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L.S.,

Door een samenloop van omstandigheden, die toch geen zuiver toeval kan 
zijn, is het laatste nummer van de jaargang 2021 van ons tijdschrift groten-
deels gewijd aan themata die nauw verbonden zijn met de grote actualiteit 
van het voorbije en komende jaar.

Dat is natuurlijk evident het geval voor de rechtsvergelijkende studie door 
Anne-Fleur Willems van de wetgeving inzake het gebruik van persoonsge-
gevens ter bestrijding van globale gezondheidscrisissen. Het valt te hopen 
dat de overdaad aan covid-gerelateerde inhoud in de media u niet tegenhoudt 
om deze studie te lezen en waarderen. De auteur concludeert dat de huidige 
regelgeving niet geheel geschikt is voor tijden van pandemie en geeft ook 
aanzetten voor een verbeterd evenwicht in deze materie.

Niet onmiddellijk op de pandemie toegesneden, want een vrucht van vele 
jaren reflectie, maar toch zonder meer bijzonder relevant in deze tijden is 
de bijdrage van Michael Faure over de vergoedingsstelsels voor beroepsri-
sico’s (arbeidsongevallen en beroepsziekten). Hij pleit voor de invoering in 
Nederland van een directe beroepsrisicoverzekering die kan worden gezien 
als een verbeterde versie van wat in België bestaat, wat voor wetgevers in 
beide landen een stimulans moge zijn.

Behalve door virussen werd het voorbije jaar ook gekenmerkt door debatten 
en plannen inzake duurzaamheid, zoals een zgn. Green Deal. In de rubriek 
De Redactie Privaat gaat Vincent Sagaert na of het huidige goederenrecht 
geschikt is voor een meer ‘circulaire’ vorm van bouwen, wat zou kunnen 
bijdragen tot een verduurzaming van de bouwsector door een hogere mate van 
hergebruik en minder afval. Hij concludeert dat de hervorming door de Pandwet 
en door Boek 3 BW minstens reeds geleid heeft tot sterk verbeterde goede-
renrechtelijke bouwstenen (met name een verbeterd eigendomsvoorbehoud 
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en opstalrecht) ter ondersteuning van een alternatieve contractuele vormge-
ving van de rechtsverhoudingen met het oog op een meer circulair vastgoed. 

2022 zou ook het jaar moeten zijn van de omzetting van de Europese 
Herstructureringsrichtlijn en dus de hervorming van het Nederlandse en het 
Belgische recht inzake reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden. 
Frederik De Leo en Simon Landuyt onderzoeken zeer grondig wat de keuze-
mogelijkheden zijn voor de wetgever voor de regels inzake de rechten van 
schuldeisers bij zulke reorganisaties en pleiten voor een rechtseconomisch 
verantwoorde implementatie.

Dit nummer en deze jaargang sluiten we zoals gebruikelijk af met een portie 
boekbesprekingen. 


