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AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

E. dE KEzEl, Asbest, gezondheid en veiligheid. Ontwikkelingen in het aansprakelijk-
heidsrecht (Antwerpen: Intersentia 2013), xviii + 762 p., € 85,00

De voornaamste doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht is om slachtoffers een 
schadevergoeding toe te kennen. In tal van sectoren wordt deze doelstelling noch-
tans niet bereikt omdat het slachtoffer geen fout, schade of oorzakelijk verband kan 
bewijzen, of omdat zijn vordering reeds verjaard is. In bepaalde gevallen, in het bij-
zonder voor zogenaamde. sociale risico’s, wordt dit als onrechtvaardig beschouwd. 
Dit is bijvoorbeeld zo in het medische aansprakelijkheidsrecht, maar ook voor de 
asbestproblematiek. 
Het is deze laatste problematiek die mevrouw De Kezel grondig onderzoekt in haar 
proefschrift. Daarin is zij nagegaan tot welke ontwikkelingen asbest heeft geleid in 
het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, ten aanzien van de omgang met 
gezondheid, veiligheid en verantwoordelijkheid, en waardoor deze ontwikkelingen 
zijn ontstaan. Dit onderzoek werd opgedeeld in vier subvragen, die elk in een af-
zonderlijk deel worden behandeld. Het onderzoek spitst zich daarbij voornamelijk 
toe op het Nederlandse recht. Dit kan perfect worden verantwoord omdat ‘de asbest-
kwestie’ in Nederland veel meer, en vooral sneller, onder de aandacht is gekomen 
van de publieke opinie en de beleidsmakers dan bijvoorbeeld in België. Niettemin 
wordt in ieder hoofdstuk consequent de vergelijking gemaakt met de situatie in Bel-
gië en Frankrijk. Hier en daar wordt ook verwezen naar de situatie in de common 
law landen.
Het eerste deel is een inleidend en eerder beschrijvend deel. Het behandelt allereerst 
de vraag waarom de asbestindustrie zo’n opmars heeft gekend, en wanneer de eer-
ste (duidelijke) tekenen kwamen dat er gezondheidsrisico’s verbonden waren aan 
het gebruik ervan. Deze risico’s worden omschreven, alsook wie er potentieel het 
slachtoffer van kan worden. Het deel besluit met een hoofdstuk over de historische 
productie van asbest. Een markante vaststelling is dat de wereldproductie van as-
best onder invloed van de ‘nieuwe groeilanden’ terug aan het stijgen is. Dit laatste 
hoofdstuk was m.i. beter, zij het in een ingekorte versie, opgenomen in het eerste 
hoofdstuk van dit deel.
In het tweede deel wordt in de eerste plaats ingegaan op de vraag hoe de nationale en 
internationale instanties zijn omgegaan met de kennis over de gezondheidsrisico’s. 
De auteur komt terecht tot de vaststelling dat zowel de industrie als de overheid 
nalatig hebben gereageerd, gegeven de kennis die bestond omtrent de gezondheids-
risico’s. De asbest beschermende maatregelen van de overheid werden maar ge-
nomen nadat de bedrijven deze zichzelf de facto al hadden op gelegd. Zij hadden 
meer oog voor de gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie, dan voor de 
gevolgen voor de volksgezondheid op lange termijn. België was ook één van de 
Europese landen die er het langst over deed om een totaalverbod op asbest in te 
stellen. Dit lakse optreden van de overheden in de verschillende Europese lidstaten 
wordt door de auteur ‘de asbestkwestie’ genoemd. In Frankrijk en Nederland kwam 
‘de asbestkwestie’ al in de jaren 1990 onder de aandacht van de publieke opinie en 
de beleidsmakers. In België heeft het tot 2006 geduurd eer dit onder de aandacht 
van de publieke opinie kwam en er daarnaast ook door het Vlaams(!) parlement een 
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onderzoeksrapport over werd opgesteld. De auteur is echter kritisch ten aanzien 
van de onderzoeksrapporten van de genoemde landen naar de nalatigheid van de 
overheid in het verleden. Zij merkt op dat deze rapporten over het hoofd zien dat 
de overheden bij het regulerend optreden enkel maar het tempo van de industrie 
gevolgd hebben, waarin het belang van asbest steeds verminderde door de opkomst 
van vervangproducten en door de evolutie van een grondstoffeneconomie naar een 
netwerkeconomie. Kortom, omdat het belang voor de economie en de werkgelegen-
heid afnam, nam het belang van de volksgezondheid toe.
Vandaag de dag is vooral de manier waarop we omgaan met producten waarin zich 
nog asbest bevindt van belang. In tegenstelling tot bij de vergoeding van de slacht-
offers, legt de overheid de verantwoordelijkheid hiervan volledig bij de burgers. 
Op hen rust een saneringsplicht van besmette gronden en gebouwen, waarbij strin-
gente veiligheidsmaatregelen moeten worden nageleefd. De kosten hiervan zijn in 
de meeste gevallen volledig voor de burger. Het logische gevolg daarvan is dat deze 
regels maar zelden worden nageleefd. Doordat asbest nog steeds wijd verspreid is, 
kunnen overheden de naleving ervan ook niet controleren, en de handhaving via 
rechtspraak gebeurt enkel maar ex post en meestal pas na klacht van een andere 
burger. De auteur benadrukt dat de overheid niet kan verwachten dat burgers hun 
verantwoordelijkheid opnemen zonder zelf de tools aan te reiken om de burger er-
toe aan te zetten dit te doen. Zij denkt hier in het bijzonder aan slooppremies, sub-
sidies en fiscale gunstmaatregelen. Daarnaast worden ook nog andere voorstellen 
gedaan: een asbestsaneringsfonds, product recall maatregelen en het opdragen van 
een zorgplicht aan woningcorporaties.
In het derde deel wordt ingegaan op de vraag hoe de bestaande vergoedingssys-
temen zijn ingezet bij de omgang met asbestgerelateerde gezondheidsschade. Een 
belangrijke vaststelling daarbij is dat het aansprakelijkheidsrecht hiervoor weinig 
geschikt is.
Asbestgerelateerde schade is een zogenaamd long tail risk. Daardoor rijst het pro-
bleem dat de aansprakelijkheidsvordering in Nederland en België meestal reeds 
verjaard zal zijn vooraleer ze kan worden ingesteld, of zelfs nog vooraleer ze is 
ontstaan. Volgens de auteur kan dit in bepaalde gevallen strijdig zijn met het recht 
op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM). In Nederland is de wetgever tussengeko-
men en werd de absolute verjaringstermijn afgeschaft voor personenschade van na 
1 februari 2004. De Belgische wetgever heeft op dit vlak echter niets ondernomen. 
In beide landen stelt de rechtspraak zich echter, soms op bedenkelijke wijze, soepel 
op om de vordering toch ontvankelijk te verklaren. In Frankrijk kent men dergelijke 
problemen niet omdat de (tienjarige) verjaringstermijn er pas aanvangt vanaf de 
manifestatie van de schade.
Vervolgens zijn er de ontwikkelingen in het buitencontractuele aansprakelijkheids-
recht. Deze worden besproken in het achtste hoofdstuk. Het feit dat een vordering 
kán worden ingesteld, zegt immers nog niets over de slaagkansen ervan. Dit wordt 
vooral benaderd vanuit het Nederlandse recht omdat er in België en Frankrijk nage-
noeg geen vorderingen werden ingesteld – in het boek wordt één Belgisch voorbeeld 
aangehaald. Dit kan worden verklaard omdat werknemers in die landen recht heb-
ben op een forfaitaire vergoeding van de beroepsziekteverzekering. De werknemers 
kunnen zich voor het overige deel van de schade in principe niet meer richten tot 
hun werknemer. Al moet dit voor Frankrijk wel direct genuanceerd worden gelet 
op de evoluties in de cassatierechtspraak met betrekking tot de onverschoonbare 
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fout van de werkgever (zie hierna). Los daarvan neemt dit echter niet weg dat an-
dere slachtoffers – omwonenden of gezinsleden van werknemers – een aansprake-
lijkheidsvordering kunnen instellen. Bij het beoordelen van een mogelijke fout van 
een asbestverwerkend bedrijf bestaat het gevaar dat de zorgvuldigheidsnorm wordt 
ingevuld aan de hand van de (wetenschappelijke) kennis en maatschappelijke opvat-
tingen van vandaag. Anderzijds is het zo dat het feit dat bepaald gedrag gebruikelijk 
was in een bepaalde sector, en niet verboden werd door de wetgever, niet noodza-
kelijk tot gevolg heeft dat er geen onzorgvuldig gedrag verweten kan worden. Dit 
geldt ook voor België en Frankrijk. De rechtspraak lijkt zich in dit verband streng op 
te stellen ten aanzien van de bedrijven, al blijkt er een duidelijk onderscheid tussen 
de primaire en secundaire asbestindustrie, enerzijds, en de tertiaire en quaternaire 
asbestindustrie, anderzijds. Ook het bewijs van een oorzakelijk verband kan proble-
