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L.S.,

Ook deze nieuwe jaargang van ons Tijdschrift wordt met enige knaldrang 
ingezet: in “De Redactie Privaat” bespreekt Jan Smits als een volleerd heor-
toloog iets wat de meesten van ons wel ter harte gaat: het recht om te feesten 
en zijn beperkingen, de enen allicht vooral het eerste en de anderen vooral 
het laatste. Omzeggens elke rechtstak blijkt er wel iets over te zeggen te 
hebben – zodat daarbij natuurlijk ook de vraag rijst naar de beperkingen van 
het recht en van het recht op recht. 

Een flink deel van dit dubbelnummer wordt vervolgens gevuld met een voor-
afname op de jaarvergadering van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie 
van het Recht in België en Nederland (die immers naar december 2022 werd 
uitgesteld), namelijk de preadviezen over algemeenbelangacties tegen de 
overheid bij de burgerlijke rechter. Marc Kruithof zet alvast de toon door alge-
mene belangen goed te onderscheiden van “het” algemeen belang. In de drie 
preadviezen komt dan ook vanzelfsprekend de vraag aan bod in welke mate 
het aan de rechter dan wel aan de wetgever of uitvoerende macht toekomt om 
te beslissen wat “het” algemeen belang inhoudt wanneer op grond van “een” 
algemeen belang of beweerdelijk op grond van “het” algemeen belang gevor-
derd wordt. Naast fundamentele veeleer publiekrechtelijke vragen spelen bij 
de praktijk van algemeenbelangacties ook een reeks privaatrechtelijke vragen, 
en zowel de ene als de andere komen in dit nummer uitvoerig aan bod in de 
preadviezen, die verder door Aube Wirtgen, Roel Schutgens en Joost Sillen 
werden geschreven.

Een in Vlaanderen nog vrij futuristisch onderwerp wordt behandeld in de 
bijdrage van Kato De Schepper, de juritectuur (juridische architectuur) van 
drijvende woningen. Ook hier kunnen we maar beter voorbereid zijn dan 
achter de feiten aan te hollen.
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Naast het goederenrecht komt het overeenkomstenrecht zeer ruim aan bod 
in de vorm van het Overzicht van Rechtspraak – “Aanneming”, waarin een 
stevige ploeg onder leiding van Bernard Tilleman niet minder dan vijftien jaar 
overvloedige rechtspraak bespreekt, met inbegrip van deze over de verkoop 
van nog niet afgewerkte woningen.

Verder vindt U in dit nummer naast een ruime reeks boekbesprekingen ook 
opnieuw de rubriek “Congresverslagen”, met in dit geval een verslag van 
het Vlaams-Nederlands Colloquium over Executie van Zekerheidsrechten. 

Veel leesplezier!
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TPR-PRIJS 2021

In een gezamenlijke – maar virtuele – vergadering heeft de Redactie- en 
Adviesraad op 17 februari 2022 beraadslaagd over de toekenning van de Prijs 
van het Tijdschrift voor Privaatrecht 2021. De jury besprak uitvoerig de vijf 
bijdragen die voor de Prijs in aanmerking kwamen. 

Na een open debat en stemming werd de Prijs toegekend aan Jonathan 
Vandenbogaerde (U Gent) voor zijn bijdrage over “De bebloede hand erft 
toch! Vergeving van de onwaardige erfgenaam”. Het juryrapport prijst de 
wijze “waarop de auteur erin slaagt een fundamenteel thema toch op vernieu-
wende wijze te analyseren” en looft “vooral de manier waarop de auteur 
de techniciteit van het privaatrecht met fundamentele en rechtstheoretische 
argumentatie verweeft”.

Sinds 1989 wordt jaarlijks de Prijs van het Tijdschrift voor Privaatrecht uitge-
reikt. De TPR-Prijs geldt als aanmoediging voor een jonge jurist(e) die de 
beste bijdrage van de afgelopen jaargang in het Tijdschrift heeft geschreven. 
De Prijs bedraagt thans 2.500 euro. 

De erelijst van de Prijs kan worden geraadpleegd op www.tpr.be. 
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