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Met dit dubbelnummer sluiten we de 52e jaargang van ons Tijdschrift af, de 
tweede die Vincent Sagaert en ikzelf mochten (bege)leiden na 50 jaren door 
stichtend directeur Marcel Storme. 

In dit dubbelnummer vindt U zowel een stevig Rechtspraakoverzicht Consu-
mentenbescherming en Marktpraktijken als een aantal zeer sterke dogmati-
sche artikelen. In dit nummer zetten we de traditie voort van een combinatie 
tussen praktijkgerichtheid en innovatieve wetenschappelijke artikelen. In 
deze jaargang kreeg U van ons drie vuistdikke Overzichten vol voor de 
rechtspraktijk onmiddellijk bruikbare informatie.

Ook onze andere hoofdopdracht blijven we getrouw vervullen: stevig onder-
bouwde kritische bijdragen over privaatrechtelijke onderwerpen van actueel 
belang, waarbij we plaats maken voor gevestigde waarden en voor nieuwe 
ideeën of talent. Het nummer dat thans voor U ligt bevat drie bijdragen die 
op een of andere manier nauw verband houden met onze Risikogesellschaft: 
een bijdrage van Michael Faure en Ton Hartlief over de vergoeding bij 
natuurrampen, een bijdrage van Steven Verschoot over een bij onze lezers 
allicht minder bekend alternatief, de catastrofe-obligaties, en een bijdrage 
van Engela Schlemmer over de iets meer bekende vorm daarvan in de 
financiële sector, de kredietverzuimswaps. Het is mooi dat we deze com-
plementaire bijdragen in een en hetzelfde nummer kunnen brengen.

In een grondige rechtsvergelijkende bijdrage brengt Koen Swinnen ons 
een pak reflecties over het gebruik van erfdienstbaarheden en kwalitatieve 
verplichtingen. Reflectie gegrond op rechtsvergelijking is evenzeer de 
grondslag voor een bijdrage van Matthias Van der Haegen over de cassatie-
voorziening. Onze mederedacteur Jeroen Delvoie brengt een genuanceerd 
pleidooi voor de mogelijkheid van meervoudig stemrecht in vennootschap-
pen. Tenslotte vindt U nog een keur aan boekbesprekingen.

In een volgend nummer mag wie zijn abonnement verlengt zich alvast ver-
heugen op stevige bijdragen; onder meer twee bijdragen over nietigheden in 
het contracten- en consumentenrecht en een over ouderschap.
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