men opleveren. Zo worden statistische gegevens in de regel niet aanvaard als bewijs 
van een oorzakelijk verband. Tot slot zijn er ook nieuwe schadeposten opgedoken, 
zoals bijvoorbeeld de vergoeding van angstschade. Deze schadepost wordt in de 
drie landen aanvaard. Ook de mogelijke aansprakelijkheid van de overheid komt 
aan bod, al moet men in dit verband rekening houden met haar beleidsvrijheid. Toch 
kan de overheid, binnen de grenzen van haar beleidsvrijheid, wel degelijk fouten 
worden verweten. In Franse administratieve rechtspraak wordt zelfs gesproken van 
‘zware’ fouten.
Verder komen in het derde deel de gevolgen voor de private aansprakelijkheids-
verzekeringen aan bod. Aansprakelijkheidsrisico’s in verband met asbest zijn maar 
moeilijk beheersbaar (cf. long tail risk, de potentiële omvang van de aanspraken 
van de benadeelden, rechtsonzekerheid over de invulling van de aansprakelijkheids-
voorwaarden door de rechters). Daardoor evolueerden de aansprakelijkheidsverze-
keringen van fact occurrence, over loss occurrence naar een claims made systeem. 
In de huidige verzekeringspolissen worden asbestgerelateerde aansprakelijkheidsri-
sico’s standaard uitgesloten. In België heeft de asbestkwestie niet geleid tot een ver-
zekeringscrisis omdat werkgevers zoals gezegd in principe (aansprakelijkheids)im-
muniteit genieten op grond van de beroepsziekteverzekering en er een asbestfonds 
werd opgericht. Hoewel de auteur dit niet met zoveel woorden zegt, zou hetzelfde 
kunnen worden opgeworpen voor Frankrijk. 
Het eerstgenoemde systeem wordt zowel voor België als Frankrijk uitvoerig be-
sproken in hoofdstuk tien. Het gaat om een sociale verzekering op grond waarvan 
werknemers, en in bepaalde gevallen hun na(ast)bestaande(n), aanspraak kunnen 
maken op een forfaitaire vergoeding van bepaalde schadeposten. De auteur wijst er 
evenwel terecht op dat de vergoeding voor het slachtoffer via de beroepsziektever-
zekering nog steeds niet evident is. Ten eerste zijn er niet veel ziekten erkend als 
beroepsziekten, waardoor het slachtoffer vaak zal terugvallen op de ‘open lijst’ op 
grond waarvan het slachtoffer moet aantonen dat de beroepsuitoefening de ‘recht-
streekse en determinerende oorzaak’ van de schade is. Indien de vergoedingsge-
rechtigde een vergoeding heeft gekregen, kan noch de werkgever, noch zijn gerech-
tigden, de werkgever nog aansprakelijk stellen, zelfs niet voor de schadeposten die 
niet werden vergoed door het Fonds voor Beroepsziekten. In de Franse context moet 
dit evenwel sterk genuanceerd worden. Op grond van de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie heeft de werkgever een (contractuele) veiligheidsresultaatsverbintenis 
ten aanzien van zijn werknemers. Slechts wanneer vaststaat dat de werkgever niet 
op de hoogte was van de gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest kan hem geen 
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fout worden verweten. De immuniteit van de Franse werkgever zal bijgevolg vaak 
doorbroken worden.
In het laatste hoofdstuk van het derde deel wordt ingegaan op de asbestvergoedings-
fondsen. Zowel in Nederland, België als Frankrijk is zo’n fonds opgericht op grond 
waarvan bepaalde slachtoffers een forfaitaire vergoeding kunnen krijgen. Dit was 
nodig om de druk op de private en sociale vergoedingsmechanismen te verlichten of 
te voorkomen. Opvallend is dat België, in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland, 
de asbestindustrie maar weinig laat bijdragen aan de vergoedingsregeling voor deze 
schade. Het Belgische fonds kan immers geen regresrecht uitoefenen nadat het een 
slachtoffer vergoed heeft. Ook het slachtoffer kan de overige schade niet meer ver-
halen op grond van het aansprakelijkheidsrecht indien hij kiest voor de forfaitaire 
vergoeding van het Fonds. De Belgische asbestindustrie is dus volledig immuun, 
zowel ten aanzien van de werknemer op grond van de beroepsziekteverzekering, als 
ten aanzien van iedere niet-werknemer die voor de forfaitaire vergoeding van het 
asbestfonds kiest. Vreemd is dat de auteur in dit verband niet ingaat op de mogelijke 
schending van artikel 6 en 8 EVRM die dit met zich mee kan brengen.
Het vierde en laatste deel van het onderzoek bevat eigenlijk een diepgaandere analy-
se van het voorgaande, maar dan vanuit historisch en rechtssociologisch perspectief. 
Het deel komt dan ook ietwat overbodig over, omdat wat wordt gezegd eigenlijk ook 
al, zij het in mindere mate, werd besproken in de drie vorige delen. Niettemin is dit 
deel interessant omdat het de dynamiek van de asbestproblematiek beter weergeeft.
In het eerste hoofdstuk van dit deel wordt een historisch overzicht gegeven van de 
evolutie in de wijze waarop het aansprakelijkheidsrecht, en later ook de sociale ver-
zekeringen, bescherming bieden tegen zogenaamde. sociale risico’s, bijvoorbeeld 
verlies van arbeidsinkomsten, waaraan men zich blootstelt, bijvoorbeeld indien men 
in contact komt met asbest. 
In het volgende hoofdstuk wordt vervolgens de ontwikkeling van de vergoeding 
van gezondheidsschade ten gevolg van asbest besproken vanuit rechtssociologisch 
perspectief. Waar asbest in beginsel werd beschouwd als een verantwoord risico, 
sloeg dit midden jaren 1970 om naar een onacceptabel en onverantwoord risico. 
Daarnaast werd het in de eerste plaats beschouwd als een probleem inzake arbeids-
veiligheid, en niet zozeer als een probleem voor de gezondheid van de ganse maat-
schappij. In dit verband wijst de auteur er terecht op dat een risico zich maar kan 
veruitwendigen als sociaal en maatschappelijk wanneer het interdisciplinair wordt 
onderzocht. Immers, hoe meer wetenschappelijke disciplines (én de media) zich toe-
leggen op een bepaalde kwestie, hoe breder het probleem gedefinieerd zal worden, 
en hoe groter de kans wordt dat andere inzichten en kennis worden betrokken. Ten 
slotte wordt opgemerkt dat de ‘consensuscultuur’ in dit geval nefast was voor wat 
achteraf de enige juiste oplossing bleek te zijn voor de problematiek. Het was maar 
vanaf het ogenblik dat de asbestkwestie buiten de onzichtbare wetenschapsfora op 
het publieke toneel trad dat het onderwerp werd van een maatschappelijk debat, 
zodat een compromisloos verbod op asbest mogelijk werd.
In het veertiende en laatste hoofdstuk van dit boek wordt het aansprakelijkheids-
recht afgewogen tegenover het oprichten van vergoedingsfondsen. De interessantste 
vraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld is ongetwijfeld in welke mate het oprich-
ten van een dergelijk vergoedingsfonds bovenop de socialezekerheidsvoorzienin-
gen een schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakt. Waarom wordt bepaalde 
schade ten gevolge van asbest wel vergoed op grond van de nationale solidariteit, 
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en andere niet. Waarom wordt schade, bijvoorbeeld kanker, ten gevolge van andere 
gevaarlijke stoffen niet vergoed op grond van de nationale solidariteit, en deze ten 
gevolge van asbest wel? De auteur is niet echt overtuigd van de motivering die de 
overheid geeft om dergelijke ongelijke behandeling te rechtvaardigen. Volgens haar 
kan het begrip ‘sociale rechtvaardigheid’, zoals dat door J. Rawls werd ontwikkeld 
in zijn theory of justice, een kapstok bieden om te rechtvaardigen waarom de over-
heid voor bepaalde risico’s wel en andere niet voorziet in uitkeringen. De auteur past 
dit echter niet toe op de concrete casuspositie (vergoedingsfondsen voor asbestge-
relateerde schade). De auteur betrekt evenmin het rechtstheoretische kader om een 
ongelijke behandeling te verantwoorden in de analyse, en stelt ook niet de vooraf-
gaande vraag of er wel sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen. 
M.i. had het ook beter geweest indien de auteur in dit hoofdstuk meer verbanden had 
gelegd met andere vergoedingsfondsen, zoals bijvoorbeeld het gemeenschappelijk 
motorwaarborgfonds of het Fonds voor Medische Ongevallen. Wederom wordt ook 
niet ingegaan op de mogelijke schending van artikel 6 en 8 EVRM indien dergelijk 
Fonds de toegang tot het aansprakelijkheidsrecht verhindert.
Niettemin is het resultaat van dit onderzoek een prachtig boek, waarin nagenoeg 
alle aspecten die verband houden met de asbestproblematiek aan bod komen, de  
(re)acties van de overheden, wetgever én de rechtspraak daarop kritisch worden 
onderzocht, en dit alles in een ruim rechtsvergelijkend kader.

