BOEKBESPREKINGEN
S. Lombaerts, T. Gabriëls en M. Van Looveren, Antwoordenpocket Arbeidsvragen 2019 (Y.S. Van Der Sype)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

657

N. Clijmans, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken
(S. Mosselmans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

658

R. Timmermans en S. van den Hove d’Ertsenryck, Privaatrechtelijke en
fiscaalrechtelijke aspecten van ruil van onroerend goed in Reeks Notariële
Praktijkstudies (B. Verheye)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

659

G. Straetmans en R. Steennot (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming (F. Van den Abeele)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

661

E. Casier, P. Heymans en J. Vannerom, Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten in Reeks Notariële Praktijkstudies (B. Verheye)  . . . . . . . . . . . . . . . 

664

T. Kadner Graziano, Comparative Contract Law (M. Traest)  . . . . . . . . . . . . 

666

K. D eketelaere en B. D elvaux , Jaarboek Energierecht 2018
(M. Reynebeau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

667

R. Barbaix, Handboek familiaal vermogensrecht (M. Traest)  . . . . . . . . . . . . 

670

S. Brouwers, Echtscheiding door onderlinge toestemming in Reeks Notariële
Praktijkstudies (B. Verheye)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

670

B. Akkermans, J.-W. Beijk e.a., Duurzaam wonen - KNB Preadviezen 2019
(S. Demeyere)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

671

F. Lalière, Le mort saisit le vif - De la saisine héréditaire au droit réel de
possession (J. Van de Voorde)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

673

A. Van Hoe, Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht (E. Dirix)  . . . . . . . . 

675

S.V. Bazinas en N.O. Akseli (eds.), International and Comparative Secured
Transactions Law (S. Baeyens)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

677

B. Verheye (ed.), Geletterd recht. Een ontdekking van de wereld van Recht en
Literatuur (S. Sobrie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

678

S. Meys, Bedrieglijk onvermogen (R. Verheyden)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

680

T. Wuyts, Bewind en zorgvolmachten anno 2019 in Nieuwe wetgeving
(S. Mosselmans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

685

P. Letto-Vannamo, D. Tamm en B.O. Gram Mortensen (eds.), Nordic Law in
European Context (M. Traest)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

687

P. Bekaert, De sluipende staatsgreep (A. Coppens)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

688

K. Maresceau, De nieuwe vennootschapswet - Een eerste commentaar
(S. Mosselmans)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

689

TPR 2020

655

O. Caprasse, H. Culot en X. Dieux (eds.), Le nouveau droit des sociétés et des
associations (C. De Backere)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

691

F. Peeraer, Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht
(L. Van Gucht)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

693

A. Ellian en P. Cliteur, De Staat versus Wilders (A. Coppens)  . . . . . . . . . . . 

694

656

TPR 2020

ARBEIDSRECHT
S. Lombaerts, T. Gabriëls en M. Van Looveren, Antwoordenpocket - Arbeidsvragen
2019 (Mechelen: Wolters Kluwer 2019), 628 p., €175,83.
In het boek ‘Antwoordenpocket arbeidsvragen’ beantwoorden de auteurs 964 van de
meest courante vragen van arbeidsrechtelijke aard. De auteurs richten zich in deze
gebundelde FAQ tot iedereen die met personeel werkt en regelmatig met problemen
en onduidelijkheden in het sociaal recht wordt geconfronteerd.
De meerwaarde van het boek zit zeker in de diversiteit van de onderwerpen die door
de auteurs worden behandeld. De verschillende aspecten van het arbeidsrecht worden
per thema besproken aan de hand van tientallen vragen en antwoorden en dit in een
taal die ook voor de niet-jurist begrijpelijk is.
De vragen en antwoorden komen alfabetisch aan bod in 32 hoofdstukken: arbeidsduur,
arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, arbeidsovereenkomsten voor handelsvertegenwoordigers, arbeidsreglement, betaald educatief
verlof, collectief ontslag, concurrentiebeding, deeltijdse arbeid, feestdagen, jaarlijkse
vakantie, loon en extralegale voordelen, loon en loonbescherming, loonbeslag, -overdracht en -delegatie, nachtarbeid, ontslag, overwerk en overloon, privacy, schenking
van conventioneel verlof en loopbaansparen, staking, startbanen, studentenarbeid,
telewerk, ter beschikking stellen van werknemers, thuiswerk, tijdelijke arbeid, tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet, uitzendarbeid, vervangingsovereenkomst, zondagsrust,
en zwangerschap, bevalling en moederschapsbescherming.
Per thema worden nog bijkomende onderverdelingen gemaakt, waardoor de lezer
een kort en bondig antwoord op zijn/haar specifieke vragen kan vinden. Zo wordt
voor wat betreft het hoofdstuk ‘Privacy’ een onderscheid gemaakt tussen de vragen
met betrekking tot het e-mailgebruik in de onderneming, het internetgebruik en de
camerabewaking.
Een eerste minpunt is dat het niet eenvoudig is om doeltreffend specifieke antwoorden
te zoeken in het boek. Het trefwoordenregister draagt hier niet aan bij omwille van
de zeer beperkte lijst van trefwoorden. Daarbij komt dat de inhoudstafel ook niet veel
soelaas brengt doordat de uiteenlopende thema’s op alfabetische volgorde worden
behandeld, zonder dat er een duidelijk overzicht is van welke thema’s er precies zijn.
Een tweede minpunt volgt uit de bondigheid van de antwoorden. Hoewel het FAQformaat van het boek korte en bondige antwoorden vereist, ontbreken hierdoor wat
belangrijke nuances. Het lijkt dan ook een gemiste kans om niet per vraag minstens
te verwijzen naar de toepasselijke regelgeving en naar andere relevante documenten,
zoals opinies van gezaghebbende autoriteiten, om de lezer op het juiste spoor te zetten
in de zoektocht naar een volledig antwoord.
Ten slotte kan worden opgemerkt dat niet alle vragen met dezelfde accuraatheid worden beantwoord. Zo is het deel over de privacybescherming van de werknemer (in
het bijzonder het onderdeel camerabewaking) onvolledig en niet up to date. Daarbij
komt dat heel wat courante privacyvraagstukken zelfs niet worden behandeld. Veel
werkgevers stellen zich bijvoorbeeld vragen over de beperkingen op het gebruik van
volgsystemen in bedrijfswagens. Andere vragen waar werkgevers zich steeds vaker
over buigen is de wijze waarop verwerkingen van persoonsgegevens aan werknemers
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moeten worden gecommuniceerd, wanneer en hoe toestemming moet verkregen worden van werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens en hoe om te gaan met
toegangsverzoeken van (vaak boze) werknemers, bijvoorbeeld na een slechte evaluatie.
Yung Shin Van Der Sype

BEWIJSRECHT
N. Clijmans, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken (Mechelen:
Wolters Kluwer 2019), vii + 245 p., €90,61.
Ingevolge de wet van 13 april 2019 (BS 14 mei 2019) geldt voor België een nieuw
Burgerlijk Wetboek, dat uit negen boeken zal bestaan. Deze wet voerde, benevens
de structuur van het nieuw Burgerlijk Wetboek, een eerste van de negen boeken ook
effectief in. Het gaat meer precies om Boek 8 ‘Bewijs’.
De bedoelde negen boeken van het nieuw Burgerlijk Wetboek behelzen Boek 1 –
Algemene bepalingen, Boek 2 – Personen, familie en relatievermogensrecht, Boek
3 – Goederen, Boek 4 – Nalatenschappen, schenkingen en testamenten, Boek 5 –
Verbintenissen, Boek 6 – Bijzondere overeenkomsten, Boek 7 – Zekerheden, Boek
8 – Bewijs en Boek 9 – Verjaring.
De wet van 13 april 2019, en dus ook Boek 8 ‘Bewijs’, treedt in werking op 1 november 2020. Vanaf die datum krijgt het huidige Burgerlijk Wetboek het opschrift
‘oud Burgerlijk Wetboek’.
In het voorliggende werk biedt auteur Clijmans vooreerst een overzichtelijke commentaar bij het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken en ondernemingszaken, mede
gelet op de krachtlijnen van Boek 8 ‘Bewijs’ van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Dit
Boek 8 strekt ertoe het privaatrechtelijke bewijsrecht te moderniseren en aan te passen
aan de relevante technologische ontwikkelingen. Het brengt geen revolutie in het
bewijsrecht teweeg, maar houdt voornamelijk een codificatie in van de in de wet en
de rechtspraak aanvaarde oplossingen, met enkele verduidelijkingen, versoepelingen
en vernieuwingen. Boek 8 ‘Bewijs’ bestaat uit drie hoofdstukken: een eerste hoofdstuk met algemene bepalingen, een tweede hoofdstuk over de toelaatbaarheid van de
bewijsmiddelen en een derde hoofdstuk over de bewijsmiddelen zelf. Het ondernemingsbewijsrecht wordt eveneens in het nieuw Burgerlijk Wetboek geïncorporeerd.
In een tweede fase worden achtereenvolgens de parlementaire stukken en de wettekst
opgenomen, wat het gebruiksgemak van het voorliggende werk bevordert.
Sven Mosselmans
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BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
R. Timmermans en S. van den Hove d’Ertsenryck, Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ruil van onroerend goed in Reeks Notariële Praktijkstudies
(Mechelen: Wolters Kluwer 2019), 264 p., €101,09.
Het gerecenseerde boek, Privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ruil
van onroerend goed, betreft een van de benoemde overeenkomsten van het Burgerlijk
Wetboek, met name de ruil (artt. 1702-1707 BW). Het boek focust wel op de ruil van
onroerende goederen, maar doet dit met een welbepaalde reden. In de 21ste eeuw
wordt de ruil namelijk (opnieuw) geregeld gebruikt binnen de Belgische vastgoedpraktijk, gelet op de toenemende grondschaarste en de moeilijkheid om voldoende
grondpercelen te vinden voor projectontwikkeling. Het gerecenseerde boek betreft
dus een materie die zeker relevant is voor de praktijk, vandaar ook de opname in de
Reeks Notariële Praktijkstudies.
Het boek bestaat uit drie grote delen. In de eerste twee delen komen de privaatrechtelijke aspecten van de ruil aan bod, in het algemeen en van onroerende goederen in
het bijzonder, respectievelijk. In het derde deel worden de fiscaalrechtelijke aspecten
besproken.
Het eerste deel betreft, zoals gezegd, de privaatrechtelijke aspecten van ruil in het
algemeen. Zoals klassiek het geval is wordt eerst een kernachtige begripsomschrijving gegeven – “een contract waarbij de partijen aan elkaar een zaak in de plaats
van een andere geven” –, waarna zeer kort het object van de ruil wordt besproken
– het betreft hetzelfde object als dat van de koop – en het onderscheid tussen ruil en
vergelijkbare overeenkomsten, zoals koop, schenking, verdeling, etc., wordt bekeken.
Vervolgens komt de ruil in enkele bijzondere contexten aan bod, met name bij timesharing van onroerend goed en bij verhandelbare ontwikkelingsrechten in het kader
van de zogenaamde “betonstop”. In een volgende beweging bespreken de auteurs de
verschillende aspecten van de ruilovereenkomst en aanverwanten: de precontractuele
fase, de totstandkoming van de ruil, de benadeling bij ruil (in principe uitgesloten,
gelet op artikel 1706 BW, met uitzondering van de gekwalificeerde benadeling), de
ruilbelofte, de eigendomsoverdracht die voortvloeit uit de ruilovereenkomst, het
bewijs van de ruil, de tegenwerpelijkheid van de overdracht, de risico-overdracht,
de beschikkingsbevoegdheid, de verbintenissen aangegaan door de ruilers, de leveringsverplichting, wijze van levering en inontvangstneming, voorwerp en omvang
van de geruilde zaak, conformiteit en vrijwaring voor verborgen gebreken, vrijwaring
voor uitwinning, sanctie op het verzuim van levering, interpretatie van de ruilovereenkomst, kosten van de ruilovereenkomst, voorkooprechten, huurovereenkomsten
en, ten slotte, hypotheek en pandwisseling.
Het valt in dit eerste deel te betreuren dat de verschillende onderdelen niet beter op
elkaar afgestemd zijn. Het hoofdstuk over de ruilbelofte kon bijvoorbeeld beter voor
het hoofdstuk van de totstandkoming van de ruilovereenkomst worden geplaatst.
Hetzelfde geldt voor de voorkooprechten. Tevens konden bepaalde delen ook beter in elkaar worden geïntegreerd. Bewijs en interpretatie, bijvoorbeeld, kunnen
beter in één beweging behandeld worden. Ten slotte ware het ook een goed idee
geweest om de goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke elementen meer van
elkaar te onderscheiden. In dit opzicht kon bijvoorbeeld aan de hand van de structuur
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verduidelijkt worden dat een geldige ruilovereenkomst een voorwaarde is voor een
effectieve eigendomsoverdracht, naast de beschikkingsbevoegdheid van de ruilers
en de overdraagbaarheid van de geruilde goederen. Dit neemt echter niet weg dat in
de verschillende korte hoofdstukken wel alle aandachtspunten van de ruil aan bod
komen en dit op zeer inzichtelijke wijze.
Het tweede deel van het gerecenseerde boek behandelt de ruil van onroerende goederen in het bijzonder. Daarbij komen allereerst uitgebreid de wederkerige precontractuele informatieplichten aan bod en de daarmee verbonden precontractuele aansprakelijkheid. Bij onroerende goederen zijn deze informatieplichten van bijzonder
belang, waarbij een essentiële taak rust op de notaris. Men denkt in dit opzicht
bijvoorbeeld aan de bodeminformatie, de stedenbouwkundige informatie, de erfgoedinformatie, etc. In een tweede hoofdstuk wordt het belangrijke concept van de
ruilwaarde besproken. Het is namelijk van belang dat de partijen de waarde bepalen
van de goederen die zij wensen te ruilen, onder meer met het oog op een eventuele
opleg en met het oog op de registratierechten, die worden berekend op basis van het
duurste deel. Vervolgens komen het ruiltype en de ruilvoet aan bod. Het ruiltype
gaat over de kwestie of het een eenvoudige ruil of een complexe ruil betreft: bij een
eenvoudige ruil vindt een uitwisseling plaats tussen de eigendomsrechten op twee
gebouwde of onbebouwde onroerende goederen, terwijl bij een complexe ruil een
van de ruilgoederen nog in aanbouw is of nog gebouwd moet worden. Het is met
name de complexe ruil die steeds belangrijker wordt in het kader van vastgoedontwikkeling. De bepaling van het ruiltype is van belang, omdat dit een impact
heeft op de ruilvoet: bij een eenvoudige ruil is deze namelijk een stuk voor de hand
liggender dan bij een complexe ruil. Bij een eenvoudige ruil dient men gewoon de
waarde van de ruilgoederen te bepalen, eventueel met inbegrip van een winstmarge,
maar bij een complexe ruil spelen veel meer factoren een rol bij de waardebepaling,
bijvoorbeeld de kostprijs van het bouwproject. Het is dan ook zeer prijzenswaardig
dat de auteurs deze kwestie verduidelijken aan de hand van een aantal voorbeelden,
waarin diverse factoren die een rol kunnen spelen worden belicht. Dit draagt in sterke
mate bij aan de kwaliteit van dit deel. Het vierde hoofdstuk belicht de toepassing
van de Woningbouwwet op de ruilovereenkomst, wat met name bij de complexe ruil
van belang is. In het vijfde hoofdstuk komen vervolgens enkele aandachtspunten
aan bod betreffende de appartementsmede-eigendom. Ook dit is zeker niet overbodig, aangezien veel (complexe) ruilovereenkomsten in de praktijk betrekking zullen
hebben op appartementsgebouwen. Ten slotte wordt in het zesde hoofdstuk van dit
deel een typevoorbeeld gegeven van een ruil-aannemingsovereenkomst waarop de
Woningbouwwet van toepassing is.
In het derde deel komen ten slotte de fiscale implicaties van de ruil en gelijkaardige
overeenkomsten aan bod. Het uitgangspunt daarbij is dat voor fiscale doeleinden elke
overdracht binnen de ruilovereenkomst afzonderlijk wordt geanalyseerd. In principe
wordt elke overdracht tevens afzonderlijk belast, behalve bij de registratiebelasting
of het registratierecht: indien de overdrachten zo nauw met elkaar verbonden zijn dat
zonder de ene de andere niet zou bestaan, dan worden zij fiscaal samen genomen en
wordt enkel de overdracht die het hoogste recht oplevert belast. Dit is een bijzondere
gunstregeling. Op de klassieke ruil is het verkooprecht (art. 2.9.4.1.2, lid 1 VCF,
art. 45 W.Reg.) van toepassing en het is dit verkooprecht dat als eerste geanalyseerd
wordt. Indien de geruilde goederen gelegen zijn in verschillende gewesten, dan wordt
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de belasting geheven van het gewest waartoe het ontvangstkantoor behoort in wiens
ambtsgebied het onroerend goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is. Na
de bespreking van deze meest gangbare situatie komen ook nog de ingewikkelde
hypothese van de toepassing van het verdeelrecht op de ruil en de fiscale aspecten
van ruil en gedwongen mede-eigendom aan bod. Daarbij gaat terecht veel aandacht
uit naar de notariële praktijk. Ten slotte komen in dit derde deel de mogelijke BTWaspecten van de ruil aan bod. Het draagt sterk bij aan de inzichtelijkheid van dit derde
deel dat telkens met dienstige voorbeelden wordt gewerkt. Ook worden telkens de
verschillende mogelijke hypotheses uitgewerkt, zodat de lezer vlot de uiteenzetting
kan volgen en de verschillen en gelijkenissen tussen de hypothesen kan evalueren.
De sterkte van dit boek is dat op uitputtende wijze alle verschillende aspecten van de
ruilovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen worden besproken. Daarbij
gaat niet alleen aandacht uit naar de privaatrechtelijke aspecten, maar ook naar de
(misschien minder bekende) fiscaalrechtelijke aspecten. Dit zorgt ervoor dat het boek
een uitstekende handleiding vormt voor de afwikkeling van een ruiltransactie met
betrekking tot onroerend goed in de rechtspraktijk.
Benjamin Verheye

