
VOORWOORD 

Een tijdschrift dat 35 jaar viert moet ook na het omkijken in ver
wondering vooruit-zien naar de toekomst. Dit klemt des te meer daar 
wij ons bevinden aan de vooravond van het derde millenniu1n. 
De feestbundels die wij bij het 20-jarig, 25-jarig, 30-jarig en 35-jarig 
bestaan hebben gepubliceerd getuigen van de rijkdom en de verschei
denheid die ons tijdschrift in het juridisch landschap van dit land heeft 
gebracht. Dat hierbij niet aileen kwaliteit werd beoogd, maar ook 
bereikt, moge blijken uit rapporten die aan ons tijdschrift in het 
Belgisch tijdschriftenlandschap de hoogste score toekennen. 
Een en ander verklaart waarom het abonnentenaantal gestaag blijft 
stijgen. Deze toenemende belangstelling verheugt ons zeer, des te 
meer daar op die wijze de enorme omvang van de artikelen, over
zichten en boekbesprekingen die jaarlijks worden geboden, verder kan 
verzekerd worden aan een prijs die duidelijk beneden de reele markt
waarde ligt. 
Bovendien werden geleidelijk aan ook nieuwe initiatieven ontwik
keld, die minder bekend zijn aan onze lezers. Deze laatsten weten wei 
dater jaarlijks een T.P.R.-prijs werd toegekend voor de beste bijdrage 
van het afgelopen jaar, doch vermoeden wellicht niet dat wij sinds 
1998 een T.P.R.-wisselleerstoel hebben opgericht. Dit initiatief be
tekent dat om het jaar en om beurten een of twee hoogleraren uit ons 
land naar Nederland, c.q. uit Nederland naar Belgie, worden gestuurd 
om aldaar ,in residence" te leven, te vorsen en/of te doceren. Dit 
initiatief schept de mogelijkheid om meer intense samenwerkings
verbanden tot stand te brengen tussen de Belgische en de Nederlandse 
rechtsfaculteiten. Het moge 1net de jaren in belang toenemen. 
Tenslotte, en dit keer echt last but not least, werd beslist een jonge 
ploeg toe te voegen aan de huidige redactie- en adviesraad. Deze 
laatste fungeert reeds een generatie lang, zodat de wisseling van de 
generaties stilaan in het vooruitzicht moet worden gesteld. Daarom 
werd beslist voor het komende jaar een jonge redactie aan te stellen, 
dewelke geleidelijk het roer mede in handen zou moeten nemen. 
Aldus kan het Tijdschrift·voor Privaatrecht, verjongd en vemieuwd, 
in 2001 het nieuwe millennium binnentreden. · Tijdens de jongste 
redactievergadering werden Ludo CORNELIS, Matthias STORME, Alain 
VERBEKE en Annelies WYLLEMAN aangezocht om de redactionele 
leiding van het tijdschrift in de toekomst mede te helpen opnemen. 
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Meteen werd een verjonging van de Nederlandse adviesraad beslist, 
zoals in 1964 de aanwezigheid van de Nederlandse rechtsgeleerdheid 
als een vanzelfsprekendheid werd vooropgesteld. N aast onze trouwe 
en vertrouwde leden van de adviesraad, zullen daarin voortaan ook 
zitting hebben de jongere collega's Edgar DU PERRON, Ton HARTLIEF, 
Martijn POLAK en Toon VAN MIERLO. 
Wij zijn blij dit alles aan onze trouwe lezers en abonnenten te kunnen 
1nededelen, wat hen 1neteen de verzekering geeft van een continulteit 
over de eeuwen heen. 

Gustaaf BAETEMAN 
Voorzitter 
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Marcel STORME 
Directeur 



DE REDACTIE PRIVAAT 

EUROPEES PRIV AATRECHT. 
THE GAP" TUSSEN WETENSCHAP 

EN PRAKTIJK 

1. In het laatste decennium van de vorige eeuw is een nieuw weten
schapsgebied geboren: Europees privaatrecht. Onderzocht wordt, kort 
gezegd, of een zoveel mogelijk uniform, althans geharmoniseerd pri
vaatrecht voor het Europa van de EU wenselijk en mogelijk is. Voor
alsnog gaat de aandacht vooral uit naar wat in continentaal Europa het 
algemene vermogensrecht(l) wordt genoemd, in het bijzonder het over
eenkomstenrecht en de onrechtmatige daad. Het goederenrecht trekt 
minder belangstelling, maar er is een !centering ten goede. Dat verbaast 
niet omdat in een Europa zonder grenzen een groeiende behoefte is aan 
meer afstemming op terreinen als bijvoorbeeld de overgang van vor
deringen en zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten(2). 

2. De gedachte van een Europees privaatrecht is niet nieuw en was 
bijvoorbeeld al te horen in de beginperiode van de voorloper van de EU, 
de EEG(3). Privaatrecht, met uitzondering van het mededingingsrecht, 
was toen echter minder belangrijk. Eerst en vooral moest de EEG als 
economische gemeenschap van de grond worden getild. Pas vanaf de 
jaren tachtig zijn er Europese richtlijnen totstandgebracht op het terrein 
van het materiele overeenkon1stenrecht( 4) en de onrechtmatige daad. 