Wannes Buelens

BESTUURSRECHT

M. DeWeirDt, De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest 
(Mechelen: Kluwer 2015), 358 p., €122,64.

In dit boek behandelt Deweirdt de bescherming van het onroerend erfgoed in het 
Vlaamse Gewest door middel van een uitvoerige en overzichtelijke bespreking van 
het Vlaamse decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (hierna 
Onroerenderfggoeddecreet) en het bijhorende uitvoeringsbesluit (Besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het onroerenderf-
goeddecreet van 12 juli 2013, BS 27 oktober 2014). Het Onroerenderfgoeddecreet 
trad in werking op 1 januari 2015.
Bij de bespreking van dit Onroerenderfgoeddecreet hanteert de auteur dezelfde lo-
gische opbouw als het decreet zelf. In het inleidende deel wordt het decreet eerst 
gekaderd. Sinds de inwerkingtreding van het decreet op 1 januari 2015 wordt het 
onroerend erfgoed namelijk op een eenvormige wijze geregeld, terwijl de materie 
voordien verdeeld was over verschillende decreten en wetten. 
Na het inleidende gedeelte worden op systematische wijze de actoren in het Onroe-
renderfgoeddecreet besproken in een tweede deel. Een derde deel heeft betrekking 
op de inventarissen. Dat zijn er vijf sinds het Onroerenderfgoeddecreet. Deze rege-
ling wordt vergeleken met de voorheen geldende regelgeving. Vervolgens bevat dit 
deel een technische bespreking van de wijze van vaststelling van de inventarissen 
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en de gevolgen die deze opname in een inventaris met zich meebrengt.
In het vierde deel wordt dieper ingegaan op de procedures tot bescherming van 
het onroerend erfgoed en de rechtsgevolgen van een uiteindelijke bescherming. Het 
betreft een duidelijke bespreking van het decreet, de uitvoeringsbesluiten en de par-
lementaire voorbereiding van het Onroerenderfgoeddecreet. Dit wordt sporadisch 
aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden (zie bijvoorbeeld pagina 92).
Net zoals het Onroerenderfgoeddecreet, bevat het boek vervolgens een afzonderlijk 
deel met betrekking tot de bescherming van de archeologie. Deze bespreking is, net 
zoals in het decreet, heel technisch. 
In een zesde deel worden de artikelen met betrekking tot schadevergoeding, subsi-
dies, premies en fiscale voordelen behandeld. Het onderdeel met betrekking tot de 
schadevergoeding wordt slechts heel summier besproken, in tegenstelling tot de on-
derdelen betreffende de premies en de subsidies. De korte bespreking van het deel 
inzake schadevergoeding is volgens mij te wijten aan het stilzwijgen van de decreet-
gever hierover. Het boek volgt bij de bespreking immers zeer nauwgezet de wettelijke 
bepalingen. Toch is de vraag naar het recht op schadevergoeding heel vaak aan de 
orde bij het opleggen van erfdienstbaarheden van openbaar nut. Wat betreft de scha-
devergoeding leidt de auteur uit een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 januari 
2014 (GwH 23 januari 2014 nr. 12/2014) af dat het niet voorzien van een schadever-
goeding bij een bouwverbod in strijd is met de grondwet. Het Grondwettelijk Hof lijkt 
hier zeer recent, in een arrest van 1 oktober 2015 (GwH 1 oktober 2015 nr. 132/2015), 
anders over te beslissen. Het loutere feit dat niet in vergoeding wordt voorzien is niet 
in het algemeen strijdig met de grondwet, maar de rechter moet steeds in concreto 
oordelen of de grondwet werd geschonden.
Vervolgens wordt in de daaropvolgende delen dieper ingegaan op de decretale bepa-
lingen die betrekking hebben op het beheersplan, de onroerenderfgoedrichtplannen 
en de handhaving. Bij de uitvoerige bespreking van de handhaving benadrukt de 
auteur dat een groot aantal wijzigingen werden doorgevoerd in vergelijking met de 
vorige regelgeving.
De laatste vier delen bevatten telkens een summiere bespreking van mogelijke prijzen, 
de bescherming van graftekens, het werelderfgoed en de notariële praktijk. Ook in het 
Onroerenderfgoeddecreet wordt aan deze onderwerpen weinig aandacht besteed.
Dit vlot geschreven boek vormt een duidelijke leeswijzer bij het Onroerenderfgoed-
decreet waarbij aandacht wordt besteed aan het decreet, de parlementaire voorbe-
reiding ervan en de uitvoeringsbesluiten. Het boek is een zeer technische bespre-
king van de materie, zonder al te veel uitweidingen over algemene principes. Het 
is jammer dat in het boek geen algemeen besluit werd opgenomen dat onder meer 
een algemene waardering van het Onroerenderfgoeddecreet of meer algemene be-
schouwingen over het decreet omvat. Dit decreet zorgt immers voor een wijziging 
van het voordien bestaande juridisch landschap waardoor een evaluatie van deze 
nieuwe wetgeving nuttig lijkt.

Marlies lernout
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BESTUURSRECHT

J. VanpraEt, Vlaamse bestuursrechtcolleges in grondwettelijk perspectief (Brugge: 
die Keure 2015), 101 p., €21,00

Op 22 oktober 2015 had te Brussel de plechtige openingszitting plaats van het eerste 
volledige werkjaar 2015-16 van de Vlaamse Dienst van de Bestuursrechtscolleges 
(DBRC), ingesteld bij decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de 
rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (BS 1 oktober 2014). 
Ingevolge dit decreet werd een beperkte integratie op het vlak van organisatie en 
procesvoering van drie bestaande bestuurlijke rechtscolleges, het Milieuhandha-
vingscollege (waarvoor de benaming Handhavingscollege in het vooruitzicht ge-
steld wordt), de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezings-
betwistingen, bewerkstelligd.
In zijn gelegenheidstoespraak, waarvan voorliggende publicatie de schriftelijke 
neerslag vormt, analyseerde professor Jürgen Vanpraet de uiteenlopende grond-
wettigheidsproblemen die de voorbije jaren bij de oprichting en de uitbouw van de 
Vlaamse bestuursrechtscolleges aan bod kwamen.
Reeds in 2010 brak de auteur een lans voor een concurrerende bevoegdheid inzake 
rechtsbescherming ten voordele van de gemeenschappen en de gewesten. Anders 
dreigde een structurele discrepantie tussen enerzijds de inhoudelijke taakstelling 
van de deelstaten en anderzijds de daarmee samenhangende jurisdictionele ge-
schillenbeslechting. Die laatste werd verder centraal uniform georganiseerd en de 
federale overheid hield hierbij geen rekening met specifieke noden en behoeften 
(J. VanpraEt, “De bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake de 
rechtsbescherming”, TBP 2010, (607) 621).
Thans gaat Vanpraet nog een stap verder en pleit hij voor een voluntaristische aan-
pak, waarbij een defederalisering van justitiële bevoegdheden het feitelijk bevoegd-
heidsvacuüm zou opvullen. Hij kant zich tegen de terughoudende legisprudentie 
van de Raad van State die bij iedere nieuwe regelgeving van gemeenschap of gewest 
op het vlak van de rechtsbedeling streng toeziet of zij beantwoordt aan de voorwaar-
den van de impliciete bevoegdheden (art. 10 BWHI). Deze toets genereert rechts-
onzekerheid telkens de decreetgever de organisatie, rechtspleging of bevoegdheid 
van de deelstatelijke administratieve rechtscolleges wil hervormen. Eerder moet de 
noodzakelijkheid om een federale bevoegdheid te betreden beoordeeld worden op 
het ogenblik dat de norm ontworpen wordt en in het licht van de doelstellingen die 
de decreetgever dan vooropstelt. Vanuit die optiek beschikken de deelstaten over 
een ruime beleidsvrijheid om rechtscolleges te organiseren, kunnen zij een geïn-
tegreerd organisatiemodel ontwikkelen en dient de bevoegdheid van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen in de toekomst niet noodzakelijk beperkt te blijven tot 
individuele beslissingen.
Ook de wijze waarop de bestuursrechter zijn wettigheidscontrole uitoefent, is on-
derhevig aan maatschappelijke evoluties. In het meerlagige bestuursmodel, dat onze 
tijd kenmerkt, is de regelgever al lang geen persoon meer, maar een procedure waar-
voor geen enkele instantie de eindverantwoordelijkheid draagt. Bij het uitoefenen 
van zijn rechtsprekende opdracht is het daarom van belang dat de rechter het globale 
regelgevend beeld overziet. Bovendien moet hij, alvorens een onregelmatige beslis-
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sing te vernietigen, de consequenties voor de andere in het geding zijnde partijen in 
rekening brengen en aandacht hebben voor zowel het particulier als het algemeen 
belang. 
Tot slot is er meer dan ooit behoefte aan uitspraken die het geschil definitief oplos-
sen. Deze uitdaging blijkt vooralsnog een verre droom, zeker nu het Grondwette-
lijk Hof een week na de openingszitting op 29 oktober 2015 voor de derde keer de 
techniek van de bestuurlijke lus, ingesteld bij twee Vlaamse bestuursrechtscolleges, 
naar de prullenmand verwezen heeft (GwH 29 oktober 2015, nr. 152/2015).

AlAin Coppens

ECONOMISCH RECHT

J. StuyCk, XIII. Handels- en economisch recht: Deel 2 Mededingingsrecht. A. Han-
delspraktijken in Beginselen van Belgisch Privaatrecht (Mechelen: Kluwer 2015), 
xxvi + 586 p.

De derde editie van het standaardwerk “Handelspraktijken” verscheen medio 2013. 
Sindsdien is er heel wat veranderd, waardoor een nieuwe vierde editie zich opdrong. 
De Wet Marktpraktijken werd zo in het Wetboek van economisch recht (hierna ver-
kort: WER) geïntegreerd. Hiernaast is de regeling m.b.t. de marktpraktijken sinds 
2013 op heel wat punten geëvolueerd. Zo werd de Richtlijn 2011/83 Consumenten-
rechten in het Belgische recht omgezet. Ook door de rechtspraak van het Hof van 
Justitie m.b.t. Richtlijn 2005/29 Oneerlijke Handelspraktijken en Richtlijn 2006/114 
Misleidende en Vergelijkende Reclame kwamen er een aantal nieuwigheden in het 
WER. Die rechtspraak ontwikkelt zich snel en het Belgische recht hinkt al opnieuw 
achterop. Dit is onder meer het geval inzake het toepassingsgebied van de bepalin-
gen inzake oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten. 
Het Hof van Justitie interpreteert het begrip “onderneming” uit de Richtlijn 2005/29 
Oneerlijke Handelspraktijken immers verschillend van het ondernemingsbegrip in 
het (Europese) mededingingsrecht, waarop de Belgische wetgever zich nochtans 
had geïnspireerd. Ook deze nieuwe jurisprudentiële ontwikkelingen worden in de 
vierde editie toegelicht. 
Net zoals in de vorige drie edities, brengt de vierde editie van het standaardwerk 
“Handelspraktijken” een synthese van het Belgische marktpraktijkenrecht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de belangrijke principes en onderlinge 
theorieën en verbanden, meer dan aan een exhaustieve weergave van zuiver casu-
istische rechtspraak. De rechtspraak werd door de auteur geselecteerd op basis van 
persoonlijke inzichten.

