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GEKNIPT

TAALTIP

Hebt u ook een vraag over juridisch taalgebruik?  
Stuur ze naar juristenkrant@kluwer.be. Karl Hendrickx beantwoordt ze graag.?

Met ingang van onderhavig 
protocol

Onlangs kreeg ik een samenwerkingsakkoord te zien waarin twee overheidsdiensten 

overeenkomen een aantal logistieke zaken samen te organiseren om zo te besparen door 

schaalvergroting.

Hoewel het om heel praktische logistieke ondersteuning ging, was de tekst in een 

indrukwekkend ronkend taalgebruik geformuleerd, alsof het ging om een internationaal 

verdrag tussen grootmachten. De tekst heette dan ook Protocol. Als je dat woord in een 

woordenboek opzoekt, blijkt het heel wat betekenissen te hebben, van ‘inleiding van een 

oorkonde’ over ‘getrouw verslag van een experiment’ tot ‘geheel van regels en voorschriften 

in het internationaal diplomatiek verkeer’. Een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst 

valt daar dus niet onder. Hoewel de betekenis in de buurt komt, is hier toch enige 

grootspraak mee gemoeid.

Dat bleek ook toen ik de tekst zelf begon te lezen. De eerste zin van artikel 1 luidde immers:

‘Met ingang van de in artikel 13 van onderhavig protocol voorziene datum van 

inwerkingtreding ervan zal X in het kader van de synergieën tussen X en Y alle bestellingen 

van drukwerk toevertrouwen aan Y tegen betaling van de in artikel 6 vermelde tarieven.’

Als opener kan dit tellen. De zin is vrij lang (43 woorden, het dubbel van een normale zin) 

maar bulkt vooral van de archaïsche en zware woorden en de tangconstructies. Met ingang 

van is weliswaar correct Nederlands en een formule die veel gebruikt wordt, onder meer in 

de wetgevingstechniek, maar het is ook erg formeel. Hier zou even goed vanaf kunnen 

staan. Maar vooral wat erop volgt, is vreselijk. De in artikel 13 van onderhavig protocol 

voorziene datum is een veel te zware tangconstructie. Bij een tangconstructie ga je - zoals de 

benaming aangeeft - tussen twee bij elkaar horende woorden die de tang vormen, een 

bepaling plaatsen. Die bepaling staat dus in de tang gevormd door de twee buitenkanten 

die samen horen, in dit geval het lidwoord de en het zelfstandig naamwoord datum.

Een tang op zich is niet zo erg (bijvoorbeeld een heel mooi uitgegeven boek) maar een te 

lange, ‘overspannen’ tang is moeilijk leesbaar. Dat is hier duidelijk het geval: er zit een hele 

bepaling in de tang waarin bovendien een heel zwaar verwijswoord staat, onderhavig, en 

daarnaast een gallicisme, voorzien. Onderhavig is nodeloos zwaar en niet preciezer dan het 

eenvoudige dit. Als je het woord al zou willen gebruiken, is het hier sowieso fout gebruikt. 

Onderhavig verwijst immers naar iets waarover gesproken wordt, niet naar de tekst zelf. In 

een conclusie kan een advocaat dus wel schrijven in onderhavig geschil (waarover hij 

spreekt in zijn conclusies) maar niet in onderhavige conclusies. Bovendien is het een vaste 

regel in wetgevingstechniek dat je bij een verwijzing naar een artikel van dezelfde tekst niet 

hoeft te vermelden dat het inderdaad over dezelfde tekst gaat: dat is immers de 

standaardinterpretatie. Van onderhavig protocol kan dus weg.

Voorzien is in ambtelijk taalgebruik bijna altijd fout. Onder invloed van het Franse prévoir 

wordt het veel gebruikt voor betekenissen die je in het Nederlands beter met andere 

werkwoorden kunt weergeven. Voorzien betekent in onze taal immers alleen ‘van tevoren 

zien, voorspellen’, wat hier duidelijk niet bedoeld is. Beter zou zijn: bepalen, vaststellen.

Alsof dat alles nog niet genoeg is, voegt de schrijver aan datum nog een nabepaling toe: van 

inwerkingtreding ervan. Vooral die ervan is onduidelijk, want de lezer weet niet meteen 

waarnaar dat verwijst. Bovendien is ook die toevoeging overbodig: de normale situatie is 

immers dat bepalingen van een overeenkomst, een wet enzovoort van kracht worden vanaf 

de datum van inwerkingtreding die op het einde vermeld is. Alleen afwijkingen moeten 

expliciet worden vermeld.