CONSUMENTENRECHT
G. Straetmans en R. Steennot (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming (Antwerpen: Intersentia 2019), xvi + 310 p., €75.
Volstaan de reeds ontwikkelde noties en regels in verband met consumentenbescherming nog om de hedendaagse consument te beschermen en zijn deze regels aangepast
aan de recente technologische ontwikkelingen? Die vraag stond centraal op de door
het Interuniversitair Centrum voor Recht & Consument (UGent – UAntwerpen) georganiseerde studiedag over de impact van de digitalisering op de rechtspositie van
de consument. Het verslagboek wordt in deze bijdrage besproken. Bij beantwoording
van de centrale vraag trachten het boek noch de studiedag volledig te zijn, maar
slechts enkele aspecten toe te lichten opdat de lezer voor zichzelf een globaal beeld
kan vormen over de gebieden waar de Europese wetgever reeds oog heeft gehad voor
de moderne technologieën (of waar interventie niet nodig is) en waar een tandje kan
bijgestoken worden.
Het boek kan opgedeeld worden in drie grote luiken. Het eerste bespreekt de algemene
noties onderneming en consument in het licht van de technologische evoluties. Het
tweede luik staat stil bij digitale diensten en digitale inhoud. Hierbij worden zowel
de actuele problematiek van de aanbieding van deze digitale inhoud en diensten
besproken als de invloed die technologische evoluties hebben op de wijze waarop de
diensten aangeboden worden. Het laatste luik besteedt aandacht aan de handhaving
van het consumentenrecht.
Eerste luik. De enige bijdrage binnen dit luik (door G. Straetmans en J. Blockx)
bespreekt de impact van de technologische evoluties op de kwalificatie van onderneming en consument. Na een bespreking van het diffuus ondernemersbegrip in het
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Wetboek van Economisch Recht verschuift de aandacht naar het consumentenbegrip.
Dit traditionele overzicht, aangevuld met meer recente rechtspraak, biedt een nuttige
opfrissing. Vervolgens wordt de deeleconomie besproken; een domein waar de kwalificatie van een natuurlijke persoon als consument dan wel als onderneming wordt
bemoeilijkt door de introductie van een aantal nieuwe bedrijfsmodellen. Dit leidt tot
afbakeningsproblemen waarbij een pasklaar antwoord ontbreekt. Om na te gaan of
een persoon een economische activiteit/doel nastreeft, zal steeds een casuïstische
denkoefening moeten gebeuren; een oefening waarbij de auteurs in deze bijdrage
enige richting hebben willen bieden.
Tweede luik. De eerste bijdrage van dit luik (door J. Clinck) bespreekt de overeenkomsten betreffende het gebruik van de cloud in het licht van de onrechtmatige
bedingenleer. De auteur maakt hierbij gebruik van een casuïstische methode waarbij deze enkele bedingen, bijvoorbeeld kennisgevings- en wijzigingsclausules, uit
dergelijke overeenkomsten haalt en de beperkingen duidt. Ofschoon inbreuken met
betrekking tot onrechtmatige bedingen niet beperkt zijn tot deze overeenkomsten,
is het aantal inbreuken, zoals ook aangestipt door de Tribunal de Grande Instance te
Parijs (2018) in deze overeenkomsten opvallend. De tweede bijdrage (door S. Meys
en D. Verhoeven) bespreekt twee aansprakelijkheidsregimes (resp. productaansprakelijkheid en de richtlijn Digitale Inhoud) indien digitale inhoud niet of gebrekkig
geleverd wordt dan wel op een andere manier schade verwekt. Eerst wordt algemeen
stilgestaan bij de krachtlijnen van de wet productaansprakelijkheid om vervolgens te
focussen op specifieke uitdagingen voor de toepassing van de wet productaansprakelijkheid bij innovatieve producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van
legitieme veiligheidsverwachtingen bij complexe softwareprogramma’s. De auteurs
komen hier tot nuttige bemerkingen die aanzetten tot verder onderzoek. Vervolgens
wordt de richtlijn Digitale Inhoud systematisch besproken waarbij onder meer de interactie tussen, en de keuzes gemaakt door, de Europese Commissie, Europese Raad
en Europees Parlement bij de totstandkoming van de richtlijn worden toegelicht. De
volgende bijdrage (door J. Werbrouck) gaat nader in op de problematiek van goederen
met embedded software. Hierbij geeft de auteur eerst een overzicht van de bestaande
regels uit het Wetboek Economisch Recht en inzake de consumentenkoop. De auteur
geeft hierbij terdege een aantal van de actuele pijnpunten van deze regelingen aan
waaronder de korte (of soms te lange) herroepingstermijn van veertien dagen en de
botsing van het vermoeden van anterioriteit bij consumentenkoop met het updaten
van software. Vervolgens gaat de auteur kort in op de totstandkoming van de richtlijn
Goederen en de richtlijn Digitale Inhoud om nadien zich te beperken tot een bespreking van de eerste richtlijn (de tweede wordt immers behandeld in de bijdrage door
S. Meys en D. Verhoeven). Vooral de door de auteur gebruikte voorbeelden bieden
een meerwaarde om de precieze draagwijdte van enkele pijnpunten van de richtlijn
te kaderen. Na een uitgebreide analyse komt de auteur tot de conclusie dat we op
het vlak van goederen met digitale elementen in een beschermingsscenario (voor de
consument) 1.9 zitten. Nog geen volmaakt systeem om aan de noden van het digitale
tijdperk te voldoen, maar wel reeds op weg.
De vierde bijdrage (door R. Houben, M. De Muynck en A. Hendrickx) gaat nader in
op een hot topic in de financiële sector, namelijk geautomatiseerd advies of ‘roboadvies’, waarbij de volgende drie vragen centraal staan: wat is het, waarom moet het
gereguleerd worden en hoe kan dit gebeuren? Na opsomming van de voordelen en
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risico’s voor beleggers wordt de juridische inbedding van robo-advies in de richtlijn
betreffende de markten voor financiële instrumenten (beter gekend onder de afkorting
MiFID) besproken. De richtlijn is technologieneutraal en dus ook van toepassing op
digitale toepassingen zoals robo-advies. Dit betekent echter niet dat deze richtlijn is
uitgewerkt voor deze toepassing en de toepassing ervan op robo-advies volledig probleemvrij is. De auteurs pleiten dan ook meer in het algemeen voor het opzetten van
een Europees regelgevend kader inzake regulatory sandboxes, geïsoleerde marktzones
waar gekozen deelnemers onder toezicht van de financiële toezichthouder innovatieve
ideeën kunnen toetsen aan het bestaande regelgevend kader; een instrument dat zeker
potentieel heeft (zie in dit verband tevens de conclusies van de Regulatory Sandbox
Lessons Learned Report (2017) van de FCA).
Een laatste bijdrage binnen dit luik (van de hand van R. Steennot en J. Goetghebuer)
bespreekt de bescherming van de consument bij niet-toegestane mobiele betalingstransacties. Mobiel betalen heeft immers de afgelopen jaren een sterke vlucht
voorwaarts genomen. Het Groot Betaalonderzoek 2019 van Bancontact Payconiq
berekende dat 68% van de Belgische smartphonegebruikers minstens een bank- of
betaalapp heeft. (In 2017 was dit 55%.) Allereerst worden de diverse wijzen van mobiel
betalen toegelicht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het juridisch regime van
de betalingsdiensten (regels eigen aan boek VII Wetboek van Economisch Recht) in
het licht van mobiele transacties. Tot slot wordt de risico-verdeling tussen de betalingsdienstaanbieder en betaler en de definitieve aansprakelijkheid besproken. De
conclusie voor mobiele betalingstransacties verschilt echter niet van diegene voor
klassieke elektronische betalingen. De regeling uitgewerkt voor betalingsdiensten
is immers technologieneutraal.
Derde luik. De eerste bijdrage van dit luik (door S. Bennis) focust op consumentenbescherming bij blockchain en smart contracts; modewoorden in het huidige juridisch
landschap. De auteur tracht echter de ijlte, waarbinnen deze concepten vaak gebruikt
worden, te overstijgen en meer specifieke aspecten van de twee technieken te duiden
waaronder de interactie tussen blockchain en de AVG. Tevens het onderdeel over de
mogelijkheid van smart contracts voor de handhaving van consumentenrecht biedt
interessante lectuur. Tot slot wordt in de tweede bijdrage van dit luik en tevens de
laatste bijdrage van dit boek (door L. Claus en S. Rutten) stilgestaan bij de mogelijkheid tot afdwinging van consumentenrechten in grensoverschrijdend verband. Een
moeilijke zaak waar het waarborgen van effectieve bescherming geen sinecure is.
Eerst focussen de auteurs op de Belgische vordering tot staking in grensoverschrijdende geschillen. De beperkte territoriale werking is een significant en actueel probleem. Een bevel tot staken geldt enkel in België. Dat leidt uiteraard tot problemen
bij inbreuken gepleegd op het internet. Vervolgens staan de auteurs stil bij de Tweede
SCB-Verordening, die in 2020 de Eerste SCB-Verordening zal vervangen, en de
intracommunautaire vordering tot staken. Ofschoon de Tweede SCB-Verordening
enig soelaas zal brengen, blijft het zwaartepunt van de handhaving bij de lidstaten.
De auteurs besluiten dan ook dat een new deal voor consumenten als voorgesteld
door de Europese Commissie geen overbodige luxe is.
Het boek Digitalisering van het recht en consumentenbescherming is een boeiend
academisch werk dat aan de hand van welbepaalde onderwerpen een breed overzicht geeft van de mate waarin het (Europees) consumentenrecht klaar is om de
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uitdagingen van de digitale evolutie te trotseren. Het boek schetst een correct beeld
van het consumentenrecht (in het licht van de digitalisering) als een gebouw in volle
renovatieperiode waarbij bepaalde delen reeds zijn voorbereid op technologische
evoluties, maar verscheidene delen moeten verstevigd worden.
Het boek bereikt zijn doel. Het belicht de verschillende pijnpunten en tracht waar
mogelijk richtinggevend te zijn. Het biedt stof tot nadenken en inspireert tot verder
onderzoek binnen het breder domein van digitalisering en consumentenrecht. Gezien
ieder deel steeds begint met een uitzetting van de basisprincipes is het niet enkel een
aanrader voor de specialist, maar ook voor de geïnteresseerde leek.
Frederik Van den Abeele

CONSUMENTENRECHT
E. Casier, P. Heymans en J. Vannerom, Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten
in Reeks Notariële Praktijkstudies (Mechelen: Wolters Kluwer 2019), 774 p., €229,89.
Het gerecenseerde boek maakt deel uit van de Reeks Notariële Praktijkstudies en biedt
een alomvattend overzicht van de regelgeving betreffende het hypothecair krediet
aan consumenten. Daarbij komt niet alleen het geldende Belgische rechtskader zoals
opgenomen in boek VII van het Wetboek Economisch Recht (WER) aan bod, maar
ook het Europese regelgevend kader, zijnde Richtlijn 2014/17/EU, die de grondslag
vormt daarvoor.
Het eerste deel van het boek behandelt de Richtlijn 2014/17/EU. Met deze Richtlijn
stelde de Europese regelgever een minimale harmonisatie voorop van de regelgeving
betreffende hypothecaire kredieten aan consumenten. Dit betekent dat de lidstaten
zelf nog verdergaande maatregelen ter bescherming van de consument mogen nemen,
wat België bijvoorbeeld gedaan heeft inzake de reclame voor hypothecaire kredieten. Slechts twee elementen zijn maximaal geharmoniseerd: het gestandaardiseerd
Europees informatieblad (ESIS) en de berekening van het jaarlijks kostenpercentage (JKP). De auteurs bespreken de Richtlijn artikelsgewijs, waarbij elk artikel een
beknopte analyse krijgt. Deze aanpak draagt bij aan de overzichtelijkheid en de
volledigheid van dit deel en zorgt er bovendien voor dat de lezer een inleiding krijgt
op de belangrijkste principes die in het tweede deel meer diepgaand aan bod komen.
Dit eerste deel kan dan ook worden opgevat als een inleiding op het tweede deel.
Het tweede deel van dit boek betreft de Belgische regelgeving. De Belgische wetgever zette voormelde Richtlijn namelijk om in twee fases, met name met de Wet van
19 april 2014 en met de Wet van 22 april 2016. Deze wetgeving is te vinden in het
Wetboek Economisch Recht (WER), hoofdzakelijk in boek VII.
De auteurs gaan in hun bespreking zeer grondig te werk. In maar liefst 33 hoofdstukken komen op diepgaande en omvattende wijze alle belangrijke elementen van
de regelgeving aan bod. In dit tweede deel wordt in dat opzicht terecht niet voor een
artikelsgewijze, maar voor een thematische aanpak geopteerd. Achtereenvolgens
worden besproken: het wetgevend kader, het toepassingsgebied van de regelgeving,
het voorschot op de polis tegenover hypothecair krediet, de wijzen van terugbetaling
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van het kapitaal, de looptijd van het hypothecaire krediet en de geldigheidsduur van de
hypothecaire inschrijving, de rentevoet en de berekening van de interesten, het JKP,
koppelverkoop en gebundelde verkoop en nevendiensten, de prospectus en het tarief
als elementen van precontractuele informatie, het onderzoek naar de persoon van
de consument en zijn kredietwaardigheid, het ESIS als element van precontractuele
informatie, de precontractuele toelichtings- en raadgevingsplicht, de schatting van
het onroerend goed, kredietweigering, het kredietaanbod en de kredietovereenkomst,
het advies van de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen, de
terbeschikkingstelling van het krediet, kredieten in vreemde valuta, wijzigingen in de
loop van de kredietovereenkomst, kosten en vergoedingen, waarborgen en zekerheden,
vervroegde terugbetalingsmodaliteiten en beëindiging van de kredietovereenkomst,
rechterlijke betalingsfaciliteiten, niet-uitvoering van de kredietovereenkomst, poging
tot minnelijke schikking, statuut van en controle op kredietgevers inzake hypothecair
krediet, statuut van en controle op bemiddelaars in hypothecair krediet, informatievoorschriften en gedragsregels voor het verstrekken van krediet aan consumenten
via kredietbemiddeling inzake hypothecair krediet, de Centrale voor Kredieten aan
Particulieren (CKP), de sancties en rechtshandhaving, de inwerkingtreding en overgangsbepalingen en, ten slotte, specifieke aandachtspunten voor het notariaat. Het
zou ons echter te ver leiden om op elk afzonderlijk hoofdstuk in te gaan.
Bij dit alles wordt een gezonde mengeling gehanteerd van theoretische beschouwingen, onder andere betreffende de verschillende omzettingskeuzes van de Belgische
wetgever, en meer praktische aandachtspunten, bijvoorbeeld aandachtspunten voor
het notariaat die in een apart hoofdstuk aan bod komen. Deze aanpak verbaast echter
niet, wanneer men de achtergrond van de auteurs in ogenschouw neemt: Casier en
Heymans hebben elk een praktische achtergrond, respectievelijk in de banksector en
het verzekeringswezen, en Vannerom heeft een gemengde academische (KU Leuven
en Erasmus Universiteit Rotterdam) en praktische (advocatuur) achtergrond. Deze
gemengde benadering draagt in sterke mate bij aan de relevantie en originaliteit van
het gerecenseerde boek voor zowel de academicus als de praktijkjurist.
Naast dit alles is het boek ook overzichtelijk vormgegeven, zodat men snel de antwoorden op praktische vragen kan vinden. Het bevat in dit opzicht bijvoorbeeld zeer
praktische tabellen met een overzicht van de wetgevende bepalingen, de manier
waarop deze zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk worden gesanctioneerd, hun
eventuele equivalenten in de oude Wet Hypothecair Krediet, etc. Het boek is bovendien geschreven in een uitermate leesbare stijl. Dit alles samen genomen is het boek
dan ook een aanwinst voor de bibliotheek van iedere jurist.
Benjamin Verheye
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CONTRACTENRECHT
T. K adner Graziano, Comparative Contract Law (Cheltenham: Elgar 2019), 640
p., £140.
Comparative Contract Law is een bijzonder interessant boek dat boeiende inzichten
biedt in het contractenrecht vanuit rechtsvergelijkend perspectief én in een aantal
algemene leerstukken/vraagstukken van rechtsvergelijkend onderzoek. De kern van
het boek bestaat uit een aantal vragen/casussen van contractenrecht die een uitnodiging vormen om aan de hand van opgenomen materiaal (wetgeving, rechtspraak en/
of rechtsleer) uit verschillende jurisdicties daarop een antwoord te formuleren. Het
boek vormt aldus de aanzet voor een zogenaamde casus-georiënteerde benadering
van de rechtsvergelijking in het domein van het contractenrecht. Zodoende is het
boek bijzonder nuttig voor het onderwijs.
De jurisdicties waaruit geput wordt ter bespreking/analyse van deze verschillende
vraagstukken zijn ruim: naast het Franse, Engelse en het Duitse recht, komen ook onder meer het Oostenrijkse, het Belgische, het Nederlandse, het Litouwse, het Chinese,
het Griekse, het Italiaanse, het Nederlandse, het Poolse, het Russische, het Spaanse,
het Zwitserse en het Sloveense recht aan bod. Wat de Verenigde Staten betreft, gaat
het niet alleen om de Uniform Commercial Code, doch ook om de Restatement of the
Law of Contracts. Tevens wordt geput uit internationale modellen zoals de Unidroit
Principles of International Commercial Contracts, de Principles of European Contract
Law en the Draft Common Frame of Reference. Zodoende vormt dit boek een uitnodiging voor iedere student om met het (reeds) ter beschikking gestelde materiaal
rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten en op de gestelde vragen en deelvragen
een antwoord te formuleren.
Vraagstukken die aldus aan bod komen betreffen onder andere de bindende kracht
van het aanbod, de voorwaarden voor het tot stand komen van een overeenkomst, de
mogelijkheid tot wijziging van een overeenkomst, de zogenaamde battle of forms, de
mogelijke toepassing van de imprevisieleer en de wijze van overdracht van eigendom
met betrekking tot roerende goederen. Ook het vraagstuk naar het toepasselijke (verwijzings)recht op verbintenissen uit overeenkomst ontbreekt niet. De opbouw van deze
verschillende thema’s is identiek en helder: naast de casus die de vertrekbasis vormt,
volgen een aantal deelvragen, waarna tekstmateriaal uit verschillende jurisdicties is
opgenomen en waarmee men aan de slag kan ter beantwoording van de verschillende
(deel)vragen. Het geheel wordt afgesloten met een beknopt en systematisch overzicht
van het antwoord dat door verschillende jurisdicties wordt gegeven waarna nog een
thematische bibliografie volgt.
Deze opbouw maakt dit boek bijzonder geschikt voor het aanscherpen van de interesse
van studenten (en derhalve aankomende juristen) in rechtsvergelijkend onderzoek. Dat
dit noodzakelijk is, behoeft geen betoog. Het eerste gedeelte van dit boek – dat een
algemene inleiding op het werk vormt – onderstreept, voor zoveel als nodig, het belang
van rechtsvergelijkend onderzoek en van de noodzaak voor iedere (toekomstige) jurist
zich daarvan blijvend bewust te zijn. Niet alleen wordt daarin de methodologie van
de casus-georiënteerde benadering uit de doeken gedaan en wordt inzonderheid aan
de hand van een aantal concrete gevallen (waarmee de auteur heeft te maken gehad)
het belang van deze benadering geëxpliciteerd.
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Bovendien bevat deze inleiding ook een zeer lezenswaardig hoofdstuk over het belang
en de legitimiteit van de rechtsvergelijking in de rechtspraak. Een uitgangspunt is
daarbij dat, in zoverre in de rechtspraak aan rechtsvergelijking wordt gedaan, dit tot
een bewustwording van de noodzaak/het belang ervan in andere domeinen dan de
rechtspraak kan leiden. Dit hoofdstuk analyseert ook de verschillende tegenargumenten die meer dan eens worden aangehaald om de toepassing van de rechtsvergelijking
in de rechtspraak af te wijzen en biedt voor elk van deze tegenargumenten overtuigende argumenten pro de toepassing van de rechtsvergelijking in de rechtspraak. Dit
alles wordt gestoffeerd met verschillende illustraties ontleend uit tal van jurisdicties
wereldwijd. Een en ander onderstreept de rechtsvergelijkende eruditie van de auteur
van dit werk.
Ook het belang van de kennis van talen voor het verrichten van rechtsvergelijkend
onderzoek wordt bij dit alles beklemtoond. In dit verband ook een pluim voor het vertaalwerk waarvoor onder meer Christoph Booth, Eleanor Merrett en Rachel Harrison
hebben ingestaan nu de bronnen uit de verschillende jurisdicties niet enkel in een
originele taal zijn opgenomen doch tevens ook zijn voorzien van een vertaling in
het Engels.
Michael Traest