Glenn HeirmAn
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ECONOMISCH RECHT

Y. Van coutEr, P. dE SmEdt en F. pauwElS, Handelsagentuur in Artikel & Com-
mentaar (Mechelen: Kluwer 2015), viii + 164p., €59,29

Zoals de titel van het werk doet vermoeden, wordt in dit boek de wetgeving betref-
fende de handelsagentuurovereenkomst artikelsgewijs besproken. Dit werk is de 
actualisatie van de artikelsgewijze commentaar die kort na de publicatie van de Wet 
van 13 april 1995 verscheen, en werd bijgehouden tot 1 januari 2015. Deze bespre-
king houdt aldus rekening met de opname van de handelsagentuur in het Wetboek 
Economisch Recht.
Voorafgaand aan elke bespreking, wordt uitvoerig de belangrijkste rechtsleer be-
treffende dat artikel opgesomd. Dit heeft als voordeel dat de lezer, indien hij bijko-
mende informatie zou wensen bij een bepaald artikel, reeds een aanzet vindt om op 
zoek te gaan. Tevens vindt men in een schema de inhoudstafel per artikel terug. Alle 
artikelen van de handelsagentuurwetgeving worden in dit werk besproken. Hierna 
zullen slechts enkele topics worden uitgelicht.
De auteurs lijnen het begrip “handelsagentuur” eerst af ten opzichte van de aanver-
wante rechtsfiguren, meer bepaald ten aanzien van de commissionair, de handels-
vertegenwoordiger, de makelaar en de zelfstandige bemiddelaar. Eveneens worden 
een aantal gevolgen verbonden aan het statuut van handelsagent besproken, zoals 
zijn hoedanigheid van handelaar en de inschrijving in het KBO.
In het eerste artikel wordt het toepassingsgebied ratione personae van de wetgeving 
handelsagentuur besproken. Positief hierbij is dat de auteurs ruimschoots aandacht 
besteden aan de (wetgeving betreffende de) precontractuele informatie, hetgeen in 
de praktijk vaak uit het oog wordt verloren.
In de artikelen 7 tot en met 15 word de vergoedingsregeling van de handelsagent 
uitvoerig besproken. Dit zijn voor de partijen immers vaak de belangrijkste bepalin-
gen van de handelsagentuurovereenkomst waarover veel discussie mogelijk is. Het 
is dan ook noodzakelijk dat deze bepalingen met de nodige voorzichtigheid worden 
opgesteld, waarbij dit werk een leidraad kan vormen. De verschillende strekkingen 
in de rechtsleer worden besproken, alsook duiden en motiveren de auteurs welke 
strekking hun voorkeur geniet. De soms wat moeilijke bepalingen in verband met 
het ontstaan van het recht op een vergoeding van de handelsagent worden duidelijk 
opgedeeld naargelang het tijdstip waarop de zaak werd afgesloten (zijnde tijdens dan 
wel na de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst), hetgeen de leesbaar-
heid ten goede komt.
In de artikelen 16 en 17 worden tenslotte de beëindigingsmogelijkheden van de han-
delsagentuur uiteengezet. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de han-
delsagentuurovereenkomst voor een bepaalde, dan wel voor een onbepaalde duur 
werd afgesloten. Aan deze artikelen wordt terecht veel belang gehecht aangezien dit 
in de praktijk vaak een belangrijk discussiepunt vormt.
Het werk eindigt met een uitvoerige bespreking van artikel 25 en schetst zowel de 
rechterlijke bevoegdheid, als het toepasselijke recht. Gezien dit een juridisch tech-
nisch moeilijke materie is, kan de lezer naar dit werk teruggrijpen wanneer hij met 
dergelijke topics zou worden geconfronteerd.
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Dit werk is onmisbaar voor elke practicus die wordt geconfronteerd met de handels-
agentuur en hiervan een eerste (artikelsgewijze) bespreking wenst. Elk aspect van 
de handelsagentuur wordt immers besproken in een toegankelijke tekst.

Shana Van den Branden

FAMILIERECHT

Orde Van de VlaamSe BalieS (ed.), Handboek familierecht voor de advocaat-stagi-
air 2015-16 (Mechelen: Kluwer 2015), 762 p.

Met toepassing van het reglement betreffende de beroepsopleiding voor advocaten-
stagiairs, dat medio 2009 in werking is getreden, organiseert de Orde van Vlaamse 
Balies (OVB) de beroepsopleiding voor de advocaten-stagiairs. De bevoegde com-
missie binnen de OVB zorgt voor de concrete uitwerking. De advocaat-stagiair 
moet de beroepsopleiding volgen en het bekwaamheidsattest halen om ingeschre-
ven te kunnen worden op het tableau van de Orde van Advocaten. De beroepsop-
leiding omvat, naast een aantal keuzevakken, de volgende vier verplichte (basis-)
vakken: deontologie, communicatievaardigheden, burgerlijk procesrecht en straf-
procesrecht. Aanvankelijk werden uitsluitend de vier verplichte vakken aan alle sta-
gescholen op dezelfde wijze en met een uniform handboek gedoceerd. Vanaf 2010 
volgt het keuzevak vreemdelingenrecht. Vanaf 2011 worden ook de keuzevakken 
jeugdrecht en familierecht met een uniform handboek aangeboden en gedoceerd. 
Een en ander handboek krijgt, door toedoen van de OVB, een systematische update.
De advocaat-stagiair wordt meestal snel bij de aanvang van de beroepsuitoefening 
met de materie van beide laatst vermelde keuzevakken geconfronteerd, onder meer 
in het raam van de te verlenen tweedelijns juridische bijstand. Zoals de overige 
handboeken bij de beroepsopleiding voor advocaten-stagiairs wil ook het voorlig-
gende handboek in de eerste plaats een leidraad vormen bij de courante praktijk. 
Een update was vanzelfsprekend broodnodig, mede gelet op de omstandige wet van 
30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, die samen 
met de verschillende reparatiewetten op 1 september 2014 in werking is getreden 
en het familieprocesrecht grondig hervormt. De in het boek opgenomen model-
len maken van het geheel een optimaal werkinstrument. Deze modellen betreffen 
voornamelijk het familiale kort geding, de echtscheidingsprocedure, de vereffening-
verdeling na echtscheiding en de alimentatievorderingen. Na het omstandige eerste 
hoofdstuk van de hand van Steven Brouwers houdende een algemene bespreking 
van de nieuwe familie- en jeugdrechtbank, komen achtereenvolgens aan bod: (II) 
voorlopige maatregelen tijdens het huwelijk en tijdens de echtscheiding (Chris Huy-
mans), (III) echtscheiding (Febian Aps), (IV) ouderlijk gezag, verblijf en omgangs-
recht (Steven Brouwers), (V) alimentatie voor kinderen (Steven Brouwers), (VI) 
alimentatievorderingen tussen echtgenoten (Steven Brouwers), (VII) alimentatie-
vorderingen tussen ex-echtgenoten (Steven Brouwers), (VIII) vereffening-verdeling 
van het huwelijksvermogensstelsel na ontbinding door echtscheiding (Dominique 
Pignolet), (IX) buitenhuwelijkse samenlevingsvormen (Jacques Tremmery) en (X) 
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overgangsbepalingen met betrekking tot de echtscheidingswet van 27 april 2007 
(Steven Brouwers, Maarten Colette en Eef Stoop).
Het bijzonder praktijkgerichte karakter van voormelde hoofdstukken maken dé 
meerwaarde van het handboek uit. In die optiek is het voetnotenapparaat voor be-
paalde onderdelen bewust relatief beperkt gehouden. 

SVEn moSSElmanS

FISCAAL RECHT

R. dEBlauwE, Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting (Gent: Knops Publishing 2015), 
1164 p., €215,00.

Met ingang van 1 januari 2015 is hoofdstuk 7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in 
werking getreden. Hierdoor verhuisden de successierechten van het federale naar 
het Vlaamse niveau. Een ingrijpende wijziging voor iedereen die in de praktijk be-
zig is met de fiscale dimensie van nalatenschappen, zowel aan de vooruitziende kant 
van successieplanning, als terugblikkend in aangiften van nalatenschap. 
Hoewel de belangrijkste principes natuurlijk niet gewijzigd zijn en nog enkele ar-
tikelen van het Wetboek Successierechten tot nader order van kracht blijven, is dit 
allesbehalve een kopie van de successierechten naar het Gewestelijke niveau. De 
belasting heeft zelfs haar naam niet behouden: de successierechten zijn de Vlaamse 
erfbelasting geworden, en uiteraard wordt deze nu door een andere overheidsdienst, 
met name Vlabel, beheerd. Vooral aan procedurele kant is dit dus een hele omwente-
ling, waar de practicus zo vlot mogelijk in moet meestappen. 
Een uitgebreide commentaar bij dit contentieux is dan ook van goudwaarde bij het 
navigeren van het gewijzigde, nu Vlaamse, successielandschap. Inleiding tot de 
Vlaamse erfbelasting is een lijvig werk geworden, waarin na de eerste 915 bladzij-
den die het Vlaamse en, in de mate nog steeds relevant voor het Vlaams Gewest, fe-
derale successierecht behandelen, ook nog ingegaan wordt op enkele internationale 
instrumenten, waaronder niet in het minst een aantal uitspraken van het Europees 
Hof van Justitie. 
De behandeling van de Vlaamse erfbelasting, die uiteraard de hoofdmoot uitmaakt 
van dit werk, is bijzonder uitgebreid en gedetailleerd. Het boek volgt de structuur 
van het decreet, meer bepaald van hoofdstuk 7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, 
en analyseert elk artikel in detail. Hierbij wordt tevens de nummering uit de Codex 
gevolgd, waardoor de inhoudstafel op het eerste zicht misschien een beetje verwar-
rend overkomt. Aan het eind van elke commentaar verwijst de auteur naar relevante 
literatuur. Daarenboven is de tekst overvloedig doorspekt met een enorme hoeveel-
heid aan voorbeelden, casussen uit de praktijk, rechtspraak en historische duiding. 
Op materieel niveau blijven er immers heel wat regels overeind, waardoor deze 
secundaire rechtsbronnen nog steeds relevant zijn. Om de overgang nog verder te 
vergemakkelijken voor de lezer wordt er verder ook regelmatig expliciet verwezen 
naar het oude W. Succ. Door deze aanpak getuigt het boek van een enorme diep-
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gang, ongetwijfeld geboren uit de praktijkervaring van de auteur. 
Sinds de overheveling is Vlabel reeds enkele keren in de aandacht gekomen door het 
innemen van standpunten die, minstens door sommige practici, als een breuk met 
het verleden beschouwd werden. In de mate dat Vlabel effectief aan enige geldings-
drang zou lijden, is een gedegen basis van de fundamenten van de erfbelasting van 
groot belang in een praktijk die advies poogt te verlenen met het oog op rechtszeker-
heid. De defederalisering mag immers geen vrijgeleide zijn om een gans rechtsdo-
mein ondersteboven te rijden. In deze zoektocht naar zekerheid in turbulente tijden 
is een boek als dit, dat een stevige brug slaat tussen verleden en toekomst, dan ook 
van onschatbare waarde. 