Naast de zware tang bij het begin van de zin, volgt er nog een op het einde. Hoewel de tang 

de in artikel 6 vermelde tarieven op zich best nog leesbaar is, wordt de zin als geheel erdoor 

erg zwaar.

Tot slot kunnen we ook nog de nodeloze toekomende tijd laten vallen. Eenvoudiger, 

correcter en vooral ook wat minder opgeblazen zou dus zijn:

‘Vanaf de datum vermeld in artikel 13 vertrouwt X in het kader van de synergieën tussen X 

en Y alle bestellingen van drukwerk toe aan Y tegen de tarieven vermeld in artikel 6.’

Karl Hendrickx

Taaladviseur bij het Rekenhof – docent Rechtstaalbeheersing UA en K.U.Leuven

Peter De Smedt

T
ot voor de inwerkingtreding van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-

ning (VCRO) op 1 september 2009, 

golden de ‘agrarische gebieden met bijzonde-

re waarde’ als ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

Zowel het Hof van Cassatie als het Grondwet-

telijk Hof bevestigde bij herhaling dat ook 

landschappelijk waardevolle agrarische gebie-

den tot die bijzondere gebiedscategorie beho-

ren. Die jurisprudentie had concreet tot gevolg 

dat stedenbouwmisdrijven in die gebieden, 

zolang ze niet ongedaan werden gemaakt, niet 

verjaarden en er bijgevolg ook vele jaren na het 

plegen van de feiten nog een publieke herstel-

vordering kon worden ingesteld. Sinds de in-

werkingtreding van artikel 7 van het decreet 

van 4 juni 2003, dat nu is opgenomen in artikel 

6.1.1 derde lid VCRO, is het instandhoudings-

misdrijf weliswaar gedepenaliseerd, behalve 

in de ruimtelijk kwetsbare gebieden.

Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 
vogelvrij?
Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de depenalisering van het 

misdrijf van instandhouding in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

geen aanzienlijke achteruitgang betekent in het beschermingsniveau van het 

leefmilieu, en verantwoord wordt door motieven van algemeen belang, zodat 

het standstill-beginsel van artikel 23 GW niet geschonden is. In dit arrest 

spreekt het Hof zich ook voor het eerst uit over de vraag of het wetskrachtige 

akten kan toetsten aan de beleidsdoelstelling van duurzame ontwikkeling uit 

artikel 7bis GW.

De decreetgever heeft onlangs een einde ge-

steld aan de juridische disputen over de rege-

ling. De agrarische gebieden met bijzondere 

waarde komen immers niet langer voor op de 

lijst van de ruimtelijk kwetsbare gebieden, die 

nu is opgenomen in artikel 1.1.2, 10° VCRO. 

Die schrapping geldt enkel voor de toekomst. 

Wel werd in artikel 6.1.1 vierde lid, VCRO be-

paald dat de herstelvorderingen die vóór de 

inwerkingtreding van de nieuwe Codex wer-

den ingesteld niet meer kunnen worden inge-

willigd als de instandhouding op het ogenblik 

van de uitspraak niet langer strafbaar is.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof gaat in 

op de grondwettelijke aanvaardbaarheid van 

die nieuwe regeling. De correctionele recht-

bank in Gent stelde aan het Hof de prejudiciële 

vraag of de depenalisering van het misdrijf van 

instandhouding in de landschappelijk waarde-

volle agrarische gebieden en bijgevolg het weg-

vallen van de herstelvordering voor die misdrij-

ven strijdig is met het standstill-beginsel van 

artikel 23 van de Grondwet inzake de bescher-

‘De wettelijke bedoeling van het COIV is niet de financiering van politie en justitie, zoals de minister 

laat verstaan, maar een ondersteuning van het gerecht bij inbeslagnemingen en 

verbeurdverklaringen. Dat geld behoort toe aan de rechtmatige eigenaar. Het COIV beheert het maar 

tijdelijk tot een definitieve uitspraak van de rechter valt. Toch besloot toenmalig minister van Justitie 