ENERGIERECHT
K. Deketelaere en B. Delvaux, Jaarboek Energierecht 2018 (Antwerpen: Intersentia
2019), 346 p., €117,92.
In de eerste bijdrage (‘Het nieuwe wetgevende kader voor de Europese elektriciteitsmarkt – capita selecta uit de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn’) gaan Sietse Wils en
Bram Delvaux vooreerst in op het Winterpakket ‘Clean Energy for all Europeans’.
In het tweede hoofdstuk komt de Nieuwe Elektriciteitsrichtlijn aan bod. Daarbij
focussen de auteurs zowel op de doelstellingen van deze richtlijn als enkele capita
selecta (onder meer de marktgebaseerde leveringsprijzen en het regelgevend kader
voor energiegemeenschappen van burgers).
Dominique Vanherck bespreekt in haar bijdrage, ‘Het nieuwe Europese kader voor
hernieuwbare energie’, de Richtlijn Hernieuwbare Energie en de Verordening inzake
de Governance van de Energie Unie. Beiden maken deel uit van het Winterpakket.
Onder meer de 2030-doelstelling komt aan bod, alsook de nieuwe regels voor steunregelingen voor hernieuwbare energie. Dit laatste onderwerp, de overheidssteun om
hernieuwbare energieprojecten te helpen realiseren, wordt gedetailleerd en overzichtelijk besproken. In hoofdstukken 3 en 4 worden respectievelijk de samenwerkingsmechanismen en wijzigingen aan het systeem van de garanties van oorsprong
uiteengezet. Een veelgehoorde kritiek is dat de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten vaak gepaard gaat met incoherente en omslachtige administratieve procedures. In hoofdstuk 5 zet de auteur enkele maatregelen uiteen waarmee de Richtlijn
Hernieuwbare Energie een vereenvoudiging van de administratieve procedures beoogt. Verder in de bijdrage komen nog de hernieuwbare-energiegemeenschappen ter
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sprake, evenals de nieuwe regels in de verwarmings- en koelingssector en het aandeel
hernieuwbare energie in de vervoerssector. De auteur sluit af met een kort hoofdstuk
over duurzaamheidscriteria en broeikasgasemissie-reductiecriteria.
‘De nieuwe Europese instrumenten om elektriciteitscrisissituaties te voorkomen en te
beheersen’: dat is de veelbelovende titel van de bijdrage van Thomas Chellingsworth
en Christine Delagaye. De auteurs bespreken vooreerst in het algemeen de meest
relevante initiatieven op Europees vlak inzake risicoparaatheid. In tweede instantie
komt het voorstel voor een Risicoparaatheidsverordening zeer uitgebreid aan bod.
De auteurs leggen de nadruk hierbij op de te volgen procedures voor risicobeoordeling, risicoparaatheidsplannen, crisisbeheersing en tot slot toezicht en evaluatie.
Hoewel het om een vrij technische materie gaat, weten de auteurs het voorstel van
Risicoparaatheidsverordening op duidelijke en gestructureerde wijze toe te lichten.
In de vierde bijdrage bespreekt Damien Verhoeven enkele ‘Recente ontwikkelingen in
het federale energierecht’. De complexe aangelegenheid van het stelsel van strategische
reserve en beschikbaarheid van capaciteit wordt in het eerste hoofdstuk behandeld.
Het tweede hoofdstuk bespreekt recente ontwikkelingen inzake offshore wind: de
offshore toeslag, concessies voor offshore transmissie-installaties, aanpassing van de
steun voor offshore windmolenparken, … De kernenergie komt beknopt aan bod in
het derde hoofdstuk. Na enkele punctuele ontwikkelingen in hoofdstuk 4 (onder meer
wijzigingen inzake de federale bijdrage en de retroactieve toekenning van maximumprijzen), bespreekt de auteur in het laatste hoofdstuk de energie- en klimaatplannen.
Frederik Dewaele buigt zich over de ‘Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2018’. In deze omvangrijke bijdrage worden de relevante regelgevende
evoluties tot en met begin januari 2019 behandeld. In het eerste hoofdstuk (‘Decreten
aangenomen in 2018’) komt onder meer de wijziging van de regelgeving inzake directe
lijnen en leidingen aan bod, evenals de aanpassingen en correcties naar aanleiding
van het Verzameldecreet Energie van november 2018. Laatstgenoemd decreet voert
onder meer wijzigingen door betreffende de distributie en levering van energie en
betreffende de energieprestatieregelgevingen en de energieprestatiecertificaten. In
het tweede hoofdstuk licht de auteur enkele besluiten van de Vlaamse Regering toe
die in 2018 werden goedgekeurd. De topics die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn
energiefraude, digitale meters, de “supercap”-regeling, de zero-emissiepremie en
de steunregeling voor kleine en middelgrote windturbines. Ook het Verzamelbesluit
Energie (november 2018) wordt in het tweede hoofdstuk behandeld. Dit verzamelbesluit voert onder meer wijzigingen door aan de REG-premies en de energieprestatieregelgeving. Het derde hoofdstuk geeft tot slot een oplijsting van diverse ministeriële
besluiten die in 2018 werden aangenomen inzake de eerder behandelde thema’s.
De kritische kanttekeningen van de auteur doorheen de volledige bijdrage zijn een
meerwaarde voor de lezer.
‘Handige tools in de Vlaamse energiesector: wat is regelluw of strategisch vrijwarend
besturen?’. Dat is de titel van de uiterst interessante bijdrage van Wouter Vandorpe en
David Haverbeke. De twee topics die de auteurs behandelen zijn enerzijds de regelluwe
zones voor energie (hoofdstuk 1) en anderzijds het strategisch vrijwarend besturen in
de energiesector (hoofdstuk 2). In het eerste hoofdstuk wordt op een heldere manier
de verhouding uitgelegd tussen de begrippen ‘experimentregelgeving’ en ‘regelluwe
zones’, evenals de verhouding tussen het Bestuursdecreet en het Energiedecreet. De
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materie wordt zeer duidelijk overgebracht dankzij concrete voorbeelden van mogelijke
(en niet-mogelijke) regelluwe zones, gesteund door adviezen van de Raad van State
en de VREG. De ‘prangende vraagstellingen en issues’ die de auteurs oplijsten leveren interessante inzichten op voor de lezer. Het tweede hoofdstuk gaat in op enkele
ontwikkelingen inzake strategisch vrijwarend besturen, zowel op internationaal en
Europees niveau als op Vlaams niveau.
In haar beknopte doch overzichtelijke bijdrage ‘Omgevingsrecht en nutsvoorzieningen’ bespreekt Laura Janssens enkele nuttige aandachtspunten van de omgevingsvergunning en de vergunningsprocedure, met bijzondere aandacht voor de toepassing op
nutsvoorzieningen. In het eerste hoofdstuk bespreekt de auteur de vergunningverlening en in het tweede hoofdstuk komen de vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen aan bod. In het laatste hoofdstuk wordt een interessant overzicht gegeven van
enkele van de belangrijkste vrijgestelde handelingen, evenals van de (omvangrijke)
voorwaarden waaraan deze vrijstellingen onderworpen zijn.
De laatste bijdrage, ‘Actuele evoluties inzake staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie: van kernfunctie tot kernenergie’ van Jeroen Dewispelaere en
Raphaël Boucquey, bespreekt de rol van de regels inzake staatssteun voor de verwezenlijking van de Europese doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie.
Na een algemene toelichting in hoofdstuk 2, geven de auteurs in hoofdstuk 3 een
duidelijk overzicht van de steunmaatregelen in België. Op federaal niveau wordt de
strategische reserve uitgebreid behandeld. Op Vlaams niveau komen de groenstroomen warmtekrachtcertificaten aan bod. Ook de offshore windparken komen in het
derde hoofdstuk aan bod. Telkens wordt een beknopte beschrijving gegeven van de
maatregelen, evenals het vooropgesteld budget en tot slot een beoordeling van de maatregelen door de Commissie. Het laatste hoofdstuk van de bijdrage bespreekt het arrest
Hinckley Point C van het Gerecht. De auteurs gaan dieper in op de evenredigheid
van staatssteun en het bestaan van een ‘doelstelling van gemeenschappelijk belang’.
Het ‘Jaarboek Energierecht 2018’ bevat acht interessante bijdragen over zeer uiteenlopende materies. Alle bijdragen zijn gestructureerd opgebouwd en grondig onderbouwd. De meeste auteurs laten het ook niet na om hun bedenkingen en kritische
kanttekeningen te delen met de lezer. Dit ‘verzacht’ de technisch-theoretische aard
van het werk enigszins en biedt stof tot nadenken. Net zoals de andere werken in
deze reeks, is ook de versie van 2018 een meerwaarde voor zowel de academische
wereld als de practici in het domein van het energierecht.
Maja R eynebeau
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FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
R. Barbaix, Handboek familiaal vermogensrecht (Antwerpen: Intersentia 2018),
xxx + 1026 p., €235.
Nauwelijks twee jaar na de eerste editie van het Handboek Familiaal Vermogensrecht
is reeds een tweede editie van dit werk op de markt gebracht. Het spreekt voor zich
dat de ingrijpende wijzigingen die er na de eerste editie zijn gekomen in het erfrecht
en het huwelijksvermogensrecht de publicatie van een nieuwe editie vereisten. Niet
alleen is de nieuwe Erfwet van 2017 in de nieuwe editie van het handboek geïntegreerd. Dit geldt ook voor de nieuwe huwelijksgoederenwet van 22 juli 2018 en de
reparatie van de Erfwet van 2017.
Het opzet van het handboek is evenwel onveranderd in die zin dat het beoogt een
gedetailleerd overzicht van de belangrijke regels van het familiaal vermogensrecht te
bieden. Daarbij ligt ook nog steeds – zoals eveneens door de auteur in het voorwoord
wordt verduidelijkt – de klemtoon op de basisprincipes van het vak. Ook in deze
editie behandelt de auteur de basisprincipes uit het familiaal vermogensrecht op een
heldere wijze waarbij telkens ruimte wordt gelaten voor een voetnotenapparaat dat
precies en accuraat is en aldus aanleiding geeft tot verdere lectuur zonder dat het de
leesbaarheid en hanteerbaarheid van het boek verstoort. In voormelde optiek bestaat
er niet de minste twijfel over dat ook deze editie van het handboek een zeer nuttig
instrument voor de rechtspracticus zal zijn. Aan de vele troeven van het werk wordt in
deze editie dan ook geenszins afbreuk gedaan. Ook in deze editie biedt de beknopte
bibliografie die voor de diverse thema’s aan bod komt, gelegenheid tot verdere lectuur.
Zoals reeds opgemerkt bij de recensie van de eerste editie van dit werk (dit tijdschrift
2017, 1114), maakt dit alles dat dit een echt handboek is, dat is uitgegroeid tot een
standaardwerk in het Nederlandstalige juridische landschap.
Michael Traest

FAMILIERECHT
S. Brouwers, Echtscheiding door onderlinge toestemming in Reeks Notariële
Praktijkstudies (Mechelen: Wolters Kluwer 2019), 272 p., €101,83.
Het gerecenseerde boek, verschenen in de Reeks Notariële Praktijkstudies, betreft de
echtscheiding door onderlinge toestemming en is de herziene tweede editie van hetzelfde boek. Het is bovendien een overdruk van een deel, “Titel IV. Echtscheiding door
onderlinge toestemming – artikel 230 BW”, uit het losbladige Bestendig Handboek
Echtscheiding van dezelfde auteur (Mechelen: Wolters Kluwer, IV-1 t.e.m. IV.4-52).
De tekst is bijgewerkt tot 1 mei 2019.
Het boek behandelt op omvattende wijze de regelgeving betreffende de echtscheiding
door onderlinge toestemming. Dit gebeurt in vier hoofdstukken die elk een bepaald
aspect van de regelgeving betreffen en als het ware een handleiding vormen voor het
doorlopen van een echtscheiding door onderlinge toestemming.
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Het eerste, meest uitgebreide hoofdstuk betreft de vereisten en de verschillende overeenkomsten die dienen te worden gesloten in het kader van een EOT-procedure. In
het bijzonder de vermogensrechtelijke en de familierechtelijke overeenkomst komen
daarbij uitgebreid aan bod. De auteur bespreekt in dit opzicht vele concrete kwesties
waarmee men zich geregeld geconfronteerd weet in de praktijk en geeft daarbij telkens een aantal handige richtlijnen. Een treffend voorbeeld daarvan is de uitoefening
van het ouderlijk gezag en de verblijfs- en omgangsregeling, hete hangijzers in de
praktijk: de auteur bespreekt in dit opzicht een aantal bijzondere gevallen die geregeld
voorkomen in de praktijk, bijvoorbeeld psychologische problemen of het langdurig
ontbreken van contact, en de impact die deze kunnen hebben op de toekenning van
het ouderlijk gezag of de verblijfs- en omgangsregeling. Daarbij geeft de auteur ook
talrijke verwijzingen naar rechtspraak waarin deze gevallen voorkomen.
De volgende hoofdstukken zijn om begrijpelijke redenen opvallend korter. In het
tweede hoofdstuk komt beknopt de EOT-procedure aan bod. Daarbij bespreekt de
auteur op inzichtelijke wijze een voor een de verschillende stappen die men dient te
doorlopen. Het derde hoofdstuk bespreekt kort de gevolgen van echtscheiding door
onderlinge toestemming. Het betreft met name de ontbinding van het huwelijk en van
het huwelijksvermogensstelsel, waarbij de auteur bijzondere aandacht schenkt aan
de huwelijksvoordelen, de contractuele erfstellingen en de verzekeringen. Het vierde
hoofdstuk, ten slotte, bevat een aantal modellen, bijvoorbeeld een onderhandse regelingsakte en familierechtelijke overeenkomst en een verzoekschrift tot echtscheiding
door onderlinge toestemming.
Het gerecenseerde boek vormt als het ware een handleiding bij het doorlopen van
een EOT-procedure. De praktijkjurist vindt er vele praktische richtlijnen om de cliënt
bij te staan in dergelijke procedure. Dit gebeurt bovendien in heldere taal. Om deze
redenen verdient het boek dan ook een warme aanbeveling.
Benjamin Verheye