FrEdEric hElSEn

HANDELSRECHT

E. dirix, R. StEEnnot en H. VanhEES, Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, 
tiende editie (Antwerpen: Intersentia 2014), xviii + 538 p., € 89,00

Het boek Handels- en economisch recht in hoofdlijnen is een basiswerk binnen het 
genoemde domein. Het werd geschreven door eminente professoren die, vanuit ver-
schillende rechtsfaculteiten, de handen in elkaar geslagen hebben om op begrijpe-
lijke wijze de hoofdlijnen van dit brede domein uit de doeken te doen. Deze aanpak 
wordt weerspiegeld in het brede arsenaal aan topics dat besproken wordt, met als 
doel een gedegen basisbegrip te verschaffen van de belangrijkste regels en principes 
van het handels- en economisch recht. 
Allereerst is het belangrijk aan te halen welke vernieuwingen deze tiende editie ten 
opzichte van de vorige brengt, en deze zijn niet van de minste. Sinds de negende 
editie heeft de systematiek van het Belgisch economisch recht immers een ware 
omwenteling meegemaakt, met als belangrijkste exponent de invoering van het 
Wetboek Economisch Recht. Hierin werden onder andere de Wet Marktpraktijken, 
de Mededingingswet, de Wet Betalingsdiensten, de Handelsagentuurwet en de Al-
leenverkoopwet ingevoegd. Buiten het WER bevat deze editie ook de wijzigingen 
die werden aangebracht aan de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsach-
terstand, de Protestwet, de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige en de Wet 
Continuïteit Ondernemingen. Al deze belangrijke wijzigingen werden bijgehouden 
tot 1 juli 2014. Daarnaast wordt er ook reeds vooruit gekeken naar de hervorming 
van het recht inzake zakelijke zekerheden op roerende goederen. 
Het handels- en economisch recht is een breed en ingewikkeld rechtsdomein. Elke 
bespreking van dit domein in één volume zal zich dus noodzakelijkerwijze moeten 
beperken in zowel de keuze van de deelonderwerpen als de diepgang van de bespre-
king. De vele recente wijzigingen die het juridische landschap gekenmerkt hebben 
in dit domein zijn op zich voldoende bestaansreden voor dit boek, maar het is de 
bijzonder brede en relevante keuze van onderwerpen, die op gebalde wijze bespro-
ken worden, die er een basiswerk van maken. Uiteraard worden de algemene begin-
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selen van het handelsrecht, het recht inzake betalingsverkeer en krediettransacties 
en de beginselen inzake marktpraktijken en consumentenbescherming besproken. 
Aangezien handelsactiviteiten in de praktijk vooral ontplooid worden door vennoot-
schappen, komt ook het vennootschapsrecht aan bod. Door zich te concentreren 
op de meer courante vennootschapsvormen, en op de aspecten van het vennoot-
schapsrecht die direct relevant zijn voor het handelsrecht, slagen de auteurs erin een 
voldoende diepgaande behandeling te brengen zonder de ruimtelijke beperkingen te 
overschrijden. Vanuit dezelfde gerichte focus worden verder ook enkele relevante 
handelsovereenkomsten besproken, evenals bepaalde aspecten van het Europees 
economisch recht, meer bepaald inzake mededinging. De chronologische ordening 
van de topics wordt afgesloten door een gerichte bespreking van gerechtelijke reor-
ganisatie en faillissement. Ook hier beperken de auteurs zich tot die aspecten die 
nauw aanleunen bij het handelsrecht. 
Bovenop de genoemde onderwerpen bespreekt dit werk ook nog e-commerce en 
het recht van de intellectuele eigendom. Vooral deze laatste keuze valt op omdat er 
relatief veel aandacht aan besteed wordt. Gezien de alsmaar belangrijkere positie die 
intellectuele eigendomsrechten innemen lijkt deze keuze een terechte beslissing en 
een goede manier om dit boek nog verder te onderscheiden van de meer traditionele 
werken. 
Wie een allesomvattende monografie zoekt van het economisch recht, het insolven-
tierecht, of het vennootschapsrecht zal zich tot andere uitgaven moeten wenden, die 
zonder twijfel meerdere volumes zullen beslaan. Wie echter een basiswerk nodig 
heeft dat een degelijke fundering verschaft voor een breed arsenaal aan relevante 
deelonderwerpen binnen het handels- en economisch recht, is met dit boek aan het 
juiste adres. 

FrEdEric hElSEn

NOTARIEEL RECHT

L. wEytS, De Notariswet in Reeks Notarieel Recht (Mechelen: Wolters Kluwer 
2016), 350 p., €195,00

Dit boek bevat de kernprincipes van het notariële recht aan de hand van de Notaris-
wet, de Deontologische Code en het Algemeen Reglementair Kader met betrekking 
tot de notariële praktijk. Een en ander is ingebed in een ruime context met rechtsleer 
en rechtspraak. Het gaat om het eerste boek in de Reeks Notarieel Recht, eigen-
lijk het Algemeen Deel. De Reeks Notarieel Recht kent reeds andere boeken, zoals 
Vennootschapsrecht (F. Bouckaert), Fiscaal recht (L. Weyts), (een eerste deel van) 
Contractenrecht (L. Weyts) en Notariële Boekhouding (J. Christiaens, F. Heps, M. 
Maus, A. Michielsens, A. Van den Bossche en K. Van Gorp). De ambitieuze reeks 
kent zodoende alsmaar uitbreiding, zij het misschien iets te langzaam. 
In het voorliggende boek beschrijft de auteur het notariële beroep in al zijn facetten. 
Hij analyseert de redactie van de notariële akte in detail. Hij bekijkt de notarisfi-
guur, de beroepsorganisatie, het notariskantoor, de deontologie en de notariële aan-
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sprakelijkheid. Telkens wordt een smak stoffering geboden, met tal van voorbeelden 
en een rijk voetnotenapparaat. De evolutie van het notariaat maakt de rode draad 
uit: van waar komt het en waar gaat het naartoe?
Het eerste hoofdstuk biedt een brede blik op het notariële beroep. Meer en meer 
wordt de notaris, mede vanuit Europese hoek, gedwongen tot zogeheten ‘actieve 
authentificering’. Hij moet niet alleen voor een substantiële inhoud van zijn akten 
zorgen, maar tevens van grote vormbeheersing blijk geven. Hij is daarbij (meer dan 
ooit) de professionele raadgever van partijen geworden en tegelijk vertrouwensper-
soon en bemiddelaar, met andere woorden ‘the thirth trusteed party’. Hij is nog 
steeds een quasi openbaar ambtenaar, weliswaar met een sterk monopolie en be-
schermd door een numerus clausus. Hij is in de regel verplicht zijn ambt te verlenen 
wanneer het hem wordt gevraagd. Op die manier vervult hij een gesmaakte sociale 
rol en treedt hij op voor elkeen in meer en minder renderende dossiers. In vergelij-
king met andere landen zijn de bevoegdheden van de notaris in België zeer ruim, 
maar wel aan een territorium gebonden. Er geldt een logisch verbod om voor familie 
op te treden. De notaris moet noodzakelijkerwijze onpartijdig zijn. Hij is verplicht 
evenwichtige contracten te maken zonder iemand te bevoordelen of te benadelen. 
Het tweede (lange) hoofdstuk is gewijd aan de redactie van de notariële akte. De 
daarbij betrokken personen zijn inzonderheid (1) de notaris, (2) de partijen en (3) de 
getuigen. De inhoud kent een aantal verplichte vermeldingen en een min of meer 
vaste structuur. Er gelden vormregels/formaliteiten en van daaruit een hogere be-
wijswaarde en uitvoerbare kracht van de notariële akte in binnen- en buitenland. 
Van belang zijn ook de bijlage, de zogeheten ‘neerlegging onder minuut’ en de ver-
wijzing. 
Het derde hoofdstuk beschrijft de figuur van de notaris. Hoe wordt men kandidaat-
notaris, notaris-titularis, geassocieerd notaris of plaatsvervanger? De notaris-ven-
nootschap krijgt bijzondere aandacht, nu de notaris als einzelgänger wellicht tot 
verdwijnen is gedoemd, tenzij zou worden afgestapt van de full service-gedachte. 
Verder aan bod komen de ambtsbeëindiging, de onverenigbaarheden met andere 
beroepen en de verboden activiteiten.
Het vierde hoofdstuk bestudeert de notariële beroepsorganisatie, zowel haar wet-
telijke structuur met de Genootschappen van Notarissen en de Nationale Kamer, 
als haar privé-organisatie met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
Het vijfde (kort) hoofdstuk behelst de interne keuken van het notariskantoor, met de 
notaris in de rol van manager.
Het zesde (eveneens relatief korte) hoofdstuk raakt de deontologische regels aan en 
kijkt naar het tuchtrecht. 
Het zevende en laatste hoofdstuk beslaat de notariële aansprakelijkheid, met oog 
voor de strafrechtelijke, de burgerrechtelijke en de tuchtrechtelijke kant.
In deze tweede herwerkte uitgave heeft de auteur in het raam van voormelde ze-
ven hoofdstukken een aantal nieuwigheden verwerkt, inzonderheid de Wet van 17 
maart 2013 aangaande de meerderjarige beschermde personen, het Wetboek Econo-
misch Recht (WER), het Centraal Huwelijksovereenkomstenregister (CRH) en de 
E-registration. Verder heeft de auteur de zogeheten ‘vragen van de week’ van de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) behandeld en bijkomende 
aandacht geschonken aan de aansprakelijkheid van de notaris. 
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Luc Weyts steunt op een ervaring van veertig jaar in het notariaat. Hij doceerde 
als hoogleraar aan de KU Leuven en heeft bovendien internationale bagage, mede 
gelet op zijn lidmaatschap van de Raad van Beheer van de Internationale Unie van 
het Notariaat (UINL). Het boek is doorspekt met die ervaring/bagage. De auteur 
schrijft (eens te meer) zeer vlot en toegankelijk. Elkeen die in het notariaat sensu 
lato een rol vervult of wil vervullen, kan niet om deze lectuur heen. 

