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U zal het gezien hebben aan de dikte van dit nummer van ons Tijdschrift: er 
zit een stevig Overzicht van rechtspraak in en wel inzake vervoersrecht (2013-
2020), een overzicht door specialisten onder leiding van Adry Poelmans, maar 
niet enkel voor specialisten: enerzijds zijn er veel praktizijns zonder deze 
specialisatie die er ook mee te maken krijgen; anderzijds is het een materie die 
bijwijlen juridisch bijzonder complex is, zowel door de veelheid aan partijen 
en rechtsverhoudingen die in een casus een rol kunnen spelen, als door de niet 
zo eenvoudige combinatie van internationale verdragen en nationaal recht.

Ook de twee bijdragen die we onder de noemer contractenrecht kunnen bren-
gen, blijken de complexiteit van het samenspel met andere rechtstakken of 
andere niveaus van regelgeving te illustreren. Dit is ten eerste het geval met 
de Redactie Privaat van Reinhard Steennot over fraude in het betaalverkeer. 
De bijdrage van Nicolas Vandamme en Frederik Vanden Abeele over het 
“subjectief plechtig contract” (bij notarissen gekend als het model-De Decker) 
brengt ons vanuit het kooprecht en bestuursrecht naar het leerstuk van de 
wetsontduiking waarbij ook een fiscaal perspectief speelt.

In het domein van het procesrecht argumenteert Aurélie Hendrickx dat curia 
novit ius ook geldt voor bewijsregels, die dus eveneens ambtshalve door de 
rechter moeten worden toegepast. Het rechterlijk oordeel bestaat weliswaar 
grotendeels uit een combinatie van een oordeel in feite en een oordeel naar 
recht, maar dat wil niet zeggen dat er bij dat eerste geen rechtsregels komen 
kijken (sommige lezers zullen mijn bijdrage die dat behandelt, onder de titel 
“Recht en waarheid in het burgerlijk recht”, in de cahier Recht en waarheid 
wel kennen).

Jonathan Vandenbogaerde vervolgens brengt ons een bijzonder boeiende ook 
rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch stevig uitgebouwde bijdrage over de 
vergeving van de onwaardige erfgenaam door de erflater.
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En ten slotte, gezien het vorig nummer een themanummer was over de hervor-
ming van het aansprakelijkheidsrecht en uitsluitend bijdragen bevatte, krijgt 
U nog een stevige portie boekbesprekingen.

Wij werken intussen voor U reeds aan het volgende nummer !


