhof, velt de Grote Kamer uiteindelijk een Salomonsoordeel. Ook
hier wordt de godsdienstige achtergrond van de kruisbeelden geneutraliseerd tot
“traditie” die dan weliswaar getolereerd wordt, maar waarbij het recht de betekenis
van deze traditie subtiel herformuleert. Het gaat hier inderdaad om een succesvol
mechanisme dat ook door het Grondwettelijk Hof werd toegepast inzake de religieuze feestdagen in het arbeidsrecht (GwH 12 november 1992, nr. 70/92: uiteraard
niet besproken door de auteur). Tenslotte merkt de auteur heel scherp op dat de strijd
voor de herontdekking van de christelijke wortels via het concept “traditie” niet evident zal zijn nu de Europese burger zich in toenemende mate distantieert van de katholieke kerk en andere centrale godsdienstige organisaties als zodanig. Eigenaardig
genoeg draagt de Islam in Europa mede bij tot “detraditionalisering”. De discussie
over de Islam bevordert paradoxaal de beperking van de religieuze vrijheid in de
publieke sfeer en dat kan niet zonder gevolgen blijven voor het christendom. De ingeroepen “individuele vrijheid” is immers niet meer ingebed in een maatschappelijk
gedragen “traditie”. Institutionele zwakte van religieuze kernorganisaties en toegenomen individualisme zullen verhinderen dat de christelijke traditie zich herformuleert zoals vroeger. De vraag rijst welke nieuwe identitaire constructies van traditie
TPR 2019

737

de aldus ontstane leegte van de afgebroken religieuze traditie zullen opvullen. Deze
vraag laat de auteur wijselijk gewoon open.
In een laatste uitgebreide bijdrage gaat Jessica Giles in op traditie als een
“Peacemaking Tool”: een instrument voor verzoening (p. 153-191). Deze bijdrage komt enerzijds wat laat aangezien het focust op de definitie van traditie, waar
men die beschrijving aan het begin van het boek zou verwachten. Anderzijds refereert deze bijdrage ook aan eerdere bijdragen, en doet dus dienst als synthese.
Zo wordt traditie gedefinieerd als “wettelijke regels waarvan het gezag blijkt uit
langdurige praktijk”, tegenover recht dat gedefinieerd wordt door de staat of door
experten. Vervolgens wordt het begrip ook beperkt ontleed vanuit rechtsvergelijkende en sociologische hoek. Verder wordt de betekenis van traditie ontleed in zowel
het Jodendom, de christelijke godsdienst en de Islam. Uiteindelijk pleit de auteur
voor een voortdurende dialoog tussen de staat en diverse geloofsovertuigingen.
Essentieel is de opvatting dat diversiteit inzake godsdiensten en levensbeschouwing
bijdraagt tot een verrijking van de staat en de dialoog over traditie. Exclusie van
afwijkende overtuigingen wakkert immers slechts conflicten aan. Onderzoek wijst
verder aan dat er effectief een verband bestaat tussen tolerantie en economische
productiviteit. Ten slotte vertonen minderheden die zich gerespecteerd voelen, meer
neiging om hun tradities aan te passen aan de nieuwe context.
Kortom: een kort, pittig boekje over enkele fundamentele vragen die aan de basis
liggen van heel concrete juridische en maatschappelijke pijnpunten in de verhouding tussen staat en de religieus diverse samenleving. Het draagt alleszins bij tot
een veel relatiever en functioneler begrip van “traditie”, dat helaas eens te meer
een zeer divers en evolutief begrip lijkt te zijn (Traditie als evolutionair begrip: wat
een contradictio in terminis!). Dit betekent helaas niet dat daarmee de praktische
juridische evenwichtsoefeningen voor magistraten eenvoudiger zijn geworden. De
auteurs maken alleszins duidelijk dat het geenszins een recent of zelfs een specifiek
Europees probleem betreft. Toch lijken ze m.i. enigszins uit het oog te verliezen
dat in een aantal gevallen rechters ook keuzes moeten maken. Er zijn ook grenzen
aan het overleg en aan de soft law-benadering en soms moeten knopen van botsende grondrechten doorgehakt worden, ook door wetgevers en rechters. De vraag
blijft open in hoeverre nationale tradities binnen het Unierecht een equivalent vormen voor de ruime maar toch strikt bewaakte appreciatiemarge van de lidstaten
door het Mensenrechtenhof. Daarbij is het goed om voor ogen te (zoals door ons
Grondwettelijk Hof) dat “traditie” paradoxaal genoeg nogal evolueert met de tijd en
mede gedragen wordt door de toekomstvisie die men koestert.