Sven MoSSelManS

GERECHTELIJK RECHT

B. AlleMeerSch en T. Kruger (eds.), Handboek Europees burgerlijk procesrecht 
(Antwerpen: Intersentia 2015), xvi + 374 p., €120,00

Op het vlak van het Europees burgerlijk procesrecht is de EU-wetgever de afgelopen 
twee decennia bijzonder actief geweest. Met het Verdrag van Amsterdam (1997) 
verkreeg de EU-wetgever immers de bevoegdheid om wetgeving uit te vaardigen 
die de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken moest bevorderen, teneinde 
de goede werking van de interne markt te verzekeren. Sindsdien zagen heel wat 
Europeesrechtelijke instrumenten het daglicht die telkens – algemeen of voor een 
specifieke materie – de procedureregels uiteenzetten die toepasselijk zijn op grens-
overschrijdende geschillen. De draagwijdte en concrete impact van die Europese 
regelgeving is bij veel juristen echter niet altijd even goed bekend.
Het Handboek Europees burgerlijk procesrecht brengt voor de Belgische jurist 
structuur aan in dit complex geheel van Europese regelgeving toepasselijk op 
grensoverschrijdende geschillen, al dan niet in wisselwerking met internationale 
verdragsbepalingen, en creëert ook structuur in de daarmee samenhangende min-
stens even belangrijke, relevante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie.
Het boek bestaat uit vijf delen. Het eerste deel behandelt de internationale bevoegd-
heidsregels zoals uiteengezet in de onderscheiden verordeningen, meer bepaald de 
Brussel Ibis-Verordening (betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, de opvolger 
van de Brussel I-Verordening), de Brussel IIbis-Verordening (met betrekking tot 
huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid), de Onderhoudsveror-
dening (met betrekking tot onderhoudsverplichtingen) en de Erfrechtverordening 
(met betrekking tot erfopvolging, alsook de instelling van een Europese erfrecht-
verklaring). 
De auteurs bespreken voor elk instrument het toepassingsgebied, de internationale 
bevoegdheidsregels alsook eventuele bijzondere bevoegdheidsregimes zoals voor-
lopige en bewarende maatregelen. Daarin betrekken zij ook de rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie die deze bepalingen verder interpreteert en 
verduidelijkt. Gezien de verscheidenheid van nationale rechtssystemen waarin deze 
regelgeving wordt toegepast, moet het Hof frequent uitspraak doen over de precieze 
interpretatie ervan, hoofdzakelijk onder de vorm van prejudiciële verwijzingen. Het 
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Hof heeft hier dan ook een essentiële rol in de zin dat zij een eenvormige toepassing 
van deze bepalingen moet garanderen door de ontwikkeling van een consistente 
rechtspraak. In een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Brussel 
Ibis-Verordening, is de regelgeving nauwelijks zelfstandig te interpreteren zonder 
de omvangrijke rechtspraak van het Hof erbij te nemen.
Het tweede deel behandelt vervolgens het vrij verkeer van rechterlijke beslissingen 
en buitengerechtelijke akten waarbij eerst de algemene bepalingen uit de Brussel 
Ibis-Verordening aan bod komen over de erkenning, het exequatur en de uitvoering 
van rechterlijke beslissingen, alsook de erkenning en uitvoering van authentieke 
akten en gerechtelijke schikkingen volgens de Onderhoudsverordening en de Erf-
rechtverordening. Een belangrijke vaststelling is hier de evolutie naar een geleide-
lijke afschaffing van de exequaturprocedure onder invloed van het beginsel van we-
derzijdse erkenning, ten voordele van een rechtstreekse uitvoerbaarheid. Dit komt 
de efficiëntie en dus de aantrekkelijkheid van deze procedures ten goede. Zo is voor 
procedures onder het toepassingsgebied van de Brussel Ibis-Verordening die na 10 
januari 2015 zijn ingesteld, niet langer een rechterlijke toelating van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging nodig.
Het derde deel gaat in op specifieke procesrechtelijke thema’s, zoals de situatie 
waarin grensoverschrijdend parallelle procedures zijn ingesteld, alsook de beteke-
ning in andere lidstaten (volgens Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de bete-
kening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in bur-
gerlijke of in handelszaken), en de bewijsvoering volgens de Bewijsverordening 
(Verordening (EG) nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten 
en de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken). 
Het laatste hoofdstuk zet de belangrijkste procedurele aspecten van de nieuwe Euro-
pese erfrechtverklaring zoals geregeld in de Europese Erfrechtverordening, uiteen.
In het vierde deel komen twee specifieke procedures aan bod die een autonome 
procedure met uniforme, EU-wijde proceduregels voor grensoverschrijdende ge-
schillen vormen: de Betalingsbevelprocedure (Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot 
invoering van een Europese betalingsbevelprocedure), en de procedure uit de Ver-
ordening Geringe Vorderingen (Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van 
een Europese procedure voor geringe vorderingen). Hoewel op een aantal proces-
rechtelijke punten het nationaal procesrecht nog een rol speelt, zijn dit grotendeels 
aparte, van het nationaal recht losstaande instrumenten die tegelijk ook een eigen 
uitvoerbare titel verschaffen, meerbepaald de Europese executoriale titel die in de 
(zo goed als) volledige Unie kan worden uitgevoerd.
Het laatste deel behandelt de Insolventieverordening, met vooral veel aandacht voor 
de (op het moment van de redactie van het boek) geplande herziening ervan. On-
dertussen heeft die herziening ook plaatsgevonden door de publicatie op 5 juni 2015 
van Verordening (EU) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
mei 2015 betreffende insolventieprocedures.
Sinds de uitgave van het handboek heeft een nieuw, autonoom Europees proces-
rechtelijk instrument het licht gezien. Op 27 juni 2014 verscheen Verordening (EU) 
nr. 655/2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot 
conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van 
schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. Dit Euro-
pees bevel moet het schuldeisers mogelijk maken in grensoverschrijdende zaken een 
toelating tot bewarend beslag te verkrijgen op een bankrekening aangehouden door 
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hun schuldenaar in een andere lidstaat. 
Dit handboek heeft de verdienste dat het de lezer een gestructureerd en grondig 
overzicht biedt van dit kluwen aan regelgeving en rechtspraak. Het handboek is dan 
ook een essentieel hulpmiddel, zowel voor de practicus die een specifiek probleem 
heeft n.a.v. een grensoverschrijdend geschil, als voor de academicus die een over-
zicht krijgt van de bestaande Europese procesrechtelijke regelgeving en rechtspraak 
op dit vlak.

vincent SpinceMaille

GERECHTELIJK RECHT

M. JeSchKe, Justizielle Autonomie in Europa (Berlijn: BWV Verlag 2016), 340 p.

Zelfbeheer voor gerechten en parketten. Een bepaalde mate van autonomie, zowel 
op het vlak van mensen als van middelen. Justitie gemodelleerd naar het bedrijfsle-
ven, met akkoorden tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht waarin ‘targets’ 
en bijhorende financiële prikkels worden vastgelegd. Het komt u allicht niet volledig 
onbekend voor. Wie begaan is met de lopende hervormingen van de Belgische justi-
tie, in het bijzonder het aspect ‘zelfbeheer’ dat volop in de steigers staat, vindt in het 
boek Justizielle Autonomie in Europa een schat aan rechtsvergelijkende informatie. 
Het boek is het resultaat van een project dat door Duitse federale en deelstatelijke 
overheden werd gelanceerd en dat liep van 2011 tot 2014. Doel van het project was 
een beter beeld te krijgen van de manier waarop in een aantal Duitse buurlanden 
vorm is gegeven aan justitieel zelfbeheer, en hoe dat daar wordt ervaren door de 
diverse betrokken actoren. Op die manier zou het project een bron van kennis ople-
veren waarmee de Duitse deelstaten aan de slag kunnen gaan bij het uitstippelen van 
een eigen (zelf)beheermodel voor justitie. Want ook bij onze oosterburen is justitieel 
zelfbeheer een heet politiek hangijzer, waarbij men niet over één nacht ijs wil gaan.
Vier landen werden geselecteerd voor het project: Nederland, Polen, Italië en Zwit-
serland. Informatie werd vergaard door middel van rondetafelgesprekken met ver-
tegenwoordigers van justitie per betrokken land, aan de hand van een gestructu-
reerde vragenlijst. Vijf grote thema’s kwamen daarbij achtereenvolgens aan bod: 
de totstandkoming van justitieel zelfbeheer en de algemene ervaringen daarmee, 
human resource management, de impact van zelfbeheer op efficiëntie en kwaliteit 
van rechtspraak, de impact van zelfbeheer op de communicatie van justitie naar de 
buitenwereld toe, en de plaats van het Openbaar Ministerie in een verzelfstandigd 
beheermodel. De auteur was als wetenschappelijk medewerkster bij deze werk-
zaamheden betrokken.
Het boek zelf is opgebouwd uit vier grote delen. Het eerste deel schetst in enkele 
pagina’s de achtergrond van het project. Het tweede deel, de kern van het boek, vat 
per thema en per land de belangrijkste inzichten samen die de rondetafelgesprekken 
hebben opgeleverd. Het derde deel formuleert enkele algemene slotbemerkingen. 
Het vierde en veruit meest omvangrijke deel is de neerslag van de rondetafelge-
sprekken zelf. 
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Meteen is gezegd dat het boek een grote mate van overlap bevat. Het vierde deel is 
‘ruw materiaal’ dat voor de lezer weinig interessant is, nu diezelfde informatie op 
een gesynthetiseerde en lezersvriendelijke manier in het tweede en derde deel reeds 
aan bod komt. 
Terwijl het boek dus de facto herleid kan worden tot de eerste drie delen van in totaal 
een kleine 130 bladzijden, zijn die 130 bladzijden volgepakt met informatie die niet 
alleen vanuit wetenschappelijk en rechtsvergelijkend oogpunt bijzonder waardevol 
is, maar ook nog eens, bij wijze van bonus, bijzonder relevant is voor de heden-
daagse Belgische context. Wie geïnteresseerd is in het debat over zelfstandig beheer 
zoals dat in België wordt gevoerd, en zijn blik wil verruimen over de landsgrenzen 
heen, vindt in dit boek beslist zijn gading. Maar ook los daarvan nodigt het boek 
de lezer uit tot een diepere reflectie over het wezen van de rechterlijke macht, en de 
manier waarop zij in een moderne rechtsstaat het best kan worden georganiseerd. 
Dat de informatie door middel van interviews is vergaard, zorgt bovendien voor 
een eindresultaat dat niet louter beschrijvend is, maar ook in één adem haarscherp 
aangeeft waar volgens de stakeholders in de betrokken landen de pijnpunten zitten 
van ‘hun’ beheermodel. Het relatieve gebrek aan wetsbepalingen of andere ‘harde’ 
juridische bronnen moet de lezer er dan wel bijnemen.