GOEDERENRECHT
B. A kkermans, J.-W. Beijk e.a., Duurzaam wonen - KNB Preadviezen 2019 (Den
Haag: Sdu Uitgevers 2019), 256 p., €34,40.
Naar goede gewoonte organiseert de Nederlandse ‘Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie’ (KNB) jaarlijks een congres rond een bepaald thema en publiceert vervolgens de bijdragen of ‘preadviezen’ van de sprekers. In 2019 was dit thema
‘duurzaam wonen’. De bijdragen zijn doorgaans hoogstaand, vol nieuwe ideeën en
met een grote praktische waarde. Ook voor de bijdragen van 2019 is dit het geval en
dankzij het topic dat het Nederlandse recht overstijgt, zijn ze ook van belang voor
Belgische juristen. Sommige bijdragen zijn heel algemeen en onmiddellijk transponeerbaar naar het Belgische recht. Andere bijdragen zijn wel positiefrechtelijk,
maar het Nederlandse goederenrecht is vergelijkbaar met het Belgische waardoor
sommige voorgestelde oplossingen en ideeën letterlijk kunnen worden overgenomen,
en andere minstens kunnen inspireren. Ook naar Belgisch recht gaan er steeds meer
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stemmen op om de circulaire economie een sterkere juridische basis te geven, maar
dit boek is uniek dankzij de holistische benadering van het thema en de bundeling
van toch wel uiteenlopende voorstellen. Typisch Nederlands (of toch ‘onbelgisch’)
is de vlotte combinatie van goederenrecht en insolventierecht wat de praktijkwaarde
van de bijdragen nog verhoogt. Bestaande mechanismes en nieuwe ideeën worden
onmiddellijk op hun insolventiebestendigheid getest en beoordeeld.
Dat duurzaamheid een hot topic is, brengt evenwel met zich mee dat sommige bijdragen al snel gedateerd zijn. Zo is bijvoorbeeld al enkele dagen na de publicatie
het Klimaatakkoord gepresenteerd door het kabinet (zie www.klimaatakkoord.nl).
We beperken ons tot een bespreking van enkele preadviezen, maar laat dit u zeker
niet tegenhouden om ook de andere preadviezen te bekijken: “Duurzaam wonen: de
rol van het bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan” (J.J. Karens, A.G.
Bregman en K.J. de Graaf), “De energietransitie: organisatie van verduurzaming
in de private sector” (H. Koster), “De slimme, open stad: de menselijke maat in de
datagedreven stad van 2050” (H.D. Ploeger en B. van Loenen) en “Duurzaam wonen:
fiscale aspecten” (J-W. Beijk en R.N.G. van der Paardt).
Het eerste preadvies “Duurzaamheid in internationaal en Europees perspectief” is van
de hand van B. Akkermans. Hij bespreekt duurzaamheid op internationaal niveau,
bv. de sustainable development goals, en Europees niveau, bv. de duurzaamheidsagenda van de Europese Unie. Tegelijk behoudt Akkermans bijzondere aandacht
voor de gevolgen voor en mogelijkheden in het privaatrecht, en meer specifiek in
het goederenrecht.
B. Hoops geeft in zijn preadvies “Het recht en de transitie naar duurzaam wonen” een
duidelijke en korte bespreking van de drempels bij de verduurzaming van bestaande
woningen. Hij heeft daarbij niet enkel oog voor de mogelijke juridische obstakels,
maar bekijkt ook welke maatregelen – met het oog op de rechtseconomie – efficiëntst
zijn. Zo geeft hij bijvoorbeeld concrete aan hoe verplichtingen kunnen worden opgelegd zodat ze een zo groot mogelijk effect hebben. Bovendien lijst hij ook uitgebreid
de bestaande en mogelijke prikkels voor verduurzaming op.
De Nederlandse Vereniging van Banken stelde in 2018 een modelakte op voor een
opstalrecht voor een ‘zonnestroomsysteem’, doorgaans zonnepanelen. De KNB heeft
deze Modelakte beoordeeld en “goed bevonden” en die akte bespreken A.H.G. Wilod
Versprille en M. Wever in hun preadvies “Verduurzaming in de notariële praktijk:
het standaardmodel opstalakte zonnepaneleninstallatie”. Vreemd genoeg bevat deze
bijdrage geen verwijzing naar de modelakte, maar die is makkelijk te vinden op de
site van de Nederlandse Vereniging van Banken. Om een materie juridisch sluitend
te regelen, verstaat de jurist best ook een minimum van het product waarvoor hij een
regeling voorziet. Wilod en Wever bieden dan ook eerst een korte technische uitleg
over de werking van zonnepanelen en de energiekosten. Ze bespreken vervolgens per
soort zonnepanelen of die roerend of onroerend zijn, om dan aandacht te besteden
aan de verschillende bepalingen in de modelakte. De bespreking van de akte zelf is
eerder beperkt en vooral beschrijvend. Ook deze bijdrage is heel praktisch en heeft
uitgebreide aandacht voor de rechten van de verschillende betrokkenen, waaronder
niet enkel de grondeigenaar en de opstalhouder worden gerekend, maar ook de financier van het gebouw (van de grondeigenaar), de financier van de zonnepanelen
en de gebruikers (bv. huurders) van het gebouw voor zover die niet dezelfde zijn als
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de grondeigenaar.
Ten slotte willen we nog de aandacht vestigen op het preadvies “Objectgebonden
financiering: wat zijn de mogelijkheden?” van M.E.A. van Loenhoud en F.J. Vonck.
Dit betreft een concreet idee voorgesteld in het Klimaatakkoord om de energietransitie
op een haalbare manier te laten bekostigen door particulieren. Een particulier zou
een investering doen voor duurzame energie, bv. een warmtepomp. In plaats van dit
in één keer te betalen, wordt de investering periodiek afbetaald en worden de afbetalingen niet gekoppeld aan een persoon, maar aan de hoedanigheid van eigenaar of
gebruiker van de woning waarin de investering werd gedaan. Als dus bijvoorbeeld
A een warmtepomp koopt en daar jaarlijks voor betaalt, zou bij verkoop aan B de
betaling moeten worden geëist van B (en niet meer van A). De idee hierachter is
dat die betaling kan worden gedragen door de persoon die de woning gebruikt. Die
persoon heeft immers een financieel voordeel dankzij de uitgespaarde kosten door
de energietransitie. In het Klimaatakkoord wordt voorgesteld om de kwalitatieve verbintenis (art. 6:252 NBW) hiervoor te gebruiken. De kwalitatieve verbintenis bestaat
niet naar Belgisch recht, maar kan best vergeleken worden met een erfdienstbaarheid
zonder heersend erf, dus een negatieve verplichting verbonden aan een eigendom.
Van Loenhoud en Vonck schieten het voorstel om de objectgebonden financiering te
verwezenlijken door middel van een variatie op artikel 6:252 NBW echter af. Er zijn
heel wat wijzigingen nodig om dit juridisch mechanisme geschikt te maken voor die
objectgebonden financiering en een variatie op een hypotheek leent zich hier volgens
hen veel beter voor.
De preadviezen doen voorstellen voor een wijziging van het huidige Nederlandse
recht – vaak met succes, zo blijkt uit het verleden – en geven tegelijk aan hoe het
huidige Nederlandse recht optimaal kan worden gebruikt. Ook al is naar Belgisch
recht niet altijd dezelfde analyse mogelijk, deze bijdragen geven goed weer welke
uiteenlopende overwegingen en elementen relevant kunnen zijn. Het boekje kan
dus een belangrijke bron van inspiratie vormen voor een jurist die heel concreet
een project van duurzaam wonen op poten wil zitten of een bestaand complex wil
omvormen, maar ook voor een beleidsmaker die het Belgische recht wil aanpassen
aan de huidige tendens richting duurzaam wonen.
Siel Demeyere

GOEDERENRECHT
F. Lalière, Le mort saisit le vif - De la saisine héréditaire au droit réel de possession
(Brussel: Larcier 2019), 636 p., €165.
De saisine van artikel 724 BW is sinds lang een mysterieuze rechtsfiguur, die stamt
uit het oude Germaanse gewoonterecht. Buiten het erfrecht is ze verdrongen door het
(Romeinsrechtelijke) bezit. Het was dus een rechtsfiguur die een diepgaand onderzoek
wel kon gebruiken. Dat is wat Frédéric Lalière biedt in het besproken boek, dat de
handelseditie van zijn proefschrift is. De kerngedachte van het boek is dat de saisine
best begrepen kan worden als een zakelijk recht op het bezit (dus een zakelijk recht
TPR 2020

673

om het bezit te verkrijgen). In deze betekenis bestaat de saisine in de eerste plaats
in het erfrecht, maar ze is een algemene goederenrechtelijke figuur, die ook opduikt
bij de overdracht van een zakelijk recht.
Lalière voert zijn onderzoek in twee stappen. Eerst onderzoekt hij uitgebreid de vroege
rechtsleer en rechtspraak inzake de saisine, om de opvattingen hierover te traceren. Hij
geeft hierbij natuurlijk aandacht aan de negentiende-eeuwse rechtsleer en rechtspraak,
maar vooral interessant is zijn blik over de Code Napoléon heen naar het recht van
het Ancien régime. De auteur is hiervoor bij uitstek geschikt, want ook opgeleid als
historicus. Hij onderzoekt meerdere belangrijke auteurs, zoals Pothier en Domat (als
belangrijke bronnen van de Code Napoléon kan men nauwelijks zonder hen) maar
ook bijvoorbeeld Tiraqueau of Loysel, twee misschien iets minder bekende maar
nog altijd gezaghebbende namen. Hij duikt ook in de rechtspraak, waarbij hij zich
begrijpelijkerwijs beperkt tot de Olim (een middeleeuwse rechtspraakverzameling)
en de Naamse rechtspraak van de 15e eeuw. Hierbij rijst wel de vraag hoe relevant
de Naamse rechtspraak – of algemener het oud-Belgische recht – is, aangezien het
grootste deel van het Belgische burgerlijke recht geïmporteerd is uit Frankrijk. Dit
wordt onvoldoende belicht.
De tweede stap van Lalière is dan het huidige recht. Grosso modo analyseert hij of
de saisine beschouwd kan worden als een zakelijk recht op het bezit. Dat de saisine
betrekking heeft op het bezit, volgt reeds genoegzaam uit de hedendaagse opvatting.
De kwalificatie als zakelijk recht, daarentegen, vereist een dieper onderzoek. De
auteur gaat eerst na of de saisine als een subjectief recht beschouwd kan worden.
Hij overloopt de gebruikelijke definities van de rechtsleer en concludeert dan dat de
saisine inderdaad een subjectief recht inhoudt. Veel valt hier niet op aan te merken,
behalve dan dat Lalière bijna volledig verwaarloost dat het Hof van Cassatie in talrijke
arresten het subjectief recht definieert.
Dan moet onderzocht worden wat een zakelijk recht is. Dit onderzoek stelt teleur.
Lalière meent dat de altérité een essentieel kenmerk van zakelijke rechten is: (beperkte) zakelijke rechten moeten dus rusten op andermans goed. Maar ook een huur
op eigen goed wordt afgewezen (Cass. 4 maart 1847, Pas. 1848, I, 43), zodat men zich
de vraag kan stellen hoe relevant de altérité is als onderscheidend element. Daarnaast
bepleit Lalière ook dat het recht op het bezit vervat zit in andere zakelijke rechten,
zoals het eigendomsrecht of het pandrecht (bv. pp. 302-303), wat voor hem een argument voor zijn opvatting is. Maar is dat niet gewoon een aspect van de exclusiviteit
van de zakelijke rechten, of (bij het eigendomsrecht) een logisch gevolg van het feit
dat de eigenaar de volheid van bevoegdheden heeft? De conclusie dat de saisine een
zakelijk recht is, komt dus niet overtuigend voor.
Een belangrijk pijnpunt van het besproken werk is de kennis van het Nederlands (zie
bv. p. 154) en van Nederlandstalige bronnen. Zo gaat Lalière in op de kwalificatie
van het bezit als subjectief recht dan wel als rechtsfeit, wat één van de traditionele
rechtstheoretische pijnpunten van de bezitsleer is (bv. p. 125). Hier wordt het belangrijke proefschrift van Hendrik Vuye over de bezitsvorderingen niet vermeld (ook al
gebruikt de auteur het elders wel), maar Vuye stelt voor om het bezit als een rechtsfeit
te beschouwen waarop subjectieve rechten onder omstandigheden ‘geënt’ kunnen
worden, bijvoorbeeld door de bezitsbescherming. Elders (p. 364) bespreekt Lalière
de overdracht van zakelijke rechten, waarbij de klassieke vraag is of de overdracht
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geschiedt door de koop of andere verbintenisrechtelijke handeling dan wel door een
juridische levering die conceptueel van de verbintenisrechtelijke handeling te onderscheiden is. De eerste opvatting wordt traditioneel aangehangen door een groot deel
van de Franse en de Belgische rechtsleer (de tweede opvatting wordt gehuldigd in
Nederland en Duitsland), maar in het bijzonder de recente Nederlandstalige rechtsleer
helt over naar de tweede opvatting. Het is erg opmerkelijk dat bijvoorbeeld het zeer
grondige TPR-artikel van Caroline Lebon over deze problematiek niet vermeld wordt
op p. 364. Hier worden enkel Franse auteurs vermeld.
Ondanks bovengenoemde kritiekpunten is het besproken werk aanbevelenswaardig
voor eenieder die een diepgaande, historisch gefundeerde analyse van de mysterieuze
saisine wil lezen. Wel moet nog opgemerkt worden dat het boek een conceptuele
analyse inhoudt; het bevat redelijk weinig over het praktische regime van de saisine,
zodat praktizijnen vermoedelijk niet al te veel aan het besproken werk zullen hebben.
Johan Van de Voorde