Daniël Cuypers
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VARIA
J. Milner Davis en S. Roach Anleu (eds.), Judges, Judging and Humour (Londen:
Springer 2018), xxiii + 335 p., €148,39.
Neen, dit is geen verzameling met grappen en grollen over rechters. Dit is een serieus boek. Humor strekt immers niet louter tot amusement. De lach dient om de ernst
te verdiepen, zo schreef reeds von Jhering in Scherz und Ernst in der Jurisprudenz
(1885). Humor is een belangrijk communicatiemiddel. Het hoeft dan ook niet te
verbazen dat humor het voorwerp is van een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk en empirisch onderzoek en dit vanuit uiteenlopende invalshoeken (filosofie,
antropologie, psychologie, taalwetenschappen, neurologie, enz.). De functies van
humor zijn veelvuldig. We weten allen dat humor een geschikt middel is om de
cohesie binnen een groep te versterken en doeltreffend kan zijn om de angel uit een
conflictsituatie te trekken of om een vijandige sfeer uit de lucht te halen. Humor
is een adequaat middel om mededelingen te doen over dingen die anders wellicht
niet gezegd zouden kunnen worden. Satire is bij uitstek een middel om kritiek te
ventileren. Humor kan natuurlijk ook worden gebruikt als wapen of als middel om
te denigreren. Humor is dus een serieuze zaak, al mag dit de lezer niet afschrikken.
Het boek bevat genoeg luchtigheid zodat de lezer die op zoek is naar schertsen of
komische anekdotes over rechters ook aan zijn trekken komt.
De verhouding tussen humor en recht is complex. Zoals A. Pitlo destijds reeds
schreef, kan uit de verhouding van het recht tot de lach een stuk cultuurgeschiedenis worden afgelezen (De Lach in het Recht (Haarlem: 1963), 13). Vanuit het genoemd omvangrijk wetenschappelijk en empirisch onderzoek, gaat dit boek in op
één aspect van deze complexe verhouding, nl. de verhouding tussen humor en de
rechterlijke functie. Op het eerste zicht zijn beide onverenigbaar. Rechtspreken is
een ernstige zaak. Aan de rechter wordt immers de bevoegdheid verleend om beslissingen te nemen die ingrijpen in het leven van mensen. De rechter moet daarom het vertrouwen blijven genieten van de rechtszoekenden. Humor, of alleszins
het misplaatst gebruik hiervan, kan het verwachtingspatroon van professionaliteit,
ernst en onbevangenheid van de rechter ernstig ondermijnen. De rechter die zich als
humorist ontpopt, heeft zich van loopbaan vergist. Beide carrières zijn volgens de
New Jersey Supreme Court (2013) trouwens onverzoenbaar (p. 79). Een rechter die
onder een artiestennaam (Vince August) als stand-up comedian optrad, werd gediskwalificeerd, ook al is gebleken dat hij tijdens zijn optredens nimmer allusie maakte
op de rechtsfunctie of op het recht in het algemeen en de rechtszittingen nooit anders
dan op voorbeeldige wijze werden geleid.
In deze bundel komen in hoofdzaak de volgende vraagstellingen aan bod: 1) de
rechters als voorwerp van humor, 2) de wijze waarop rechters zelf gebruikmaken
van humor in hun taakuitoefening en 3) welke parameters de rechters hanteren bij
beoordeling van wat in het kader van de vrije meningsuiting humoristisch is en wat
niet door de beugel kan.