SVEn SoBriE

VERZEKERINGSRECHT

loacKEr, L., Informed Insurance Choice? The Insurer’s Pre-Contractual Infor-
mation Duties in General Consumer Insurance (Cheltenham: Elgar 2015), 360p., 
£72,00

Wij hebben allen wel eens de mond (en de buik) vol van de overmaat van (pre-
contractuele) informatie waarmee de consument van goederen en diensten, in het 
bijzonder van financiële diensten bestookt wordt. Wetgevers, en in de eerste plaats 
de EU-wetgever, blijken ervan overtuigd te zijn dat informational empowerment of 
consumers bij machte is om andere beschermende maatregelen (zoals bijvoorbeeld 
productregulering) op kost-efficiënte wijze te vervangen. In stijgende mate worden 
vragen gesteld waarom, in welke omstandigheden en in welke mate dergelijke wet-
telijke maatregelen van information forcing verantwoord zijn.
Voor mij ligt een schitterend en bijzonder instructief boek, waarin op deze vragen 
op wetenschappelijke en zeer genuanceerde wijze een antwoord wordt gezocht. De 
auteur van dit (Engelstalig) traktaat is een jonge academicus, voorheen werkzaam 
aan de universiteiten van Innsbruck, Mannheim en Manchester, en thans als senior 
lecturer aan de universiteit Zürich. Het boek bevat drie delen en een uitvoerige 
conclusie. In het eerste deel worden de pro’s en contra’s van het Europees (in de zin 
van EU) model beleidsmatig onderzocht en afgewogen, onder meer met gebruik van 
verhelderende (en ook voor juristen helder geformuleerde) rechtseconomische over-
wegingen. In het tweede deel worden (rechtsvergelijkend) de invalshoek en logica 
onderzocht van waaruit de (precontractuele) informatieplichten van de verzekeraar 

2016-1 Boekbesprekingen.indd   393 4/10/16   11:12



394 TPR 2016

geregeld werden en worden het Duitse en het Engelse recht kritisch geanalyseerd en 
vergeleken met de Principles of European Insurance Contract Law (PEICL, waar-
van een tweede, meer uitgebreide versie zopas op de markt werd gebracht bij Otto 
Schmidt Verlag). De haastige lezer zal veel nut hebben aan het kortere derde deel 
waarin de auteur een aantal van zijn meest sprekende bevindingen samenvat.
Om de aandacht van deze haastige lezer niet te verliezen vat ik enkele van deze 
concluderende bedenkingen samen, ook omdat zij voor elke lezer als smaakmaker 
kunnen fungeren. Maar vooraf nog een woord over het basisonderscheid dat door 
de auteur gemaakt wordt tussen de drie in Europa gangbare benaderingswijzen van 
de informatieplichten van de verzekeraar: (i) de benadering vanuit de contractuele 
goede trouw verplichtingen, meer bepaald de specifieke goede trouw verplichtingen 
van het verzekeringscontract (model van het traditionele Duitse recht); (ii) het voor-
namelijk door de EU beklemtoonde model van wettelijk voorgeschreven gestan-
daardiseerde informatie; en (iii) het Britse model van de door een administratieve 
overheid voorgeschreven conduct of business rules waarin meer het accent wordt 
gelegd op de verplichting van geïndividualiseerde informatie. 
De auteur acht het Europees informatiemodel overambitieus, want het is een illusie 
te denken dat al die informatie de bestemmeling zal toelaten een informed choice te 
maken, zeker wanneer de (door de EU geprefereerde) gestandaardiseerde informa-
tie in het keurslijf van een KID (Key Information Document) wordt gedrongen, en 
wanneer de verplichting tot geïndividualiseerde informatie uiteindelijk niet verder 
gaat dan waarschuwen tegen de risico’s die aan bepaalde financiële instrumenten 
verbonden zijn. De auteur is kritisch ingesteld ten aanzien van het genoemde KID 
instrument. Wetgevers hanteren daarbij, en trouwens in het algemeen, nopens het 
gedrag (behaviour) van de consument vaak assumpties die ofwel oversimplistisch, 
ofwel overmatig gedifferentieerd zijn. Om dit probleem te bestrijden doet de au-
teur een aantal zeer voorzichtig geformuleerde suggesties. Mits aan nader bepaalde 
voorwaarden is voldaan, kan veel nut geput worden uit empirisch onderzoek (met 
inbegrip van “testing and monitoring”) van de wijze waarop consumenten omgaan 
met de hun gegeven informatie (“empirically informed regulation”). Te allen prijze 
moet vermeden worden dat lichtjes uiteenlopende informatieplichten worden opge-
legd vanuit verschillende legislatieve invalshoeken (“redundancies”). Regelgevers 
moeten aandacht geven aan andere dan precontractuele informatie en daarbij moet 
naar het voorbeeld van het Amerikaans smart information model de KID informa-
tie op vlotte wijze gelinkt worden aan verdergaande informatie op web-portalen. 
Veel belang komt toe aan de presentatie en aan het wekken van de aandacht van de 
lezer (“battle for attention”). Te vermijden zijn over-burdening en ook het beang-
stigen van de consument. Lering kan geput worden uit de ervaringen met bijsluiters 
in geneesmiddelen. Op meer algemeen vlak besluit de auteur dat het weerlegbaar 
vermoeden dat de verzekeringnemer nood heeft aan informatie, moet vervangen 
worden door een regel die de verzekeraar verplicht om de situatie van de klant te 
onderzoeken.
Deze en vele andere vaststellingen en suggesties worden niet zomaar geformuleerd 
maar zijn gesteund op een uitvoerig en zorgvuldig opgebouwde theoretische onder-
bouw, die wordt gemaakt in het beleidsmatig deel I waarin, zoals hierboven gezegd, 
uitvoerig gebruik gemaakt van het type van analyses dat men ook in de rechtseco-
nomie aantreft (kosten-baten, efficiëntie, markteffecten, wetgevend paternalisme, 
rationaliteitsassumpties, etc.). In het juridisch deel dat is opgebouwd rond de drie 
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(hierboven beschreven) basismodellen, wordt diepgaande aandacht besteed aan ar-
tikel 17 van de (oude) Engelse Marine Insurance Act, het Trau und Glauben beginsel 
van het Duitse recht, de Britse Insurance Conduct of Business Handbook van de Fi-
nancial Conduct Authority, Section 7 van de nieuwe Duitse Versicherungsvertrags-
gesetz en de bijhorende Verordnung über Informationspflichten en diverse artikelen 
van de Principles of European Insurance Contract Law (PEICL).
Conclusie: het voorliggend boek is er een van de bovenste plank, waarin de bestu-
deerde thematiek op intelligente en kritische wijze wordt bestudeerd, en waarin op 
voorzichtige en genuanceerde wijze oplossingen worden geformuleerd. Een kwa-
liteitsvolle studie van de theoretische grondslagen wordt gekoppeld aan concrete 
gevolgtrekkingen die dienstig zijn voor de praktijk. Het gebruikte bronnenmateriaal 
is rijk gestoffeerd en bestrijkt alle belangrijke literatuur over het onderwerp. Vast 
staat dat voor wie zich voortaan met de informatieplichten van de verzekeraar wil 
bezighouden, de studie van het boek van Leander Loacker een niet te ontwijken en 
uitermate nuttige must zal zijn.

hErman couSy

VERZEKERINGSRECHT

L. SchuErmanS en C. Van SchouBroEcK, Grondslagen van het Belgische verzeke-
ringsrecht (Antwerpen: Intersentia 2015), xlii + 1026 p.