INSOLVENTIERECHT
A. Van Hoe, Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht (Antwerpen: Intersentia
2019), vi + 37 p., €38.
Sinds de grote modernisering van 1997 is het insolventierecht geen rustig bezit gebleven. Hervormingen en reparatiewetten volgden elkaar op. Thans heeft het insolventierecht zijn definitieve plaats gevonden in Boek XX van het Wetboek van economisch
recht. De codificatie werd aangegrepen niet enkel om de materie “samenhangender,
bevattelijk en leesbaar” te maken, maar ook om ons insolventierecht performanter
te maken. Het wetboek levert geen breuk op met het verleden. De bekende structuur
en concepten blijven behouden. Toch moet men steeds op zijn hoede zijn. Vaak blijkt
na een grondige lezing van een vertrouwde bepaling de strekking ervan toch te zijn
gewijzigd. Zo klinkt art. XX.139, § 1 over de lopende overeenkomsten erg vertrouwd,
maar wie aandachtig leest merkt het venijn in de staart. Zoals Verougstraete zelf
schrijft is de verleiding groot om te denken dat een regel slechts cosmetisch veranderd
is zodat de oude oplossingen verder kunnen worden behouden (“Boek XX WER”,
TBH 2018, 200).
De vernieuwingen zijn talrijk. Sommige zijn fundamenteel, andere dan weer louter
technisch. Soms is een wijziging haast onmerkbaar en enkele keren ook mysterieus.
Het is een illusie te verwachten dat het nieuwe wetboek alle vragen oplost. Daarvoor
is de materie gewoon te complex. De vragen die aanleiding geven tot controverse,
blijven talrijk (A. Zenner, “Cinquante nuances de gris dans le droit d’insolvabilité” TBH 2020, 288-320) en sommige bepalingen blijken niet loepzuiver te zijn (V.
Verlaeckt, “Oei kijk nu … foutjes in de insolventiewet”, corporatefinancelab.org).
De auteur geeft binnen een kort bestek een mooi overzicht van de verschillende innovaties. Hij slaagt erin om een uitstekende afweging te maken tussen volledigheid
en diepgang. Bovendien beperkt de auteur zich niet tot een loutere beschrijving,
maar neemt hij ook stelling in bij de talrijke controverses die op zijn pad komen. De
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ontwikkelingen op Europees vlak blijven evenmin onbesproken.
De belangrijkste vernieuwingen passeren de revue, zoals de uitbreiding van het personeel toepassingsgebied, de digitalisering van het insolventierecht, de procedureregels,
de versterking van het minnelijk akkoord, de optimalisering van de reorganisatieprocedure, de bestuurdersaansprakelijkheid en de bevordering van ‘de tweede kans’. Wat
dit laatste betreft gaat de auteur nader in op de ‘kwijtschelding’ die het regime van de
‘verschoonbaarheid’ vervangt. De wetgever beoogt het stelsel te vereenvoudigen en
de effectiviteit van de fresh start te verhogen. De kwijtschelding bevrijdt de debiteur
van de restschulden die omschreven worden als alle schulden die op het einde van de
procedure onbetaald zijn gebleven (uitz. art. XX.173, § 1). Men mag aannemen, al
schrijft de auteur dit niet, dat ook de boedelschulden hieronder vallen. In dit kader
moet ook het verlaten van het fixatiebeginsel van de boedel worden gesitueerd. Activa
en inkomsten verkregen sinds de faillietverklaring blijven buiten het boedelactief.
Ook hiermee wordt aan het tweede-kansbeleid gestalte gegeven.
Het verruimde toepassingsgebied verbonden aan het begrip ‘onderneming’ leidt in
de praktijk tot heel wat discussie. Kunnen bestuurders van vennootschappen ook
kwalificeren als onderneming? De uitweg van het faillissement biedt dan flink wat
voordelen. Of zoals de auteur het uitdrukt: “het faillissement biedt de onmiddellijke
absolutie; de collectieve schuldenregeling een jarenlang vagevuur” (p. 7). De auteur
laat over het antwoord geen twijfel bestaan: vennootschapsbestuurders kwalificeren
in beginsel als onderneming en kunnen dus failliet worden verklaard. De auteur staat
ook stil bij insolventie van o.m. vzw’s, organisaties zonder rechtspersoonlijkheid,
vennootschapsgroepen, feitelijke verenigingen, publiekrechtelijke organisaties en
beoefenaren van vrije beroepen. Volgens art. XX.14, tweede lid, houdt het openen
van een insolventieprocedure ten aanzien van een vof niet noodzakelijk de opening
in van eenzelfde insolventieprocedure ten aanzien van de onbeperkt aansprakelijke
vennoten. Deze bepaling betekent volgens de auteur geen breuk met de cassatierechtspraak (p. 10). Wat wordt bedoeld is dat de toestand van insolventie bij de
vennootschap en de afzonderlijke maten kan worden afgewikkeld in verschillende
insolventieprocedures. Het faillissement van de vennootschap kan aldus gepaard
gaan met een faillissement van maat A en een minnelijk akkoord voor maat B (zie
ook: Parl.St., Kamer 2016-17, 54 2407/001, 25).
Wat de gerechtelijke reorganisatie betreft, beperkt de auteur zich tot capita selecta.
Diverse wijzigingen passeren de revue. Het doel van de procedure werd geherformuleerd (art. XX. 39). De procedure kan niet enkel strekken tot het behoud van de
continuïteit van de activiteiten van de onderneming, maar ook van “de continuïteit
van het geheel of een gedeelte van de activa”. Men is opgelucht te lezen dat men
zich over deze toevoeging geen zorgen hoeft te maken. Het louter behoud van activa
heeft niets van doen met een reorganisatieprocedure (p. 19). Determinerend voor
het statuut van de schuldeisers is het onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘buitengewone’ schuldvorderingen. Onder de WCO gold als criterium het beschikken over een
“bijzonder voorrecht”. Dit criterium werd gewijzigd in dat van “zakelijke zekerheid”.
De onbetaalde verkoper of verhuurder gelden dus als gewone schuldeisers (p. 25).
Met de auteur moet worden betreurd dat de goede voornemens van de ontwerpers
om het reorganiserend vermogen van onze wetgeving te versterken in de startblokken werden afgestopt. De beoogde invoering van het zgn. ‘stil faillissement’ werd
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roemloos afgevoerd als gevolg van de beslissing van het Hof van Justitie van 22 juni
2017 (Smallsteps C 126/16) waarin werd geoordeeld dat de Nederlandse ‘pre-pack’ niet
kwalificeert als een faillissementsprocedure in de zin van art. 5.1 Richtlijn 2001/23/
EG. Deze beslissing leidt bij onze noorderburen tot veel onbegrip. Recent werd door
de Nederlandse Hoge Raad meer tekst en uitleg gevraagd door middel twee nieuwe
prejudiciële vragen (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:753, Heiploeg). Soms zit
het onheil dichter bij huis. Onder de WCO was er discussie over de vraag of ook aan
(para)fiscale schulden het statuut van boedelschuld kon worden verleend. De ontwerpers hadden gekozen voor het enig zinnige antwoord. Op de valreep werd deze
oplossing afgevoerd en kwalificeren zij als zgn. synthetische boedelschulden. Volgens
de auteur getuigt dit van kortzichtigheid omdat deze koerswijziging een rem zet op
de gerechtelijke reorganisatie en dus per saldo negatieve budgettaire consequenties
zal hebben (p. 24).
Kortom, dit boek geeft een voortreffelijk overzicht van de wijzigingen van het insolventierecht door de codificatie. De lectuur ervan wordt sterk aanbevolen. Voor
wie vertrouwd is met de materie biedt het vele interessante gezichtspunten en heeft
het de meerwaarde van een ruime en transversale behandeling van de stof. Voor wie
minder is vertrouwd met het insolventierecht, is het werk een ideale toegangspoort
tot Boek XX.
Eric Dirix

INSOLVENTIERECHT
S.V. Bazinas en N.O. A kseli (eds.), International and Comparative Secured
Transactions Law (Oxford: Hart Publishing 2017), 368 p., £80.
In International and Comparative Secured Transactions Law staat de harmonisering en modernisering van het zekerhedenrecht centraal. Het boek is een aanrader
voor eenieder die zich verder wenst te bekwamen in de (internationale) uitdagingen
waarmee het zekerhedenrecht geconfronteerd wordt. De meerderheid van de auteurs
maakt deel uit van de werkgroep Security Interests van UNCITRAL. De doelstelling van deze werkgroep is het opstellen van internationale standaarden met het oog
op deze harmonisering en modernisering. Het boek is opgedragen aan Roderick
A Macdonald, een vooraanstaande Canadese professor.
De link met UNCITRAL blijkt duidelijk uit de onderwerpen van de bijdragen.
In verschillende bijdragen wordt dieper ingegaan op uiteenlopende aspecten van
de Model Law on Secured Transactions van UNCITRAL. De Model Law on
Secured Transactions betreft een inspiratiebron voor wetgevers op het vlak van het
zekerhedenrecht.
In een eerste bijdrage behandelt Michael Bridge de voordelen van een functionele hervorming van het zekerhedenrecht. De functionele benadering van het zekerhedenrecht
vloeit voort uit de Amerikaanse Uniform Commercial Code en houdt in dat diverse
zekerheidsrechten door de wetgever op dezelfde wijze behandeld moeten worden
doordat zij dezelfde functie vervullen. De Belgische wetgever is bij het opstellen van
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de Pandwet niet ongevoelig gebleken voor deze gedachte. De functionele benadering
staat ook centraal in de bijdrage van Catherine Walsh over leasing en in de bijdrage
van Steven O Weise over het eigendomsbegrip.
Neil B Cohen reflecteert in zijn bijdrage over de bedenkingen die Roderick A
Macdonald en hij hadden bij het opstellen van de Model Law on Secured Transactions.
Hij concludeert dat de Model Law on Secured Transactions een instrument van hoge
kwaliteit betreft. Ondanks enkele imperfecties kan de meerwaarde ervan niet worden
ontkend. Een meer algemene bespreking van de Model Law on Secured Transactions
wordt door co-editor Spyridon V Bazinas ondernomen, terwijl Bénédict Foëx dieper
ingaat op de rechten en verplichtingen van partijen bij een zekerheidsovereenkomst.
De behandeling van clausules die de overdraagbaarheid van een schuldvordering uitsluiten, vormt het onderwerp van de bijdrage van co-editor N Orkun Akseli. De auteur
focust hiertoe op de verschillende initiatieven van UNCITRAL. Grensoverschrijdende
zekerheidstransacties komen aan bod in de bijdrage van Richard M Kohn. Aspecten
van internationaal privaatrecht worden door Michel Deschamps besproken. JeanFrançois Riffard bespreekt in een Franstalige bijdrage de uitdagingen die gepaard
gaan met het vestigen van zekerheidsrechten op voorraden. De registratie van zekerheidsrechten vormt de kern van de bijdrage van Marek Dubovec en Harry C Sigman.
De executie van zekerheidsrechten wordt rechtsvergelijkend geanalyseerd door José
M Garrido en Edwin E Smith.
Ten slotte zijn er drie bijdragen die specifiek ingaan op nationaal recht. Madhukar R
Umjari vergelijkt het Indiase zekerhedenrecht met de Legislative Guide on Secured
Transactions van UNCITRAL. Het Italiaanse recht inzake zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten wordt door Andrea Tosato besproken. Ook de bijdrage
van Giuliano G Castellano handelt over het Italiaanse recht. De auteur analyseert de
manier waarop het Italiaanse recht omgaat met uitdagingen inzake (de hervorming
van) het zekerhedenrecht.
Sander Baeyens

LITERATUUR EN RECHT
B. Verheye (ed.), Geletterd recht. Een ontdekking van de wereld van Recht en
Literatuur (Brugge: die Keure 2020), 151 p., €36,79.
Een jurist, of die nu de titel draagt van advocaat, rechter, procureur, legal manager,
professor, noem maar op, is in essentie een vakman die met woorden werkt. Teksten
nemen in zijn professionele leven een centrale plaats in: wetteksten, rechtsleer en
rechtspraak, conclusies, … Net zoals een auteur selecteert de jurist bepaalde feiten
om daarvan een narratief te maken, een verhaal met een begin- en een eindpunt dat
bedoeld is om bij de lezer een bepaald effect te ressorteren. Met een boutade zou men
kunnen zeggen dat, hoewel niet iedere auteur een jurist is, in iedere jurist minstens
in bepaalde mate een auteur schuilt.
Daarnaast is elke jurist ook een maatschappelijke actor. Hij ordent de samenleving, hij
onderscheidt recht van onrecht. Niets menselijks is hem vreemd. Ook in dat opzicht
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bestaat er een parallel tussen de jurist en de auteur: beiden wroeten diep in de menselijke psyche, in het vat vol tegenstrijdigheden dat achter iedere bonus pater familias
schuilgaat. In die zin kan de auteur de jurist helpen om zijn inzicht in maatschappelijke
verhoudingen te verdiepen en om de beperkingen van zijn reductionistisch juridisch
denkkader te overstijgen. Het menselijk handelen is veel complexer dan een loutere
interactie tussen rationele rechtssubjecten.
Het snijpunt tussen recht en literatuur is dan ook een ongemeen boeiende plek om
te vertoeven. Dat snijpunt kan men grofweg opdelen in twee deeldomeinen: recht
in literatuur en recht als literatuur. Recht in literatuur betreft de studie van literaire
teksten, waarbij de vraag wordt gesteld wat deze teksten kunnen betekenen voor het
recht en voor de jurist. Klassieke voorbeelden van relevante teksten zijn ‘Antigone’
van Sophocles, ‘Schuld en boete’ van Dostojevski, en ‘Het proces’ van Kafka. Recht
als literatuur bestudeert letterkundige en stilistische technieken en benaderingswijzen voor het recht en de rechtswetenschap. In deze tak komt men al snel uit bij
de taalfilosofie en bij de verschillende interpretatieve stromingen binnen het recht.
Recht-en-literatuur is als academisch studiedomein tot op vandaag een hoofdzakelijk
Angelsaksische bezigheid. Op het oude continent staat de tak nog in haar kinderschoenen. En hier verschijnt het gerecenseerde verzamelwerk ten tonele. Het boek
stelt zich uitdrukkelijk tot doel om bij te dragen tot de ontwikkeling van de nog
prille Nederlandstalige recht-en-literatuurbeweging. Daartoe bundelt het een aantal
gevarieerde bijdragen van een select gezelschap. Het boek is in wezen de neerslag
van de lezingenreeks Law and literature die aangeboden werd aan de Leuvense
rechtsfaculteit in het voorjaar van 2018.
De eerste bijdrage is van de hand van Jeanne Gaakeer. Zij kan met recht de grondlegster worden genoemd van de recht-en-literatuurstudie in de lage landen. In haar
bijdrage onderzoekt zij de richting die de relatief prille continentale recht-en-literatuurtraditie uit moet. Dient zij zich zonder meer te richten naar haar AngloAmerikaanse grote zus, of zijn er omstandigheden (men denke aan de eigenheden
van de rechtssystemen, of culturele verschillen tussen het continent en de Nieuwe
Wereld) die nopen tot een eigen koers? Het zal u niet verrassen dat haar antwoord
genuanceerd en goed onderbouwd is.
Vervolgens staat Benjamin Verheye ons te woord. Als doctoraatsassistent goederenrecht met een passie voor het raakvlak tussen recht en literatuur, geeft hij ons
een beknopte geschiedenis en stand van zaken van de recht-en-literatuurbeweging
in België en Nederland.
Daniela Carpi geeft ons een voorbeeld van wat de studie van recht in literatuur
ons concreet vermag bij te brengen. Zij gaat na op welke manier eigendom en contracten(recht) figureren in een aantal theaterwerken uit de Engelse renaissance (Dr.
Faustus van Marlowe, The Merchant of Venice van Shakespeare, en A Chaste Maid
in Cheapside van Middleton). Op gelijkaardige wijze analyseert Carinne Elion-Valter
in haar bijdrage het welbekende verhaal van Antigone. Zij bestudeert en vergelijkt
twee verschillende versies van deze tragedie – de klassieke versie van Sophocles en
een postmoderne versie van Anouihl – en zij gaat daarbij na wat deze uiteenlopende
versies ons vertellen over de gewijzigde verhouding tussen burger en overheid.
Eric Dirix analyseert het rechtersbeeld in de (klassieke én populaire) literatuur. Talrijk
zijn de werken waarin rechters worden opgevoerd; zeldzaam zijn de werken waarin
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deze rechters daadwerkelijk een sleutelrol toebedeeld krijgen. De auteur ziet een
mogelijke oorzaak van deze armoede in het achterhaalde beeld van de rechter als
anonieme, lijdelijke en eenzame bouche de la loi. Meteen doet hij een oproep aan de
literaire wereld om ‘een eigentijdse en geloofwaardige rechtersfiguur’ neer te zetten,
te meer nu dit kan helpen om het wantrouwen ten aanzien van justitie weg te nemen
en om een nieuwe generatie juristen te enthousiasmeren voor de stiel. U merkt meteen
dat recht-en-literatuur geenszins een louter academische bezigheid is! Als toemaatje
krijgt de lezer in de voetnoten een uitgebreide leeslijst in de schoot geworpen.
Ook uit de bijdrage van Jessy Carton blijkt dat recht-en-literatuur geen vrijblijvende art pour l’art is. Zij focust op het levensverhaal en het oeuvre van Aleksandar
Hemon. Deze auteur werd geboren in Sarajevo en raakte als twintiger op de vlucht
toen de burgeroorlog van 1992 uitbrak. Zijn teksten bieden een unieke en uitgebreide literaire inkijk in het begrip ‘ontheemding’. Carton koppelt deze inkijk aan de
juridische vluchtelingendefinitie zoals wij die kennen uit de Conventie van Genève,
en zij argumenteert op overtuigende wijze dat deze definitie bijzonder gebrekkig is.
Tot slot geeft Alain Berenboom de lezer enkele overpeinzingen mee (“quelques réflexions dans le désordre, car la littérature n’est que parenthèse”) vanuit zijn dubbele
hoedanigheid als jurist én gelauwerde romanschrijver.
U merkt dat de bijdragen bijzonder divers zijn. Op die manier ontstaat een fraaie en
enigszins speelse inleiding tot de recht-en-literatuurstudie, met de focus op de lage
landen. Verwacht geen exhaustief naslagwerk; wie nood heeft aan meer diepgang
kan in de voetnoten genoeg inspiratie opdoen. Toch is het jammer dat de studie van
het recht als literatuur niet echt aan bod komt. Op dit punt blijven we een beetje op
onze honger zitten. De jurist die zijn blik wil verruimen, vindt in dit verzamelwerk
niettemin zeker zijn gading. Enige voorkennis is daarbij niet vereist; een gezonde
dosis interesse volstaat.
Dit boek vertelt u niets over de huidige stand van het recht. De rechtspracticus zal er
geen antwoorden in vinden op de netelige problemen die hij in zijn dossiers tegenkomt.
De kans dat u het ooit in rechte zal kunnen aanwenden, is verwaarloosbaar klein. En
tóch kan ik het elke jurist warm aanbevelen. Als kennismaking met de veelbelovende tak der recht-en-literatuurstudie, als herinnering aan het feit dat het recht (en de
jurist) niet kan worden losgeweekt van zijn culturele en maatschappelijke context,
of gewoon als handige literatuurlijst.
Sven Sobrie