Christie Davis (“Judges and Humour in Britain”) stelt vast dat Engeland een grote
traditie kent van grappen over juristen, maar veel minder over rechters. Met rechters wordt in Engeland klaarblijkelijk niet de spot gedreven. De verklaring hiervoor
moet gezocht worden in het prestige van de rechter in de samenleving, als symbool van de rechtsstatelijkheid en het gezag dat daaraan wordt ontleend. De functie
dwingt een onvoorwaardelijk respect af, hoe excentriek of zelfs dwaas diegene die
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ze bekleedt ook moge zijn. Davies wijst ook op de afwezigheid van corruptie onder
Engelse rechters met verwijzing naar George Orwell (Why I Write, 1946, 22): “the
hanging judge, that evil old man in scarlet robe and horse-hair wig, whom nothing
short of dynamite will ever teach what century he is living in, but who will at any
rate interpret the law according to the books and will in no circumstances take a
money bribe, is one of the symbolic figures of England”. De humor moet het dan
vooral hebben van de talloze anekdotes over de Engelse rechters. Deze anekdotes
betreffen haast steeds de verhouding tussen de rechters en de barristers op de terechtzitting. Gelet op de rijke geschiedenis van de Engelse rechtspraak is er aan
kleurrijke figuren zowel aan bench en bar geen gebrek.
Dat de rechters uit de barristers werden gerekruteerd geeft aan de scherpzinnige,
maar soms vileine dialogen nog een extra dimensie. Na zich door een lijvig dossier
geworsteld te hebben verzucht de rechter: “I have read your case, and I am no wiser
now than I was when I started”. Waarop de barrister (later nog Lord Chanchellor)
antwoordt: “Possibly not, My Lord, but far better informed”. Of de voorzitter die
in een poging om de advocaat aan te sporen een lang pleidooi eindelijk af te ronden, deze meedeelt: “You must me give us credit for a little intelligence, Mr. Smith”
en als antwoord krijgt: “That was the mistake I made in the Court below”. Ook
in de populaire cultuur wordt over de Engelse rechter mild geoordeeld. Komische
voorstellingen zijn vrij onschuldig en beperken zich tot het uitvergroten van menselijke gebreken (bv. de slapende rechter) of de wereldvreemdheid van de rechter.
Deze conclusie kan ook gemaakt worden voor de Verenigde Staten, met dit verschil dat aan de Amerikaanse rechter zelden wereldvreemdheid wordt toegedicht.
M. Galanter (“Funny Judges: Judges as Humorous, Judges as Humorists”) stelt een
markant verschil vast tussen rechters en advocaten. Advocatengrappen zijn zeer
talrijk en geven blijk van een uitgesproken negatieve beeldvorming (in de stijl van:
“What do you call six thousand lawyers at the bottom of the sea? A good start”). In
de Amerikaanse publieke opinie vallen advocaten en rechters gewoonweg niet in
dezelfde categorie. Rechters worden over het algemeen bewonderd. De attitude ten
aanzien van advocaten is, laten we zeggen, meer complex.
Markant is het onderscheid tussen de feitenrechter (trial judge) en de hogere rechters. Deze laatsten worden geacht verder te staan van de realiteit en zijn vaker het
mikpunt van satire. Een klassieker in dit verband is de volgende grap (waarvan
overigens verschillende varianten bestaan). Een professor, een hogere rechter en een
feitenrechter gaan samen op eendenjacht. Een eend vliegt over. De professor legt
aan maar schiet niet en legt uit: de vogel zag er wel uit als een eend en kwaakte als
een eend, maar er bleef toch onzekerheid bestaan over de precieze aard van de vogel.