Jo Vandeurzen (CD&V) tegen mijn advies in 115 miljoen euro als definitieve inkomsten in de begroting 

in te schrijven. Die beslissing is naderhand door minister Stefaan De Clerck (CD&V) bevestigd. (…) 

Eind 2009 was ik zodanig in de hoek gedreven dat ik de 115 miljoen euro toch aan de Deposito- en 

Consignatiekas stortte, wetende dat die het geld zou doorstorten aan de Schatkist, wat ook prompt 

gebeurde. (…) Toen de commotie ontstond, schoof de minister de zwartepiet door naar mij. Officieel 

had ik dienstreizen en staatsobligaties gekocht zonder ministeriële toestemming. Dat staat echter 

nergens in de wet voorgeschreven.’

Advocaat-generaal Francis Desterbeck brengt eind dit jaar een boek uit over zijn ontslag bij het COIV en neemt 

daarbij geen blad voor de mond.

TRENDS, 20 OKTOBER 2011

Consument goed 
beschermd bij vervanging 
consumptiegoed
Wanneer de consument een goed koopt dat niet in overeenstemming is met 

de verkoopovereenkomst, dan heeft hij op de eerste plaats recht op kosteloos 

herstel of kosteloze vervanging van het geleverde goed. In een recent arrest 

gaf het Hof van Justitie een ruime interpretatie aan het begrip ‘kosteloze 

vervanging’.

Marek Verhoeven

E
en man had een tegelvloer gekocht. 

Nadat in zijn huis ongeveer twee 

derden van de vloer was gelegd, 

stelde hij donkere vlekken vast. In een andere 

zaak kocht een vrouw een vaatwasmachine, 

die gebrekkig bleek te zijn. In beide zaken was 

het herstel van de geleverde goederen niet mo-

gelijk. De betwistingen gingen over de vraag of 

de verkoper, die tot vervanging van het gebrek-

kig goed overgaat, verplicht is het gebrekkig 

goed te verwijderen en een vervangingsgoed te 

installeren. Daarnaast rees de vraag of de ver-

koper de vervanging mag weigeren, als de ver-

vanging de enig mogelijke vorm van genoeg-

doening is en de kosten daarvan onredelijk 

zijn. Het Hof van Justitie ontving hierover een 

aantal prejudiciële vragen.

HOOG NIVEAU VAN BESCHERMING
Voor de vraag of de vervanging van een gebrek-

kig goed ook de verwijdering van dat goed en 

de installatie van een vervangingsgoed in-

houdt, verwees het Hof naar artikel 3 van de 

Europese garantierichtlijn. Dat bepaalt dat de 

verkoper tegenover de consument aansprake-

lijk is voor elk gebrek aan overeenstemming 

dat bestaat bij de aflevering van de goederen 

en dat de consument op de eerste plaats het 

recht heeft dat de goederen kosteloos door 

herstelling of vervanging in overeenstemming 

worden gebracht.

Het Hof herhaalde zijn vroegere rechtspraak, 

dat de kosteloosheid van het in overeenstem-

ming brengen van het geleverde goed voor de 

Europese wetgever een wezenlijk element is in 

de bescherming van de consument. Als de 

consument van de verkoper niet de kosten van 

verwijdering van het gebrekkige goed en de 

kosten van installatie van het vervangings-

goed zou kunnen eisen, zou de vervanging bij-

komende financiële lasten veroorzaken voor 

de consument, die hij niet had hoeven te dra-

gen als de verkoper de verkoopovereenkomst 

juist had uitgevoerd. In dat geval zou de ver-

vanging niet kosteloos gebeuren.

De vervanging moet niet alleen kosteloos ge-

beuren, maar ook binnen een redelijke ter-

mijn en zonder ernstige overlast voor de con-

sument. Als de verkoper het gebrekkige goed 

niet zou verwijderen en geen vervangingsgoed 

zou installeren, zou dat een ernstige overlast 

voor de consument betekenen. Bovendien be-
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ming van het leefmilieu, al dan niet samen ge-

lezen met de doelstelling van duurzame ont-

wikkeling uit artikel 7bis van de Grondwet, 

omdat als gevolg daarvan het beschermingsre-

gime van die gebieden vermindert.

Het Grondwettelijk Hof acht die grondwetsbe-

oogt de garantierichtlijn een hoog niveau van 

consumentenbescherming.