ONDERNEMINGSRECHT
S. Meys, Bedrieglijk onvermogen (Antwerpen: Intersentia 2019), 829 p., €165,09.
Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat de auteur verdedigde aan de
universiteit van Antwerpen. Het proefschrift vertrekt vanuit het principe dat een
schuldeiser in het Belgisch privaat vermogensrecht recht heeft op verhaal op zijn
schuldenaar. Uitgangspunt is immers dat een schuldenaar met zijn ganse vermogen instaat voor zijn schulden (artikel 7 en 8 Hyp.W). Mede aan de hand van de
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mensenrechtelijke inbedding van het recht op tenuitvoerlegging van een schuldeiser
werpt het proefschrift de vraag op of er sprake is van een performant uitvoeringsrecht
bij bedrieglijk onvermogen sensu lato, waarbij een schuldenaar poogt te ontsnappen
aan het verhaalsrecht van zijn schuldeisers.
Het onderzoek is opgebouwd uit twee pijlers: in het eerste deel bekijkt de auteur (de
werkzaamheid van) de bestaande curatieve beschermingsmechanismen tegen bedrieglijk onvermogen. Vervolgens richt het onderzoek zich op de vraag of er sprake
is van voldoende transparantie over het vermogen van de schuldenaar. Die subvraag
berust op de veronderstelling dat een schuldenaar die weet dat hij inzage moet verlenen in zijn vermogen, allicht minder geneigd zal zijn dat vermogen bedrieglijk te
bewerken. De insteek voor het beantwoorden van beide subonderzoeksvragen is
rechtsvergelijkend: de keuze voor een vergelijking met het Franse, Nederlandse en
Duitse recht komt gerechtvaardigd over.
Anders dan de titel op het eerste gezicht doet bevroeden, beperkt de eerste onderzoeksvraag zich niet tot het misdrijf van bedrieglijk onvermogen (art. 490bis Sw),
maar kijkt het ook naar de civielrechtelijke remedies die de wetgever ter beschikking
stelt van de schuldeisers: de zijdelingse vordering (art. 1166 BW), de pauliaanse
vordering (art. 1167 BW) en de veinzing of simulatie (art. 1321 BW). In welke mate
de passieve houding van de schuldenaar om de schuldvorderingen op zijn debiteur
te verhalen, één van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van de zijdelingse vordering, gelijk kan worden gesteld met bedrog van de schuldenaar is ons
wel nog een raadsel. Bovendien kent noch het Duitse, noch het Nederlandse recht die
remedie, zodat het rechtsvergelijkend onderzoek, wat de beantwoording van de eerste
subonderzoeksvraag betreft, al van bij de start ietwat onthoofd is. Door de integratie
van de zijdelingse vordering dekt de titel van het proefschrift de inhoud niet volledig.
Ook vatbaar voor discussie is de afbakening van het onderzoek. Zo worden fiscale
schulden uitgesloten met de summiere motivering dat de fiscale administratie beschikt
over “een bijzondere positie” en er reeds onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus m.b.t. het recht op privacy van de
belastingplichtige. Omdat een bespreking van de insolventieprocedures de samenhang
van het proefschrift niet ten goede zou komen, worden die ook buiten beschouwing
gelaten. Desalniettemin verwijst de auteur geregeld wel (zowel expliciet als impliciet)
naar rechtspraak en doctrine die betrekking hebben op insolventieprocedures. Dat
de auteur nalaat om die excursies toe te lichten in het inleidende gedeelte, is des te
opvallender omdat ze ook de organisatie van bedrieglijk onvermogen door rechtspersonen uitsluit – een leegte die het eveneens in 2019 verschenen proefschrift van
G. Lindemans over Schuldeiser en rechtspersoon gedeeltelijk opvult – maar zelf
aangeeft dat ze kort ingaat op de mogelijkheden uit het vennootschapsrecht waaruit
een schuldeiser zou kunnen putten die het slachtoffer werd van een gesimuleerde
inbreng in een vennootschap.
Na een wellicht voor menig jurist welgekomen opfrissing over de invulling van artikel 7 en 8 Hyp.W, gevolgd door een nuttige uiteenzetting van de modulering van het
verhaalsrecht van de schuldeiser in de onderzochte rechtsstelsels, onthouden we van
deel I vooral dat een negatieve zekerheid een beperkte meerwaarde heeft voor een
schuldeiser bij gebrek aan bewijs van derde-medeplichtigheid aan de contractbreuk
van zijn schuldenaar.
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De pauliaanse vordering mag de spits afbijten van het behoorlijk gestoffeerde tweede
deel. Op systematische wijze worden eerst de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen weergegeven. Bij de bespreking van het herstel in de vorm van een schadevergoeding had de lezer wel wat meer bij de hand mogen worden genomen. De keuze
voor de geïntegreerde bespreking van de verschillende rechtsstelsels is lovenswaardig,
maar betwijfeld kan worden of zelfs een geoefende jurist zijn weg weet te vinden
tussen de parallelle bespreking van het Belgische recht en de andere stelsels in de
hoofd- en voettekst.
Vervolgens gaat aandacht uit naar de fel bediscussieerde grondslag van de pauliaanse
vordering. Geïllustreerd door een mooi schema – daarvan hadden er doorheen het
proefschrift gerust meer mogen zijn – schetst de auteur de verschillende visie over de
grondslag voor het bedrog van de schuldenaar en het rechtsgevolg voor de schuldeiser
(niet-tegenwerpelijkheid van de aangevochten rechtshandeling of een schadevergoeding) op de derde te goeder, dan wel te kwader trouw. Ook in dit onderdeel gebeurt
de bespreking van de verschillen in de rechtsstelsels niet altijd even zorgvuldig.
Interessant is wel de conclusie dat de verklaring ligt in een combinatie van bevoegdheidsafwending en verrijking zonder oorzaak. De pauliaanse vordering wordt in de
eerste plaats gegrond op het feit dat de schuldenaar zijn beschikkingsbevoegdheid
over zijn goederen heeft afgewend van haar doel. In zoverre de niet-tegenwerpelijkheid van de schuldenaar niet volstaat om het geleden nadeel te compenseren, is
de schuldeiser gerechtigd op een schadevergoeding die wordt berekend volgens de
principes van de verrijking zonder oorzaak. Betreurenswaardig is dat de auteur die
inzichten niet toepast op de bespreking van de verjaring van de pauliaanse vordering. De lezer blijft meer bepaald op zijn honger zitten m.b.t. de vraag of het Hof
van Cassatie in de door haar voorgestelde visie niet zou hebben beslist tot toepassing
van de gemeenrechtelijke verjaringsregels (art. 2262bis BW) op de pauliana, terwijl
ons dat voor de uitvoering van het verhaalsrecht van de gedupeerde schuldeiser de
belangrijkste implicatie lijkt van de kwalificatie van de pauliaanse vordering. Een
belangrijk element dat ontbreekt, is in welke mate een schadevergoedingsvordering
o.g.v. artikel 1382 BW parellel met een pauliaanse vordering kan worden ingesteld.
Is er, om het in de taal van J.W. von Goethe uit te drukken, Anspruchskonkurrenz ?
Na de pauliaanse komt de zijdelingse vordering. Ons belangrijkste bewaar tegen de
bespreking van de zijdelingse las u reeds. Doet men afstand van dat bezwaar, dan
dient gezegd dat het overzicht van de toepassingsvoorwaarden (de betrokken partijen,
het stilzitten van de schuldenaar en de benadeling van de schuldeisers) exhaustief is,
vooral m.b.t. de bespreking van de uitzonderingen van rechten die uitsluitend verbonden zijn aan de persoon. Ook de niet altijd vanzelfsprekende (proces)rechtelijke
gevolgen van het instellen van een zijdelingse vordering komen netjes aan bod. Een
ruimere, schematische vergelijking met het derdenbeslag had de spreekwoordelijke
kers op de taart kunnen zijn.
De derde civielrechtelijke remedie is de veinzing. Zoals de auteur opmerkt, is dat
slechts een proces waarmee de schuldenaar zich voor de schijn onvermogend kan
maken. Ondanks het feit dat het Duitse recht ter zake een ander uitgangspunt hanteert,
zien we voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag geen toegevoegde
waarde in een bespreking van de manier waarop partijen op rechtsgeldige wijze een
fictieve rechtshandeling kunnen stellen. De nieuwsgierige lezer raden we daarom aan
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om meteen over te gaan tot lectuur van de gevolgen van de ongeoorloofde geheime
overeenkomst en het onderscheid met de ongeoorloofde veinzing. Nu de wetgever de
gevolgen van een gesimuleerde rechtshandeling slechts summierlijk regelt in artikel
1321 BW is de verrichte analyse van de rechtsgevolgen, zowel voor de betrokken
partijen als t.a.v. derden, geen overbodige luxe. Zeer lezenswaardig is, net als bij de
pauliaanse vordering, het onderscheid tussen de grondslag voor het beroep op de
openlijke overeenkomst en de door de rechtspraak gecreëerde voorwaarden voor een
beroep op de openlijke overeenkomst (het fameuze Cuivre et Zinc-arrest dat ironisch
genoeg wel betrekking had op schijnvertegenwoordiging bij rechtspersonen, die de
auteur zoals gezegd uitsluit in haar bespreking).
Geïnteresseerde penalisten moeten pas halt houden in de helft van het boek (p. 421),
waar het misdrijf van bedrieglijk onvermogen vakkundig onder de loep wordt genomen als laatste beschermingsmechanisme. Zeker de nostalgici kunnen hun hart
ophalen aan de historische situering van het misdrijf in het Belgische en het Franse
recht. De daaropvolgende rechtsvergelijkende analyse met de strafrechtelijke beteugeling in Duitsland en Nederland toont het verband van dit misdrijf met het insolventierecht aan en herinnert ons aan de hierboven aangestipte ongelukkige afbakening
van het onderzoek. Wie op zoek was naar (i) het onderscheid tussen de constitutieve
bestanddelen van het Belgische en Franse misdrijf, (ii) alle toepassingsgevallen van
bedrieglijk onvermogen in de Belgische rechtspraak en/of de band tussen het misdrijf
van familieverlating (art. 391 Sw) en bedrieglijk onvermogen, komt niet bedrogen
uit. Via de bijzonder interessante vraag in welke mate de oorspronkelijke ratio legis
voor de invoering van een misdrijf van bedrieglijk onvermogen thans relevant is,
gelet op de soepelere invulling van de toepassingsvoorwaarden van de pauliaanse
en zijdelingse vordering, weet de auteur te boeien en een leuk bruggetje te maken
naar de bestraffing en de burgerlijke gevolgen van het misdrijf.
De voornaamste verdienste van het gedeelte over het bedrieglijk onvermogen sensu
stricto is dat het artikel 44 Sw uit de schaduw doet treden van de burgerlijke partijstelling (die niet zo interessant blijkt te zijn bij bedrieglijk onvermogen) en de
gelijkenissen schetst met de burgerrechtelijke beschermingsmechanismen. Vanuit
academisch oogpunt is het wel jammer dat de lezer in het duister blijft tasten over de
burgerlijke gevolgen van het (equivalente) misdrijf in de andere onderzochte stelsels.
De tweede subonderzoeksvraag, die over het opsporen van bedrieglijk onvermogen
handelt, krijgt haar beslag in deel III. Dat deel is opgebouwd uit vijf onderdelen. De
lectuur ervan kon – zeker met reeds 540 pagina’s achter de kiezen – bijna wedijveren
met het beoefenen van een moderne vijfkamp.
(i) Het recht op informatie van de schuldeiser afgewogen tegen het recht van de
schuldenaar
De hier gemaakte belangenafweging tussen het recht van informatie van de schuldeiser en het door het EVRM beschermde recht op privacy leidt tot een nogal voor de
hand liggende conclusie, maar was allicht een noodzakelijk kwaad door de invoering
van de GDPR-regeling. We stellen ons wel vragen bij de keuze van de auteur om de
grenzen aan de beslagbaarheid van bepaalde goederen of inkomsten van de schuldenaar in het Belgische recht pas in deze fase van het proefschrift kenbaar te maken.

TPR 2020

683

(ii) Onrechtstreekse informatie-inwinning via de raadpleging van registers
Met uitzondering van het KBO, het elektronisch aandelenregister, het Centraal
Register Insolvabiliteit en de databanken van de fiscale administratie, die buiten de
afbakening van het onderzoek vallen, worden zowat alle registers behandeld: het
Rijksregister, akten van de burgerlijke stand, Centraal Huwelijksvermogensregister,
Centraal Erfrechtregister, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, patrimoniumregisters,
pandregister, Dienst Inschrijvingen Voertuigen, Kruispuntbank voertuigen, Centraal
Bestand van Berichten, Kredietregistratie en het UBO-register. Hier en daar ontbreekt
wel een rechtsvergelijkende toets. Vooral inzake het recente ingevoerde UBO-register,
toch een instrument van (recente) Europese makelij, had de invoering in de andere
onderzochte rechtsstelsels belicht mogen worden.
(iii) Rechtstreekse informatie-inwinning bij de schuldenaar of een derde
Dit onderdeel vangt aan met een scherpzinnige analyse van de verregaande vermogensverklaring in het Duitse recht, gevolgd door de bespreking van de beperkte
vermogensverklaring in het Nederlandse recht. Vervolgens wordt een verrassende
uitstap gemaakt naar de vermogensverklaring bij insolventieprocedures, temeer omdat
de inzichten daaruit niet worden meegenomen in het tussenbesluit. Het onderdeel sluit
wel in stijl af met het nut en de valkuilen van een verklaring van een derde(-beslagene)
voor het uitvoeringsrecht van een schuldeiser.
(iv) De Raad van Europa en de EU
Na een beknopte historische schets van de moeilijke zoektocht naar een uniforme
Europese aanpak inzake vermogenstransparantie, komt ook de meer praktisch georiënteerde lezer aan zijn trekken bij de uitwerking van de vermogenstransparantie in de
Europese verordeningen en de omzetting in het Belgisch recht. De auteur gaat in het
bijzonder in op de verbeterde toegang tot het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale
Bank (CAP) en het Centraal Register m.b.t. het Europees conservatoir bankbeslag.
(v) Gemeenschappelijke beginselen en voorstellen tot verbetering
De versnippering van de Belgische regeling inzake vermogenstransparantie betekent
volgens de auteur niet dat de onrechtstreekse wijze van informatievergaring moet
worden verlaten. Ze pleit er o.g.v. een rechtsvergelijking met het Franse recht dan
ook voor om die vorm van informatie-inwinning te behouden. De voorstellen van
een verbeterde toegang tot bestaande registers via een overkoepelende regeling en
de extra publiciteit bij de wijziging van het huwelijksstelsel (in combinatie met een
uitbreiding van de pauliaanse vordering) kunnen bekoren. Vanuit de vaststelling dat
de loutere optimalisering van databanken niet zaligmakend is in geval van bedrieglijk
onvermogen, argumenteert de auteur voor de invoering van een rechtstreekse informatie-inwinning via een informatie- en onderzoeksbevoegdheid, respectievelijk
van de beslagrechter en de gerechtsdeurwaarder. De auteur trapt tot slot een open
deur in waar ze stelt dat de effectiviteit van een vermogensverklaring in grote mate
afhankelijk is van de sancties die aan het foutief of het niet-afleggen van zo’n verklaring worden gekoppeld, maar biedt wel een helder antwoord op de vraag of de
strafrechtelijke aanpak nu de meest gewenste is.
Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag moet de lezer tussen de lijnen zelf weten
te reconstrueren aan de hand van de antwoorden op de twee subonderzoeksvragen.
Terwijl de auteur duidelijk haar standpunt over de meerwaarde van de pauliaanse
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vordering, veinzing en het misdrijf van bedrieglijk onvermogen weergeeft, ontbreekt
haar eigen appreciatie van de zijdelingse vordering. Behalve een occasionele suggestie
tot invoering van een op het Franse recht geïnspireerde facultatieve hoofdelijkheid
voor de mededader of medeplichtige tot de schuld waaraan de hoofddader trachtte
te ontsnappen die zich schuldig maakte aan bedrieglijk onvermogen, ontwaren we
geen reflectie van rechtsvergelijkende inzichten bij de beantwoording van de eerste
onderzoeksvraag. Hoewel beide subonderzoeksvragen een evenwaardig aandeel
vertegenwoordigen in de omvang van het proefschrift, is daarvan weinig te merken
in het algemeen besluit, in de zin dat er concretere handvaten worden aangereikt om
het vermogen van een natuurlijke persoon op te sporen. Het gaat om een drietrapsraket: (i) betere optimalisering van de registers, (ii) de invoering van een rechtstreekse
wijze van informatievergadering, aangevuld met (iii) een volwaardig informatie-en
onderzoeksrecht van de gerechtsdeurwaarder. Na het doorploegen van bijna 800
pagina’s zal een kritische stem zich m.b.t. punt (iii) wel afvragen welk voordeel een
schuldeiser haalt uit het voorstel om de niet-aflegging of de foutieve aflegging van
een vermogensverklaring tegenover de gerechtsdeurwaarder gecombineerd aan te
pakken, via enerzijds een gevangenisstraf en/of een geldboete en anderzijds de (tijdelijke) opname in een apart register.
Hoewel de afbakening van het proefschrift niet helemaal overtuigt, slaat het eerste
deel mooie bruggen tussen de klassieke civielrechtelijke remedies tegen “bedrieglijk
onvermogen” en het repressief beteugelde bedrieglijk onvermogen. We kunnen ons
echter niet van de indruk ontdoen dat de auteur meer had kunnen doen met de resultaten uit de rechtsvergelijkende analyse. De grootste meerwaarde van het proefschrift
schuilt dan ook in het tweede deel over de vermogenstransparantie, dat uitnodigt
tot een dergelijke oefening bij rechtspersonen, waar bedrieglijk onvermogen nog
problematischer is.
Roel Verheyden