Een tweede eend vliegt over en nu is het de hogere rechter die nalaat te schieten met
de mededeling: het zag eruit als een eend en het kwaakte als een eend, maar ik was
bezorgd over de onvoorzienbare en onberekenbare gevolgen mocht ik geschoten
hebben. Een derde eend vliegt over en de trial judge schiet de vogel feilloos uit de
lucht en zegt tot zijn metgezellen: “Laten we hopen dat het een eend was”. Grappen
die verband houden met de gerechtelijke hiërarchie zijn erg populair onder rechters.
Recent hoorde ik nog uit de mond van een Engelse rechter dat het zuurstofgehalte
van het gezond verstand afneemt naarmate men de gerechtelijke piramide beklimt.
Geen wonder dat bij ons vooral het Hof van Cassatie het mikpunt is van satire.
Bekend is de volgende anekdote. De minister van Justitie kan geen touw vastknopen
aan een recent cassatiearrest en vraagt de procureur-generaal naar tekst en uitleg.
Deze antwoordt: ik kan u jammer genoeg niet verder helpen, mijnheer de minister,
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om de juiste strekking van een cassatiearrest te begrijpen, moet men aan het beraad
hebben deelgenomen. Professor Jan Ronse placht wel eens te zeggen dat een cassatiearrest is als een doedelzak, er komt muziek uit, maar men moet hard blazen.
J.M. Davis geeft een mooi overzicht van de uitbeelding van rechtersfiguren in toneelwerken vanaf de oudheid tot de tv-rechters vandaag (“Justices on Stage: Comic
Tradition in the European Theatre”). Hierbij valt op dat vooral op het continent de
draak werd gestoken met de juristen en met de rechters in het bijzonder. Bekende
voorbeelden zijn in de Franse literatuur La Farce de Maître Pierre Pathelin en in
de Italiaanse Commedia dell’arte het personage van Il Dottore Baloardo. Deze satirische voorstellingen getuigen van de grote onvrede over het recht en over het
maatschappelijk bestel in het algemeen (castigat ridendo mores). De satire zal uiteindelijk de geloofwaardigheid van het systeem van het ancien régime ondermijnen
zodat een omwenteling onafwendbaar wordt.
Over de tweede topic gaan hoofdstukken over empirisch onderzoek met betrekking
tot het gebruik van humor door rechters op de zitting in Australië (S. R. Anleu en
K. Mack, “Judicial Humour and Inter-Professional Relations in the Courtroom”) en
Zweden (S. Bergman Blix en A. Wetterberg, “Humour in Swedish Courts: Managing
Emotions, Status and Power”) en over het gebruik van humor in ceremoniële speeches in de Londense hoven met een nadruk op het genderaspect bij de installatiespeeches bij vrouwelijke rechters (L. J. Moran, “What’s a Box of ‘Bakewell Tarts”
got to do with it? Performing Gender as a Judicial Virtue in the Theatre of Justice”).
Gelet op de aard van de rechterlijke functie blijft de verhouding tot het gebruik van
humor door de rechter ambivalent. De Australische Guide to Judicial Conduct beschouwt “good humour” als een wenselijke eigenschap voor een rechter. Komische
interventies moeten echter “occasioneel” blijven en mogen in geen geval gedingpartijen of getuigen in verlegenheid brengen. Het empirisch onderzoek uitgevoerd
in de beide landen laat zien dat rechterlijke humor toch eerder uitzonderlijk blijft.
Het gebruik ervan is vooral functioneel, bijvoorbeeld om partijen op hun gemak te
stellen of wanneer er veel zaken op de rol staan, om even de routine te doorbreken.
Ook blijkt de humor niet zozeer gericht tot de partijen, maar vooral tot de andere juridische actoren (advocaten, parket). Gelet op de asymmetrische verhouding tussen
deze actoren behoudt de rechter de regie en bevestigt het gebruik van humor zijn gezag (de advocaten worden verondersteld te lachen …). Verder blijkt dat het gebruik
van humor er vooral toe strekt de samenhorigheid en de onderlinge afhankelijkheid
van al de juridische actoren bij een goede rechtsgang te bevestigen (p. 166).