Het Hof besliste dat als de consument het ge-

brekkige goed te goeder trouw installeert voor 

de ontdekking van het gebrek, de verkoper die 

het goed in overeenstemming brengt verplicht 

is het goed te verwijderen en een vervangings-

goed te installeren of de kosten daarvan te ver-

goeden. De vraag of de verkoper zich verbon-

den had om het aanvankelijk aangekochte 

consumptiegoed te installeren, speelt daarbij 

geen rol.

GEEN WEIGERING BIJ VERVANGING
Ook voor de vraag of de verkoper de vervan-

ging mag weigeren als de vervanging de enig 

mogelijke vorm van genoegdoening is en de 

kosten daarvan onredelijk zijn, verwees het 

Hof naar artikel 3 garantierichtlijn. Dat be-

paalt dat de consument het recht heeft om van 

de verkoper het kosteloze herstel of de koste-

loze vervanging van de goederen te verlangen, 

behalve als dat onmogelijk of buiten verhou-

ding zou zijn.

Het Hof komt tot de vaststelling dat de Euro-

pese wetgever het recht om de herstelling of 

de vervanging te weigeren aan de verkoper en-

kel heeft willen toekennen in geval van onmo-

gelijkheid of wanneer een vorm van genoeg-

doening voor de verkoper onredelijke kosten 

meebrengt in vergelijking met de alternatieve 

vorm van genoegdoening.

Het Hof besliste dat als de vervanging van het 

gebrekkige goed echter de enig mogelijke 

vorm van genoegdoening is, een nationale 

wettelijke regeling de verkoper niet het recht 

mag geven de vervanging te weigeren, omdat 

die onevenredig veel zou kosten doordat de 

verkoper het goed moet verwijderen en een 

vervangingsgoed moet installeren. De Belgi-

sche regeling in artikel 1649quinquies § 2 BW 

is daarmee in overeenstemming.

Als de vervanging de enig mogelijke vorm van 

genoegdoening is, mag het recht van de con-

sument op vergoeding van de kosten voor ver-

wijdering van het gebrekkige goed en installa-

tie van een vervangingsgoed beperkt worden 

tot een bedrag dat in verhouding staat tot de 

ernst van het gebrek en de waarde die het goed 

zonder gebreken zou hebben. De rechter zal 

ook rekening moeten houden met het hoog 

niveau van consumentenbescherming van de 

garantierichtlijn. Het recht op vergoeding van 

de kosten mag immers niet uitgehold worden.

Wanneer het recht op terugbetaling van de 

kosten wordt beperkt, moet de consument in 

plaats van de vervanging kunnen kiezen voor 

de ontbinding van de overeenkomst of een 

prijsvermindering. Als de consument een deel 

van de kosten zelf zou moeten dragen, zou dat 

voor hem een ernstige overlast betekenen.

De Belgische regeling in het burgerlijk wet-

boek zal voortaan in het licht van dit arrest 

moeten geïnterpreteerd en toegepast worden.

(De auteur is referendaris bij de rechtbank van eer-

ste aanleg in Gent. Hij schreef deze bijdrage in eigen 

naam)

HvJ 16 juni 2011 nr. C-65/09, Gebr. Weber GmbH v. 

Jürgen Wittmer, en nr. C-87/09, Ingrid Putz v. Media-

ness Electronics GmbH

http://curia.europa.eu

Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis 
van het Westerse publiekrecht en privaatrecht, 
vanaf de Romeinse periode tot vandaag. 

Een eerste deel focust op de bronnen van het 

recht, de omstandigheden waarin rechtsregels 

tot stand kwamen en de institutionele context. 
In een tweede deel komt de geschiedenis van 

concrete regels van privaatrecht aan bod. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan de evolutie 
van het statuut van kinderen, vrouwen en vreem-
delingen, en aan het huwelijk, de echtscheiding, 
het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. 
Verder volgt een overzicht van de voornaamste 
ontwikkelingen in het zakenrecht en het 
verbintenissenrecht. 

Dit boek kan juristen aanspreken die de historische 
achtergrond van het geldende recht willen 
begrijpen, en biedt ook voor historici een 

houvast om de veranderende rechtsregels in 

het verleden te herkennen. 
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Het recht op vergoeding van de kosten  
mag immers niet uitgehold worden.

Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat het bij de toetsing aan grondwetsbepalingen waarvoor het bevoegd is, 

rekening kan houden met artikel 7bis.
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palingen niet geschonden. Het Hof is van oor-

deel dat de decreetgever in redelijkheid kon 

oordelen dat het omwille van het algemeen 

belang verantwoord was om te voorkomen dat 

herstelvorderingen ingesteld vóór de inwer-

kingtreding van de nieuwe regelgeving nog 

zouden kunnen worden doorgezet voor in-

standhoudingsmisdrijven die nu gedepenali-

seerd zijn. Die ingreep doet volgens het Hof 

overigens geen afbreuk aan de rechten van 

schadelijders om herstel of vergoeding te vor-

deren als de gedepenaliseerde situatie ook 

een quasi-delictuele fout uitmaakt, terwijl de 

publieke herstelvordering nog steeds moge-

lijk blijft voor oprichtingsmisdrijven.

In het licht van dit alles blijkt volgens het 

Grondwettelijk Hof niet dat artikel 6.1.1 vier-

de lid van de VCRO een aanzienlijke achteruit-

gang teweegbrengt in het beschermingsni-

veau van het leefmilieu. Volgens het Hof 

brengt de schrapping van die gebieden uit de 

catalogus van ruimtelijk kwetsbare gebieden 

in artikel 1.1.2, 10° van de VCRO evenmin zo’n 

teruggang teweeg, nu de decreetgever nooit de 

bedoeling heeft gehad om landschappelijk 

waardevolle agrarische gebieden te rekenen 

tot het ruimtelijk kwetsbaar gebied.

DUURZAME ONTWIKKELING  

ALS TOETSINGSGROND

Interessant is ook dat het Grondwettelijk Hof 

zich voor het eerst uitsprak of het wetskrach-

tige akten kan toetsten aan artikel 7bis Grond-

wet. Artikel 7bis werd op 25 april 2007 opgeno-

men in een nieuwe titel Ibis, met als opschrift 

‘Algemene beleidsdoelstellingen van het fede-

rale België, de gemeenschappen en de gewes-

ten’, en bepaalt: ‘Bij de uitoefening van hun 

respectieve bevoegdheden streven de federale 

staat, de gemeenschappen en de gewesten de 

doelstellingen na van een duurzame ontwik-

keling in haar sociale, economische en mi-

lieugebonden aspecten, rekening houdend 

met de solidariteit tussen de generaties’.

De rechtsleer die zich intussen over deze be-

paling heeft gebogen, is erg verdeeld over de 

juridische geldingskracht ervan. Volgens be-

paalde auteurs is artikel 7bis van de Grondwet 

niet meer dan een louter ethisch principe dat 

zich niet leent voor toepassing in de recht-

spraak. Anderen zijn van oordeel dat artikel 

7bis wel degelijk een relevante beoordelings-

grond kan betekenen.

Het Grondwettelijk Hof lijkt die laatste stel-

ling bij te treden. Omdat artikel 7bis van de 

Grondwet niet behoort tot de bepalingen van 

titel II van de Grondwet ‘De Belgen en hun 

rechten’ waaraan het Grondwettelijk Hof wel 

kan toetsten, acht het Hof zich weliswaar niet 

bevoegd om wettelijke akten rechtstreeks te 

toetsen aan die grondwetsbepaling. Toch laat 

het Grondwettelijk Hof een opening om wet-

ten en decreten onrechtstreeks te toetsen aan 

de beleidsdoelstelling van duurzame ontwik-

keling. Het Grondwettelijk Hof bevestigt im-

mers dat het bij de toetsing aan andere grond-

wetsbepalingen waarvoor het wel bevoegd is, 

wel degelijk rekening kan houden met artikel 

7bis. Rest natuurlijk nog de vraag of dat artikel 

ooit een rol van betekenis zal spelen in de ge-

schillenbeslechting van het Grondwettelijk 

Hof. Zoals het Hof zelf aangeeft, geeft die be-

paling immers niet aan op welke wijze de soci-

ale, economische en milieugebonden aspec-

ten tegen elkaar moeten worden afgewogen, 

zodat de overheid over een zeer ruime beleids-

vrijheid beschikt.

(De auteur is milieuadvocaat en wetenschappelijk 

medewerker bij het Centrum voor Milieu- en Ener-

gierecht UGent)

GwH, arrest nr. 75/2011, 18 mei 2011

www.grondwettelijkhof.be
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