PERSONENRECHT
T. Wuyts, Bewind en zorgvolmachten anno 2019 in Nieuwe wetgeving (Mechelen:
Wolters Kluwer 2019), xi + 697 p., €139,46.
De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid
en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid (BS 14 juni 2013) hertekende de regeling met betrekking tot wils- of handelingsonbekwame meerderjarigen. De oude beschermingsstatuten werden vervangen
door een eenvormige beschermingsregeling. België conformeerde zich hiermee aan
het (door België in 2009 geratificeerde) VN-Verdrag van 13 december 2006 betreffende de rechten van personen met een handicap, de Aanbeveling R/1999/4 van het
Comité van ministers van de Raad van Europa over de juridische bescherming van
meerderjarige onbekwamen en de Aanbeveling R/2009/11 over beginselen betreffende
voortdurende volmachten en voorafgaande richtlijnen in geval van onbekwaamheid.
De wet van 17 maart 2013 is (uiteindelijk) in werking getreden op 1 september 2014.
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Deze basiswet is nog voor haar inwerkingtreding een eerste keer gerepareerd door
de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (BS 14 mei
2014), die vele nuttige verbeteringen bevat. Een tweede reparatie zit verscholen in
de (afgesplitste) wet van 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse
wetten inzake Justitie (BS 19 mei 2014), die nog een tweede reeks aanpassingen bevat.
Het andere (eerste) luik van deze coördinatiewet dateert van 8 mei 2014 (BS 14 mei
2014) en heeft de datum van inwerkingtreding definitief vastgelegd.
De wetgever van 17 maart 2013 beklemtoonde dat een persoon met een functioneringsstoornis volwaardig deelneemt aan de samenleving. Hij geniet dienovereenkomstig alle mogelijke rechten en plichten. Met de wet van 17 maart 2013 kreeg deze
visie ook concreet vorm. Het uitgangspunt van het nieuwe (eenvormige) statuut is
de bekwaamheid van de te beschermen persoon. Daarnaast is de autonomie van de
beschermde persoon cruciaal. De wetgever van 2013 trachtte dit alles in een duidelijke
en praktisch toepasbare regeling te gieten. De rechtsleer, hoewel onverdeeld positief
over het gedachtegoed van de wet, had op dat laatste punt felle kritiek. De nieuwe
regeling miste eenvoud. Daarenboven vertoonde ze een aantal mankementen.
Met de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie
(BS 31 december 2018), die in werking is getreden op 1 maart 2019, brengt de wetgever
correctie. In de eerste plaats werkt de wetgever een aantal onvolkomenheden weg.
Daarnaast vereenvoudigt de rechtspleging. Op die manier moet de toegankelijkheid
voor rechtzoekenden vergroten en de werklast voor magistraten en griffiers verminderen. In dezelfde beweging zet de wetgever de stap naar de digitalisering.
De wet van 21 december 2018 raakt niet aan de basisprincipes van de wet van
17 maart 2013. Die blijven onverkort gelden en moeten in de praktijk (nog beter)
worden toegepast. De bekwaamheid en autonomie van de beschermde persoon gaan
voorop. De buitengerechtelijke bescherming, de zogenaamde ‘voorzorgvolmacht’ of
‘zorgvolmacht’, heeft als minder ingrijpende maatregel voorrang op de rechterlijke
bescherming. Slechts wanneer en voor zover de wettelijke of buitengerechtelijke
bescherming niet volstaat, kan een rechterlijke beschermingsmaatregel worden opgelegd. Deze laatste bestaat dan in de onbekwaamverklaring van de persoon om
bepaalde handelingen in verband met de persoon en/of de goederen te verrichten.
Indien (rechterlijke) bescherming zich opdringt, is zij zo beperkt mogelijk. Enkel
voor die handelingen waarvoor een expliciete beslissing wordt genomen, is de beschermde persoon onbekwaam. Voor handelingen waarvoor geen expliciete beslissing
voorhanden is, blijft de beschermde persoon bekwaam, gebeurlijk in combinatie met
een buitengerechtelijke bescherming. De bescherming bestaat derhalve in hetzij een
zorgvolmacht hetzij een onbekwaamverklaring hetzij een combinatie van beide.
In het voorliggende boek vindt de lezer vooreerst (p. 7-126) een samenvatting van
de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming en het bewind, aangepast door de
wet van 21 december 2018. Auteur Wuyts, die de architect is van de wetten van 17
maart 2013 en 21 december 2018, verwerkt tegelijk de wijzigingen aan de nieuwe beschermingsregeling ingevolge de wet van 10 maart 2019 tot tenuitvoerlegging van het
Verdrag van ’s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming
van volwassenen, die inwerking is getreden op 1 januari 2020. Vervolgens (p. 127-133)
wordt de aangepaste structuur van het eengemaakte statuut weergegeven samen met
een korte toelichting van het artikel aan de hand van enkele trefwoorden opdat de
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lezer niet te lang zou moeten zoeken naar het benodigde artikel voor een antwoord
op zijn vraag. Daarna (p. 135-548) wordt de aangepaste wetgeving aan de hand van
de parlementaire voorbereiding artikelsgewijs toegelicht. Alle basisartikelen worden
hernomen samen met de wijzigingen die de voorbije jaren zijn aangebracht. De klemtoon ligt op de wijzigingen aangebracht door de wetten van 21 december 2018 en 10
maart 2019. Tot slot (p. 549-697) bevat dit boek een gecoördineerde wettekst van niet
enkel van de basisartikelen van het eengemaakte statuut, maar ook alle bepalingen
die in het licht van dit statuut zijn aangepast en die relevant zijn voor de dagelijkse
praktijk. Ook de tekst van de wet van 10 maart 2019 is opgenomen in het boek.
Sven Mosselmans

RECHTSVERGELIJKING
P. Letto-Vannamo, D. Tamm en B.O. Gram Mortensen (eds.), Nordic Law in European
Context (Londen: Springer 2018), vii + 213 p., €127,19.
Wanneer men het heeft over het Noordse recht, refereert men aan het recht van de
Scandinavische landen Denemarken, Noorwegen, Ijsland, Zweden en Finland. Meer
dan eens wordt het recht van deze landen in de zogenaamde macro-rechtsvergelijking
samengebracht in één groep of rechtsfamilie. Dit is onder meer het geval in het handboek van Zweigert en Kötz waar de Noordse rechtsfamilie wordt onderscheiden van
onder meer de zogenaamde Romanistische of Germanistische rechtstradities. Andere
auteurs onderscheiden het Scandinavische recht weliswaar, maar twijfelen over de
mate waarin het wel degelijk als een aparte groep of rechtsfamilie te onderscheiden is
van de common law rechtstraditie of het continentaal-Europese recht (zo onder meer
Uwe Kischel). Indien het Scandinavische recht in een handboek van rechtsvergelijking
al aandacht krijgt, is dit vaak al bij al beperkt (in het handboek van Gorlé, Bourgeois
e.a. uit 2007 nog niet eens één pagina).
Het voorliggende boek kan aan het gebrek aan aandacht voor het Scandinavische recht
misschien wel wat remediëren. Het werk bevat een aantal bijdragen over thema’s die
duidelijk pogen te maken hoe het Noordse recht en de Noordse manier van (rechts)
denken toch wel verschilt van andere rechtstradities, doch óók hoe binnen deze
rechtstraditie verschillen blootgelegd kunnen worden tussen de landen die tot deze
rechtstraditie behoren. Dit laatste is niet onbelangrijk: het uitgangspunt van het boek
is immers uitdrukkelijk dat, hoewel er niet zoiets bestaat als een Noords gemeenschappelijk recht, het toch zinvol is te spreken over het Noordse recht. Dit bewustzijn
is niet enkel zinvol voor comparatisten doch ongetwijfeld ook voor eenieder die met
Noordse juristen samenwerkt en te maken heeft met vragen die het recht van deze
landen betreffen. Voor hen is dit boek ongetwijfeld nuttig.
In voormelde optiek is het niet onlogisch dat in een eerste bijdrage precies wordt
ingegaan op het Noordse rechtsdenken en inzonderheid wordt onderzocht welke gemeenschappelijke karakteristieken de rechtssystemen van de verschillende
Scandinavische landen hebben en hoe deze – hoe kan het ook anders – zijn gesteund
op en te verklaren door historische ontwikkelingen. Het is immers geweten dat de
TPR 2020

687

samenwerking op juridisch vlak tussen de Scandinavische landen een lange traditie
heeft en teruggaat tot 1872 en bovendien ook op diverse terreinen als succesvol kan
worden bestempeld. Andere thema’s die in het boek aan bod komen en onmiskenbaar met de Scandinavische/Noordse achtergrond/traditie worden geassocieerd zijn
onder meer de welvaartsstaat en gendergelijkheid. Ook daaraan worden afzonderlijke bijdragen gewijd benevens onder meer aan het strafrecht, het familierecht, het
arbeidsrecht en het publiekrecht. Dit alles maakt dat dit boek lezenswaardig is en
zeker de nieuwsgierigheid van menig jurist kan prikkelen.
Michael Traest

STAATSRECHT
P. Bekaert, De sluipende staatsgreep (Tielt: Lannoo 2019), 224 p., €22,99.
Om concurrenten of opposanten in opspraak te brengen, maakt men in Rusland
gebruik van kompromat, een afkorting van “compromitterend materiaal”, dat wordt
ingezameld, gearchiveerd, verhandeld en strategisch ingezet voor zakelijke of politieke doeleinden. Vadertje Stalin was de grote bezieler van deze methode toen naar
aanleiding van de meedogenloze zuiveringsoperatie, die hij in de jaren 30 van de
vorige eeuw ontketende, méér dan twee miljoen mensen werden terechtgesteld of
naar de gruwelijke Goelag gestuurd.
Het criminaliseren van publieke tegenstanders is niet het monopolie van de totalitaire staten. De gewezen Brugse stafhouder Paul Bekaert, die naam en faam maakte
als mensenrechtenadvocaat, geeft een aantal voorbeelden uit de recente geschiedenis waarbij justitie misbruikt wordt voor politieke doeleinden: Noord-Ierland, de
Baskische en Catalaanse kwestie, de lotgevallen van zakenman Soros in Hongarije,
ngo’s die vluchtelingen redden van een verdrinkingsdood in de Middellandse Zee.
Dat de Europese Unie machteloos toekijkt hoe de magistratuur in bepaalde OostEuropese lidstaten verknecht wordt tot uitvoeringsagent van populistische presidenten
en regeringsleiders, is evenmin een hoopgevende ontwikkeling.
Bij ons voltrekt de ontmanteling van justitie zich naar het oordeel van Bekaert onderhuids. Materieel wegens de onderbestaffing en omdat de werkingsmiddelen en
de infrastructuur, waarover het gerechtelijk apparaat beschikt, ontoereikend zijn.
Inhoudelijk doordat heel wat rechtsprekende taken in handen zijn van pseudorechters
(leden van de volksjury, sanctionerende ambtenaren, arbiters en bemiddelaars) of het
openbaar ministerie bij wie een strafproces kan worden afgekocht via een verruimde
minnelijke schikking. Ook kan het parket met een verdachte strafvermindering regelen in ruil voor een bekentenis (guilty plea) of een verklikking (plea bargaining).
De rechter krijgt daarbij hoogstens een figurantenrol toebedeeld, bijvoorbeeld om
de deal te bekrachtigen die de aanklager met de verdachte sloot. De auteur huivert
vooral van de plannen die momenteel in het parlement circuleren om de macht van de
onafhankelijke en onpartijdige onderzoeksrechter uit te hollen en over te dragen naar
de procureur des Konings die deze eigenschappen niet bezit, maar onderworpen is
aan de autoriteit en het toezicht van de minister van Justitie. Niet in het minst wordt
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het gezag van de rechterlijke macht ondergraven omdat straffen onuitgevoerd blijven
en geldboetes niet worden geïnd.
Toch ziet Paul Bekaert, die zichzelf omschrijft als een romantisch advocaat omdat
bij hem het maatschappelijk engagement primeert op het bedrijfseconomisch rendement, enkele lichtpunten. Het einde van de politieke benoemingen in de magistratuur
in 1998 gaf het rechtsapparaat opnieuw vleugels. Belgische rechters laten zich niet
manipuleren in politiek gestuurde processen. Vooral in Franstalig België is er een
bijzondere gevoeligheid voor de naleving van de mensenrechten.
Het boek van meester Bekaert leest als een waarschuwing. We moeten een grote
waakzaamheid en strijdvaardigheid aan de dag leggen voor de sluipende staatsgreep
die de rechterlijke macht bedreigt. Benevens de politieke wereld moet zij optornen
tegen de vooroordelen van andere critici die haar legitimiteit onophoudelijk in vraag
stellen: de labiele publieke opinie, de op sensatie beluste pers, de sociale media waar
digitale afrekeningen en lynchpartijen dagelijkse kost zijn.
Alain Coppens

VENNOOTSCHAPSRECHT
K. Maresceau, De nieuwe vennootschapswet - Een eerste commentaar (Mechelen:
Wolters Kluwer 2019), ix + 642 p., €75.
Op 28 februari 2019 heeft het federale parlement het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlang proces dat reeds in 2014 een aanvang kende met een intentieverklaring van de minister van Justitie om het vennootschapsrecht ingrijpend
te moderniseren. Na diens uitnodiging hiertoe, werkte het Belgisch Centrum voor
Vennootschapsrecht (BCV-CDS) een conceptnota uit met algemene beleidslijnen
waaraan een modern vennootschapsrecht zou moeten beantwoorden. Het BCV-CDS is
een interuniversitaire denktank die professoren vennootschapsrecht van alle Belgische
universiteiten verenigt. Voor de verdere bijsturing en concrete uitwerking van de door
het BCV-CDS bedoelde algemene beleidslijnen in effectieve ontwerpteksten heeft de
minister van Justitie vervolgens een beroep gedaan op een groep van (grotendeels
dezelfde) vennootschapsexperten, daarin bijgestaan door enkele medewerkers van
de FOD Justitie en het kabinet Geens. Het politieke spel zorgde ervoor dat de teksten
alsnog diverse malen werden bijgestuurd, na verschillende zittingen van de bevoegde
parlementaire commissie en adviezen van de Raad van State.
De goedkeuring van het WVV door het federale parlement vormt het kroonjuweel
van de hervorming van het ondernemingsrecht, nadat reeds op 1 mei 2018 de nieuwe
insolventieregels van boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (WER) in
werking zijn getreden en met ingang van 1 november 2018 het aloude Wetboek van
Koophandel met inbegrip van de notie ‘handelaar’ werd begraven. Het is overduidelijk de ambitie van België om op die manier een competitief ondernemingsrecht te
hebben dat het vestigingsbeleid moet ondersteunen en België internationaal op de
kaart moet zetten.
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Het WVV hangt onlosmakelijk samen met het Uitvoeringsbesluit dat het WVV verder
uitvoert (KB/WVV). De moderniseringen die het WVV tot stand brengt, noodzaakten
ook wijzigingen van andere wetgeving, waaronder in de eerste plaats het WIB 1992.
Het was immers de centrale bedoeling om de hervorming van het vennootschapsrecht
fiscaal neutraal te houden.
Het WVV beoogt in het algemeen het vennootschapsrecht grondig te vereenvoudigen en te moderniseren. Het WVV is opgebouwd rond drie duidelijk geformuleerde
krachtlijnen, die in belangrijke mate met elkaar overlappen. De uitwerking van deze
krachtlijnen laat toe te snoeien in het aantal ondernemingsvormen. De eerste krachtlijn van het WVV bestaat in het doorvoeren van een doorgedreven vereenvoudiging
van de vennootschapswetgeving. Deze vereenvoudiging behelst voornamelijk de
integratie van het vennootschaps- en verenigingsrecht in één coherent wetboek, zo
ook de verduidelijking en betere omschrijving van tal van regels die het voorwerp
van discussie uitmaakten of waarvan algemeen werd aangenomen dat zij ondoordacht
waren opgesteld. De tweede krachtlijn van het WVV bestaat in het bewerkstelligen
van een verregaande flexibilisering van het vennootschapsrecht. Zo wordt in de besloten vennootschap (bv) het concept ‘maatschappelijk kapitaal’ afgeschaft, kunnen
aandelen met meervoudig stemrecht worden uitgegeven en kan de overdraagbaarheid
van aandelen volledig vrij worden geregeld in de statuten. Uiteraard wordt daarbij
steeds aandacht geschonken aan de behartiging van de belangen van derden, waaronder vooral de schuldeisers. De flexibiliseringsgedachte wordt ook doorgetrokken
naar de nv, zij het dat de ruimte hiertoe minder groot is dan bij de bvba, gelet op de
dwingende voorschriften uit de Europese Harmonisatierichtlijnen waaraan België
is gebonden. De derde krachtlijn van het WVV situeert zich op het vlak van het
internationaal vennootschapsrecht. Een inhoudelijk goed en logisch gestructureerd
vennootschapsrecht met efficiënte regels is onontbeerlijk voor de aantrekkelijkheid
van een land als incorporatie-hub voor nationale én internationale ondernemingen.
Een cruciaal gevolg van een en andere krachtlijn is de reductie van het aantal ondernemingsvormen, evenals de reductie van het aantal vormen van vereniging en
stichting. Naast de Europese rechtsvormen (SE, SCE en EESV) blijven er in wezen
vier basisvormen van vennootschappen over: de maatschap, de besloten vennootschap
(bv), de naamloze vennootschap (nv) en de coöperatieve vennootschap (cv). Spilfiguur
wordt de nieuwe BVBA, omgedoopt naar besloten vennootschap.
Het voorliggende werk biedt vooreerst een welgekomen eerste commentaar bij het
nieuwe vennootschapsrecht. Die zeer overzichtelijke commentaar is het eerste deel
van het boek en beslaat 111 bladzijden. Het tweede deel van ongeveer 20 bladzijden
bevat de Memorie van Toelichting. In het derde, laatste en tegelijk meest omvangrijke deel van ongeveer 500 bladzijden volgt dan de bedoelde wetgeving en meer
precies de omvangrijke wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS 4 april 2019),
de overgangsregelingen en de bepalingen van inwerkingtreding, een concordantietabel WVV – W.Venn. (BS 24 juni 2019) en het Koninklijk besluit van 29 april 2019
tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (BS 30 april
2019). Auteur Maresceau, die zowel academische ervaring als praktijkervaring heeft,
maakt de lezer wegwijs in de structuur en de inhoud van de substantiële nieuwe wetgeving. Hij staat stil bij de meest fundamentele wijzigingen die het WVV doorvoert,
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zo onder meer bij de nieuwe regels met betrekking tot de uitgifte en overdracht van
aandelen, de uitkeringen, de alarmbelprocedure, het bestuur, de geschillenregeling,
de ontbinding en vereffening en de herstructureringen.
Sven Mosselmans