Het derde onderwerp – de wijze waarop rechters de humor reguleren – wordt onderzocht aan de hand van de Braziliaanse (J.P. Capeloti, “How Judges handle Humour
cases in Brazilian Courts”) en de Amerikaanse rechtspraak (L.E. Little, “Judicial
Regulation of Humour in the United States”). Reikt de vrijheid van meningsuiting,
zeker in Amerika, zeer ver, dan zijn er uiteraard grenzen. Deze grenzen kunnen
worden verlegd wanneer het gaat om humor, zij het dat “het is om te lachen” geen
absoluut vrijgeleide verleent. Het is aan de rechter het verschil te maken tussen de
bedoeling om grappig zijn of om te kwetsen. Het gebruik van seksueel geladen
humor op de werkvloer komt in de gevarenzone wanneer de grens met seksuele intimidatie wordt overschreden. De Supreme Court acht zich echter niet geroepen om
een algemene gedragscode op te leggen voor de werkvloer (Oncale v. Sundowner
Offschore Services Inc., 523 US 75 1998), maar grijpt in wanneer de mededelingen als vernederend of bedreigend moeten worden beschouwd (Harris v. Forklift
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Systems Inc., 510 US 17 1993). Zo’n evenwichtsoefening geldt ook in andere domeinen, zoals bij het gebruik door derden van intellectuele rechten. Een parodie moet
balanceren tussen navolging en afstand nemen: “the parody has to be a takeoff, not
a ripoff ” (p. 299). Opvallend is de vaststelling dat niettegenstaande de grote culturele diversiteit van de Amerikaanse samenleving, de rechtspraak vrij consistent is.
De auteur wijdt dit vooral aan het respect van de rechters voor de precedentwerking,
maar ook aan het feit de leden van de gerechtelijke macht toch uit bepaalde sociale
lagen worden gerekruteerd die gemeenschappelijke opvattingen over humor delen.
Het staat echter niet aan de rechters om zich te laten leiden door hun eigen opvattingen over humor. De rechter is er niet om te oordelen over de goede smaak. Volgens
het Braziliaanse hooggerechtshof is dit zelfs verwerpelijk omdat zulks uiteindelijk
neerkomt op discriminatie en minachting van minder opgeleide bevolkingsgroepen
(p. 270). Ook de Braziliaanse rechters worstelen met het onderscheid tussen animus
jocandi en animus injuriandi. Deze afweging laat cultuurverschillen zien. Zo lijken
de Braziliaanse rechters meer ruimte te geven aan humor op het vlak van ras of
huidskleur (p. 256). Mogelijk wordt de cohesie in diverse samenlevingen beter gediend indien men in staat is met de (al dan niet vermeende) verschillen te lachen. De
invloed van de typisch Braziliaanse rechtscultuur blijkt ook uit volgend geval. Een
presentator van een populaire tv-show, tevens bekende komiek, maakt tijdens de
uitzending door de inspiratie van het moment een seksueel aangebrande opmerking
over een van de gasten, een popzangeres die haar nieuwe plaat komt voorstellen.
De zangeres en haar echtgenoot voelen zich beledigd en stellen een vordering tot
schadevergoeding in. De zaak belandt uiteindelijk voor het hof van beroep van Sao
Paulo. De minderheidsopvatting is van oordeel dat een dergelijk incident in een moderne samenleving niet thuis hoort voor de rechtbank maar in het maatschappelijk
debat. De meerderheid verklaart de vordering gegrond, maar vooral omdat de eer
van de echtgenoot werd aangetast (p. 262).
Zoals moge blijken uit dit korte overzicht zijn de auteurs er voortreffelijk in geslaagd de grenzen af te tasten tussen enerzijds de lach en anderzijds de ernst van
de rechtsprekende functie. Talrijke facetten van dit grensgebied worden vaak voor
het eerst belicht en tot nu toe weinig onderzochte verbanden tussen humor en recht
worden in beeld gebracht. Het boek laat tevens goed zien dat de rol van de humor in
het recht verschilt volgens rechtsculturen en ook historisch is bepaald.
Eric Dirix
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