Deze uitgave vormt de derde editie van het boek ‘Grondslagen van het Belgische 
Verzekeringsrecht’ en kan bijgevolg steunen op een stevige onderbouw en voorge-
schiedenis, waarbij steeds aan de zevendelige structuur trouw werd gebleven.
Een eerste vaststelling is het grote aantal pagina’s van het boek. Dit geeft duidelijk 
weer in welke mate onze maatschappij en het recht doordrongen zijn van het ver-
zekeringsrecht en hoe het verzekeringsrecht als rechtstak steeds omvangrijker en 
belangrijker wordt. Een duidelijke structuur en het trefwoordenregister houden het 
geheel daarbij evenwel erg overzichtelijk en praktisch hanteerbaar. Het voetnoten-
apparaat en een uitgebreide bibliografie laten de lezer toe om snel de meest relevante 
rechtsleer en rechtspraak te vinden. 
Dit boek bevat een van de eerste diepgaande analyses van de relatief nieuwe Ver-
zekeringswet van 4 april 2014. De besprekingen verwijzen echter eveneens syste-
matisch naar de bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 
1992. Op die manier heeft de lezer meteen een overzicht van vroeger én nu, wat niet 
onbelangrijk is aangezien de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst nog steeds 
relevant is in de rechtspraak en de verzekeringspraktijk. 
De vele invalshoeken (verbintenissenrecht, familiaal vermogensrecht, onderne-
mingsrecht, consumentenrecht, gerechtelijk recht…) worden in dit boek onderzocht. 
Vooral het hoofdstuk over het overheidstoezicht is daarbij erg omvangrijk. Deze 
omvangrijke analyse kan worden begrepen in het licht van de grote controverse die 
in de rechtsleer heerst over de toenemende regulering van de verzekeringssector, 
waarbij bepaalde auteurs gewagen van een tsunami aan regelgeving. Hoewel deze 
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materie nog in volle ontwikkeling is, brengt het boek duidelijkheid in dit kluwen 
van wetgeving. Ook het eveneens relatief nieuwe Wetboek van economisch recht is 
rechtstreeks relevant voor de verzekeringssector en komt uitgebreid aan bod. Stellen 
dat de wetgever niet heeft stil gezeten in domeinen die relevant zijn voor het verze-
keringsrecht, is duidelijk een understatement. 
Dit boek is zonder enige twijfel een must have voor de practicus die zich met het 
verzekeringsrecht in de brede zin bezig houdt.

nicK portugaElS

VARIA

F. BlocKx, Beroepsgeheim (Antwerpen: Intersentia 2013), xxiv + 510 p., €99,00

“In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”. Dit adagium omschrijft het best 
het doctoraatsonderzoek van de heer Frederic Blockx. Reeds ontelbare bijdragen 
zijn verschenen over dit onderwerp. Nochtans bestond er vóór dit boek, misschien 
net omwille van de grote hoeveelheid inkt die reeds over dit onderwerp gevloeid 
is, geen duidelijkheid over de concrete draagwijdte en praktische toepassing van 
het beroepsgeheim. De auteur slaagt erin om dit onderwerp op kernachtige wijze te 
ontleden, en dit in een vlotte en heldere schrijfstijl. Voor de oplossing van talloze 
problemen wordt teruggegrepen naar eenvoudige, maar gefundeerde regels.
De belangrijkste regel is dat steeds moet worden gekeken naar de doelstelling(en) 
van het beroepsgeheim. Dit is meteen ook de belangrijkste vraag die in het proef-
schrift wordt behandeld. Het antwoord hierop zal als kapstok dienen voor de meeste 
analyses en standpunten die worden ingenomen. Deze doelstelling(en) worden in de 
eerste plaats geanalyseerd vanuit het medisch beroepsgeheim, wat de auteur als ‘de 
moeder van alle beroepsgeheimen’ beschouwt.
In essentie is het medisch beroepsgeheim een subjectief recht op geheimhouding 
van de patiënt zodat hij niet afgeschrikt wordt om de hulp in te roepen van een 
persoon die over een wettelijk monopolie beschikt, i.c. een arts. Zonder dit subjec-
tief recht zou de vrees kunnen ontstaan dat vertrouwelijke informatie tegen hem 
gebruikt kan worden. Het beroepsgeheim bestaat dus in het belang van de patiënt. 
Een belangrijke vaststelling die wordt gedaan is dan ook dat het beroepsgeheim 
in de eerste plaats, zo niet uitsluitend, het recht van de patiënt tot toegang tot ge-
zondheidszorg beschermt, zoals dit ook wordt gewaarborgd door artikel 23 GW. De 
bescherming van de private levenssfeer van de patiënt is dus geen doel op zich, maar 
slechts een gevolg van het voorgaande, aldus de auteur.
Deze doelstelling is de gemeenschappelijke basis van alle ‘beroepsgeheimen’, i.e. 
het geheim dat iedere beroepsbeoefenaar die over een wettelijk monopolie beschikt 
heeft. Bovenop deze gemeenschappelijke basis past een sluitstuk dat verschilt al 
naargelang de concrete waarden die door het beroep in kwestie worden behartigd of 
gevrijwaard, maar ook in functie van de concrete situatie. Het beroepsgeheim moet 
dus op een ‘gelaagde’ wijze worden ingevuld.
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Aan de hand van de doelstelling(en) van het beroepsgeheim wordt vervolgens na-
gegaan of het beroepsgeheim, zoals dat vandaag vorm heeft gekregen en wordt 
gehandhaafd, in staat is om deze doelstelling(en) te bereiken, en zo niet, wat on-
dernomen kan worden zodat dit wel het geval is. Deze analyse gebeurt vanuit het 
standpunt van de verschillende actoren die betrokken kunnen zijn bij het beroeps-
geheim. In de eerste plaats is dit natuurlijk de patiënt. Daarnaast komen ook de arts, 
alsook andere geheimplichtigen, de overheid en (andere) derden aan bod. Daarbij 
wordt onder meer nagegaan in welke mate deze actoren ‘recht’ hebben op informa-
tie, en hoe de arts daarmee moet omgaan in het licht van zijn beroepsgeheim.
De ‘gulden standaard’ die in dit verband wordt aangereikt is die van wat de mate 
van vertrouwelijkheid is die een normale en redelijke patiënt, geplaatst in dezelfde 
concrete omstandigheden, en op het ogenblik waarop deze beslist heeft (medische) 
hulp in te roepen, verwacht. De patiënt, zo vervolgt de auteur, moet van zijn eigen 
dokter nooit verwachten op te duiken als spookrijder, niet enkel door te spreken, 
maar ook niet door onnodig te zwijgen.
Tot slot is de auteur van mening dat het strafrecht op zich wel geschikt is om het 
beroepsgeheim te handhaven, zij het met enkele aanpassingen. Zo dient onder meer 
de opsomming van de verschillende beroepscategorieën te worden vervangen door 
een verwijzing naar de ‘confident necessaire’-toets, moet het misdrijf een klacht-
misdrijf worden, en dient de strafmaat te worden afgestemd op de waarde van de 
beschermde belangen. Daarvoor wordt verwezen naar de boetes in de Wet Verwer-
king Persoonsgegevens, en wordt de afschaffing van een gevangenisstraf bepleit.

wannES BuElEnS

VARIA

p. FouBErt, B. VanhEuSdEn, S. VErBiSt, J. acKaErt, n. torFS en A. dE BEcKEr, Liber 
amicorum Anne Mie Draye (Antwerpen: Intersentia 2015), 538 p., €120

Het Liber Amicorum Anne Mie Draye kwam er naar aanleiding van het emeritaat 
van prof. Dr. Anne Mie Draye, hoogleraar bestuursrecht en voormalig decaan van 
de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Hasselt.
Het boek is ingedeeld in vier delen om de veelzijdigheid en interesses van professor 
Draye te belichamen. Een eerste deel handelt over erfgoed, een tweede over milieu-
recht, en een derde over bestuursrecht. Een laatste deel is gewijd aan bijdrages die 
zich situeren op kruispunten tussen de drie bovenstaande rechtstakken en andere 
rechtsdomeinen.
Elke bijdrage vertrekt daarbij – zoals ook typisch is voor het onderwijsconcept aan 
de universiteit Hasselt – van een concrete casus om het onderwerp te analyseren 
vanuit een probleemgestuurde en oplossingsgerichte ooghoek.
Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
of het verdrag van Granada ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Eu-
ropa directe werking heeft, om de zin en onzin van directe werking te onderzoeken; 
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of het eigendomsrecht de natuur kan redden, aan de hand van de casus van uitster-
vende olifanten en neushoorns in Afrika;
of de recente groei van administratieve rechtscolleges wel grondwettelijk is;
of de bestuurlijke en administratieve lus nog wel een toekomst heeft in België in het 
licht van de rechtspraak daaromtrent;
of de nieuwe regeling van rolrechten voor de Raad van State het recht op toegang tot 
de rechter niet onverantwoord beperkt;
wat de informatieverplichtingen zijn bij de verkoop van onroerend erfgoed, aan de 
hand van het voorbeeld van de verkoop van een als erfgoed geklasseerde statige 
villa in Knokke.
Het boek biedt, naast een mooi overzicht van de loopbaan van professor Draye, een 
interessant perspectief voor iedereen die te maken heeft met bestuursrecht, omge-
vingsrecht of het onroerend erfgoed.
Het boek bevat bijdragen van de volgende auteurs: K. Deckers, E. Aerts, E. Lan-
cksweerdt, T. Moonen, J. Theunis, G. Van Hoorick, L. De Deyne, M. Faure, M. 
Hoppenbrouwers, T. Loose, I. Opdebeek, S. De Somer, T. Thewys, B. Vanheusden, 
R. Andersen, M. Boes, A. De Becker, B. Dermarsin, J. Ackaert, S. Hennau, E. 
Loncke, P. Schollen, S. Verbist, K. Wauters, A.-S. Vanwinsen, A. Wijnants, C. De-
clerck, S. Mathei, T. De Gendt, P. Foubert, N. Marocchi, E. Veronesi, N. Diepvens, 
H. Niesten, N. Appermont, J. Peeters, J. Swennen, B. Tilleman, N. Torfs en E. Van 
De Velde.

KarEl-Jan VandormaEl
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