VENNOOTSCHAPSRECHT
O. Caprasse, H. Culot en X. Dieux (eds.), Le nouveau droit des sociétés et des associations (Limal: Anthemis 2019), 630 p., €108,49.
Met de invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (in de
volksmond al genoegzaam bekend als het “WVV”) vond recent een ware aardverschuiving plaats in ons Belgisch vennootschaps- en verenigingslandschap. Het WVV
vormt het resultaat van een grondige modernisering van ons Belgisch organisatierecht,
waarbij vereenvoudiging, flexibilisering en een aanpassing aan de Europese evoluties
de voornaamste krachtlijnen vormden. Het wetboek heeft ook als verdienste dat het
zowel het vennootschapsrecht als het verenigingsrecht bundelt, daar waar we tevoren
ook nog moesten teruggrijpen naar de Wet van 27 juni 1921 voor verenigingen en
stichtingen.
Het WVV is ingevoerd via de Wet van 23 maart 2019, is vervolgens op 1 mei 2019
in werking getreden met onmiddellijke toepassing op alle nieuwe vennootschappen,
en het werd per 1 januari 2020 ook toepasselijk op alle vooraf bestaande vennootschappen en verenigingen.
Het is geen toeval dat dit omstandige verzamelwerk over het WVV reeds op 1 augustus
2019 (en dus zéér kort na de invoering) van de drukpers is kunnen rollen. Vooreerst
stond het WVV al jaren in de steigers als sluitstuk van een ruimere hervorming van
het Belgische ondernemingsrecht. De meeste regels die hun weg naar het WVV vonden, circuleerden dan ook al jaren in de ontwerpteksten. Nochtans zijn er onderweg
ook enkele (vrij) revolutionaire nieuwigheden gesneuveld, zoals bijvoorbeeld de
cap op bestuurdersaansprakelijkheid. (Akkoord, zij staat wel nog in de wet, maar is
nu dermate uitgehold dat zij in de praktijk allicht niet veel rimpels op het water zal
veroorzaken.) Bovendien is ook niet elke oude, vertrouwde regel overboord gegooid.
Veel regels die betrekking hebben op de NV zijn inhoudelijk ongewijzigd gebleven
(zeker indien ‘Europa’ ons weinig keuze liet) of zullen minstens zeer vertrouwd
aanvoelen, waardoor het voor de praktizijn misschien nog vooral zaak is om zich de
nieuwe nummering eigen te maken. Die nummering is afgestemd op de verschillende
boeken die het WVV omvat, zoals in buitenlandse rechtsstelsels wel vaker het geval
is, en sinds het WER ook in ons Belgische ondernemingsrecht goed ingeburgerd lijkt.
Het verzamelwerk heeft zich (gelukkig) niet op die numerieke indeling geënt. Editors
O. Caprasse, H. Culot en X. Dieux hebben er integendeel voor gekozen om het onderwerp op een meer thematische wijze aan te snijden. De auteurslijst oogt ronduit
indrukwekkend, niet alleen om kwantitatieve maar vooral om kwalitatieve redenen.
De meesten onder hen hebben immers zowel hun academische strepen verdiend als
naam gemaakt in de praktijk (wat de praktische insteek en bruikbaarheid ervan ten
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goede komt), en waren nauw of minstens in de coulissen betrokken bij de totstandkoming van het WVV.
Na een voorwoord van de geestelijke vader van het WVV, minister van Justitie Koen
Geens, volgt een algemene inleiding van Y. De Cordt over de ontstaansgeschiedenis
en de achterliggende doelstelling van de hervorming, en over de structuur, de inwerkingtreding / temporele toepassing en voornaamste krachtlijnen van het WVV. Die
inleiding bevat weinig tot geen nieuws voor specialisten, maar betreft niettemin een
smakelijk aperitiefhapje met het oog op wat volgt. In de navolgende bijdrage besluit
P.A. Foriers wat we het inleidend luik zouden kunnen noemen met een bespreking
van de algemene principes op basis van de vereenvoudigings- en flexibiliseringsdoelstelling enerzijds, en wat duiding bij enkele (ver)nieuw(d)e technische definities en
gemeenschappelijke bepalingen anderzijds.
De vennootschapsrechtelijke bijdragen die daarna volgen zijn alle lezenswaardig en
verdienen een afzonderlijke bespreking, maar dit zou ons uiteraard te ver leiden. H.
Culot bespreekt in zijn bijdrage de (werkelijke) wijzigingen in de BV zonder kapitaal,
en dit zowel wat de vorming als de instandhouding van het vermogen betreft. D.
Willermain, F. Messinne en G. Collard buigen zich in algemene zin over het vennootschapsbestuur, gevolgd door een bijdrage van L. Cornelis en A. François die zich
toespitst op bestuurdersaansprakelijkheid. D. Matray, C. Duvieusart, G. Matray en
A. Nokerman hebben het over de uitgifte en overdracht van effecten in de naamloze
en besloten vennootschap, waar toch wel op veel vlakken ingrijpende wijzigingen
zijn doorgevoerd. E. Pottier en A. de Selys Longchamps gaan dieper in op rechterlijk
ingrijpen in het leven van de vennootschap, o.a. door de mogelijke nietigverklaring
van besluiten van vennootschapsorganen en via de geschillenregeling. D. Szafran
deelt zijn expertise rond genoteerde vennootschappen. E.-J. Navez en H. Culot hebben
een bijdrage gewijd aan (nieuwigheden inzake) herstructureringen onder het WVV,
R. Aydogdu aan het nieuwe regime voor de ontbinding en vereffening van vennootschappen. M. Coipel bespreekt de reeds vermelde integratie van het verenigingsrecht
in het nieuwe wetboek. Ten slotte maakt de aandacht die aan het overgangsrecht
wordt besteed via de bijzonder interessante bijdrage van V. Simonart de cirkel vanuit
vennootschapsrechtelijk oogpunt behoorlijk rond.
De grootste meerwaarde van dit verzamelwerk ten opzichte van de vele andere waarin
(delen van) het WVV in detail worden besproken, betreft volgens mij echter niet
de vele vennootschapsrechtelijke bijdragen (waarmee ik niets wil afdoen aan hun
kwaliteit en bruikbaarheid), maar wel de aandacht voor de belendende percelen,
m.a.w. regelgeving die naast het WVV (be)staat. Zo bespreekt M. Fallon de wijzigingen aan het Wetboek van internationaal privaatrecht (waarbij uiteraard de switch
naar de statutaire zetelleer centraal staat), zonder daarbij de moeilijke rechtspraak
van het Hof van Justitie van de-EU en lastige vragen over de temporele toepassing
van de nieuwe regels te schuwen. L. De Broe en D. Garabedian behandelen de vele
wijzigingen die noodzakelijk waren om de vennootschapsrechtelijke hervorming (in
beginsel) vanuit fiscaal oogpunt neutraal te laten verlopen (denk maar aan de notie
fiscaal gestort kapitaal). P. Lambrecht heeft de eer om het verzamelwerk af te sluiten
met een bijdrage over de financieelrechtelijke aspecten.
Hoewel het verzamelboek geen systematische bespreking van de verschillende boeken
van het WVV betreft, is het duidelijk dat de voornaamste vennootschapsrechtelijke
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thema’s uitgebreid aan bod komen (bestuur, vermogen, effecten), naast welgekomen
aandacht voor wat het strikt vennootschapsrechtelijke overstijgt. Dat de auteurs hun
bijdragen naast en onafhankelijk van elkaar schreven, leidt ertoe dat bepaalde zaken
meerdere keren worden aangestipt, maar we durven vermoeden dat dit boek niet als
een roman van de eerste tot de laatste pagina wordt uitgelezen, waardoor dit op zich
niet stoort.
Zeker voor Nederlandstalige juristen is dit een bijzonder nuttige aanwinst, aangezien
we ons in België aan beide zijden van de taalgrens al te vaak beperken tot rechtsleer
in onze moedertaal, waardoor we pakweg de helft van de relevante rechtsleer stof
laten vergaren. Wij hebben alleszins reeds meermaals dankbaar gebruik gemaakt
van dit verzamelwerk.
Christophe De Backere

VERBINTENISSENRECHT
F. P eeraer , Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht
(Antwerpen: Intersentia 2019), xxxix + 848 p., €175.
Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar
grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid vervaagt en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds
noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar. Dit boek is de handelseditie van het doctoraal proefschrift ‘Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht’
waarmee Frederik Peeraer op 11 juni 2018 de titel van doctor in de rechten aan de
KU Leuven behaalde en waarin hij de hedendaagse nietigheidsleer aan een grondige
schouwing onderwerpt.
In zijn proefschrift stelt Peeraer dat er wat de nietigheid betreft, op meerdere vlakken
rechtsonzekerheid heerst. Volgens Peeraer is dat het geval wat de volgende aspecten
betreft: (1) het nietigheidsbegrip zelf, (2) de verjaring van de vordering tot nietigverklaring, (3) de wijze waarop de nietigheid wordt afgedwongen en (4) de gevolgen
die een afgedwongen nietigheid heeft ten opzichte van derden.
De hoofddoelstelling van Peeraer zijn onderzoek bestaat erin om consistente oplossingen te formuleren voor elk van de vier geschetste problemen. Daarbij verduidelijkt de auteur uitdrukkelijk dat het aanreiken van oplossingen niet het einddoel is
op zich, maar dat zijn doel er mede in bestaat een coherent kader te creëren en dat
de voorgestelde oplossingen ook moeten kaderen in functie van deze doelstelling.
Centraal bij de door Peeraer aangereikte oplossingen is om het aantal begrippen en
rechtsfiguren dat werd herdacht, beperkt te houden. De auteur wil ten stelligste gaan
vermijden dat de abstracte begrippen een eigen leven gaan leiden en de schijn zouden
wekken een billijke oplossing te hebben bereikt, terwijl net het tegendeel waar is.
De vraag stelt zich vervolgens of Peeraer in dat opzicht is geslaagd. Volgens ondergetekende is dat wel degelijk het geval en is Peeraer zelfs met glans in dat opzet geslaagd.
De handelseditie van het proefschrift van Peeraer is een vuistdik boek geworden,
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waarin Peeraer met chirurgische precisie de grondslagen en de huidige opvattingen
binnen de nietigheidsleer analyseert. Vanuit die analyse stelt hij vervolgens oplossingen voor om binnen de nietigheidsleer orde op zaken te stellen en opnieuw rechtszekerheid te brengen.
Hoofdconclusie uit dit onderzoek is dat niet het volledige ‘huis’ van de nietigheid
met de grond moet worden gelijkgemaakt, maar dat bepaalde renovaties volgens de
auteur kunnen volstaan om opnieuw rechtszekerheid te scheppen. Peeraer formuleert
in het proefschrift meer concreet een driearmige ommezwaai. Zo stelt hij dat bij de
toepassing van de nietigheidssanctie de nadruk niet moet liggen op de toepassing van
de nietigheidssanctie zelf, de door hem geschetste axioma’s en de in zijn onderzoek
onvruchtbaar gebleken categorieën. De klemtoon moet volgens hem daarentegen liggen op de onderliggende beginselen, het concrete geval waarop de nietigheidssanctie
dient te worden toegepast en de rechtmatige belangen van de belanghebbende partijen.
Bij deze afweging moet volgens Peeraer de rechtsbescherming van de onderhorigen
centraal staan.
Zijn promotoren stellen in het voorwoord dat de auteur deze grote uitdaging is aangegaan om de fundamenten van nietigheid te onderzoeken en de nietigheidsleer te
herdenken. Peeraer zelf noemt het herdenken van de principes van de nietigheidsleer
‘heiligschennis’. De nietigheidsleer herdenken vergt inderdaad moed, aangezien de
hele leer ondertussen in steen is gebeiteld. Peeraer slaagt daar zonder meer met glans
in en dit boek is dan ook een must-read voor iedere practicus die vroeg of laat met
de nietigheidsleer geconfronteerd wordt.
Lander Van Gucht

VARIA
A. Ellian en P. Cliteur, De Staat versus Wilders (Den Haag: BjU 2019), 178 p., €19,50.
Het is één van de onthutsende paradoxen waartoe de auteurs van dit boek komen.
De overheid slaagt er niet in om de vijanden van de vrije meningsuiting, die provocerende of kritische standpunten vergelden met aanslagen en doodsbedreigingen, in
toom te houden en snoert dan maar de polemisten de mond. Door het chilling effect
van de strafrechtelijke interventie verschraalt het publieke debat tot politiek-correcte gemeenplaatsen. Wie het aandurft in woord of geschrift de eeuwige waarheden
van geïnstitutionaliseerde ideologieën en religies op de korrel te nemen, hangt een
rechtszaak boven het hoofd. De fundamentalisten (in het boek steevast “theoterroristen” genoemd) krijgen vrij spel om de grenzen van het democratische debat, dat
uit zijn aard ruimte moet bieden voor alle mogelijke tegenstellingen, op arbitraire
gronden verder in te perken. Een kloof scheidt ons van Voltaire die meer dan twee
eeuwen terug in een brief aan kloosterabt Le Riche (in een weliswaar apocrief maar
hem toch op het lijf geschreven citaat) noteerde: “Monsieur l’abbé, je déteste ce que
vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire”.
De auteurs zijn als amici curiae betrokken bij het proces Wilders, de Nederlandse
politicus die vervolgd wordt wegens het aanzetten tot discriminatie en het beledigen
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van een groep op grond van ras. Paul Cliteur trad op als getuige-deskundige voor de
eerste rechter. Afshin Ellian volgde hem op in hoger beroep. Zij namen deze uitdaging
aan omdat in het proces met betrekking tot de “minder Marokkanen”-uitspraak heel
wat principiële vragen komen bovendrijven die verband houden met de filosofische
grondslagen van het rechtssysteem, thema’s die hen als hoogleraar rechtsfilosofie aan
de Leidse rechtsfaculteit rechtstreeks raken.
Na zorgvuldig te hebben aangetoond dat de tenlastelegging willekeurig is (zo werd
zijn collega Pechtold niet vervolgd hoewel die beweerd had dat alle Russen leugenaars
zijn) en het legaliteitsbeginsel schendt, waarschuwen de auteurs voor het gevaar dat
de rechterlijke macht wordt meegezogen in het moeras van de politieke retoriek en
de indruk wordt gewekt dat de rechters niet meer onpartijdig zijn. Strafvervolging
blijft een ultimum remedium en kan enkel op buitengewoon zwaarwegende gronden
(EHRM 19 juli 2018, Makraduli t/ Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië).
Politiek-democratische sanctiemechanismen zijn dan ook meer op hun plaats, zoals
bijvoorbeeld de uitsluiting van deelname aan het bestuur (bij ons gekend als het
cordon sanitaire).
De toenemende criminalisering van religiekritiek door het EHRM sinds de zaak
Otto-Preminger-Institut in 1994, recent nog bevestigd in het arrest E.S. t/ Oostenrijk
van 25 oktober 2018, baart de auteurs grote zorgen. Waar inzake het recht op vrijheid
van expressie voordien een soort “Voltairiaanse tolerantie” gold en ook schokkende,
aanstootgevende en verontrustende uitingen werden beschermd (EHRM 7 december
1976, Handyside t/ Verenigd Koninkrijk), geeft het Hof thans blijk van een bedenkelijk
activisme door satirische en smalende uitingen, gewoon omdat zij het vreedzaam
genot van de godsdienstvrijheid verstoren, te verbieden. Met dergelijke despotische
grensmarkeringen (p. 33) dreigt het spookbeeld van het obscurantisme uit Europa’s
dark ages aan de horizon. Niet alleen werkt deze rechtspraak het gewelddadig verzet
tegen religiekritiek in de hand, zij ontneemt de democratische rechtsorde, die gekenmerkt wordt door pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid, ook haar weerbaarheid
omdat de vrijheid van meningsuiting daarvan een onmisbaar fundament is. Terecht
citeren de auteurs Nietzsche: “Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht
dabei zum Ungeheuer wird”.
Twee kamergeleerden die, hoewel zij het ideeëngoed van Geert Wilders geenszins
delen, hem ten tonele voeren als de nieuwe Willem van Oranje en vrijpleiten tegen
de lafhartige hypocrisie van een weldenkende linkse elite; het vergt een grote dosis
moed. Hun bijdrage illustreert alvast dat politieke vrijheid nooit een verworven goed
is, maar een strijd die iedere dag opnieuw moet geleverd worden.
Alain Coppens
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