(1) Het vennootschapsrecht is al vanaf de Eerste Richtlijn, begin jaren zeventig, sterk 
europeesrechtelijk bei"nvloed. 
De ,Europeanisering" van het familierecht is in opkomst. De rechtspraak van het Europese 
Hofvoor de Rechten van de Mens heeft op dit terrein veel voorbereid. Zie o.m. de preadviezen 
van ANTOKOLSKAIA, DE HoNDT en STEENHOFF, Een zoektocht naar Europees familierecht, 
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 1999. Inmiddels is er sinds 1999 ook een 
tijdschrift: Deutsches und Europaisches Familienrecht (Springer Verlag). 
(2) Ook het trustrecht geniet betrekkelijk veel belangstelling. Zie o.m. HAYTON, KORTMANN en 
VERHAGEN, Principles of European Trust Law, 1999. In voorbereiding zijn Principles of 
European Insolvency Law. 
(3) O.m. de eerste voorzitter van de Europese Commissie, Walter HALLSTEIN, in zijn artikel 
Angleichung des Privat-und Prozessrechts in der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
RabelsZ 1964, 211 e.v. 
(4) Een naar het lijkt uitputtende opsomming tot 1997 geeft o.m. Conor QUIGLEY, European 
Community Contract Law. The Effect of EC Legislation on Contractual Rights, Obligations 
and Remedies, Vol. I, 1997. Vergelijk ook de opsomming in de bijlage van MDLLER-GRAF, ,EC 
Directives as a Means ofPrivate Law Unification", in: HARTKAMP et al., Towards a European 
Civil Code, 1998, 83-89. 
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Daama is hun aantal toegenomen, sterk zelfs. Inmiddels hebben ze ook 
betreld(ing op ,core areas" als algemene voorwaarden en producten
aansprakelijkheid. Toch blijven de richtlijnen qua onderwerp tamelijk 
verspreid. Ook passen ze niet altijd bij de dogmatische structuur, 
achterliggende beginselen of dragende sociaal-economische uitgangs
punten van de nationale rechtsstelsels. Bovendien zijn ze vaak nogal 
eenzijdig op consumenten gericht en de hierin gereflecteerde waarden 
hebben in sommige Ian den geen algemeenheidsaanspraak. W el hebben 
richtlijnen het onmiskenbare voordeel dat hun interpretatie en toepas
sing niet kan uitwaaieren over de verschillende rechtsstelsels, omdat dit 
in een hand wordt gehouden door prejudiciele beslissingen van het 
Europese Hof van Justitie EG en door de plicht van nationale rechters 
tot richtlijnconforme interpretatie. Dat leidt op onderdelen tot unificatie 
of harmonisatie, maar niet over de gehele linie(5)(6). 

3. De Europese privaatrechtsbeweging streeft niet naar een verbete
ring van het stelsel van richtlijnen om op die manier unificatie of 
harmonisatie te bewerkstelligen(7). Haar doelstelling ·is breder. Ze 
richt zich op het formuleren van regels, beginselen, gezichtspunten en 
het verwerven van inzichten, die samen uiteindelijk het algemeen deel 
van het vermogensrecht of onderdelen daarvan op een consistente 
manier dienen te bestrijken. Een ander belangrijk verschil is dat ze 
niet politiek wordt gestuurd. Wei zijn er enkele resoluties van het 
Europese Parlement(8) geweest waarin de Europese Commissie is 
opgeroepen een Europees Burgerlijk Wetboek tot stand te doen bren
gen, maar die oproepen hebben tot nu toe niet veel succes gehad(9). 

(5) W. VAN GERVEN, ,The EJC Case-law as a Means of Unification of Private Law?", in: 
HARTKAMP et aL, Towards a European Civil Code, 1998, 91 e.v., die eveneens erop wijst dat 
bet Hof van Justitie EG een te beperkt dee! van bet vennogensrecht bestrijkt. De in de titel van 
zijn bijdrage gestelde vraag beantwoordt hij dan ook ontketmend. 
(6) Nog geringer is de bijdrage van bet Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het 
EVRM-verdrag is van grater betekenis voor bet procesrecht en voor bet personen- en familie
recht dan voor bet vermogensrecht. Slechts enkele onderdelen van bet vermogensrecht worden 
erdoor geraakt, zoals de beschenning van eigendom en de afweging van bet recht op privacy en 
de vrijheid van meningsuiting. Optimistischer is J.M. SMITS, Europees Privaatrecht in wor
ding, 2000, 38-43. 
(7) O.m. MDLLER-GRAF, a.w. (nt. 4), 1998, 71 e.v. die concludeert dat ,directives are only 
second-best to coherent codification-like regulations". 
(8) Resolution on Action to Bring into Line the Private Law of the Members States, Pb EG 
1989 C 158/400, herhaald in Resolution on the Hannonization of Certain Sectors ofthe Private 
Law of the Member States, Pb EG 1994 C 205/518. 
(9) Desalniettemin blijft bet op de agenda. Zo is bijvoorbee1d eind 1999 aan de Directie 
Wetenschap van bet Europese Parlement een rapport uitgebracht over de mogelijkheden en 
noodzaak van een Europees Burgerlijk Wetboek. Vergelijk ook de conclusies van bet voorzit
terschap van de Europese Raad in Tampere (Finland) op 15 en 16 oktober 1999, waarin wordt 
aangedrongen op een alomvattende studie naar de noodzaak om bet civiele recht van de 
lidstaten onderling aan te passen (http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/index.htm). 



De meeste betroldcenen vinden dat niet erg, allerminst zelfs. In het 
algemeen oordeelt men het nog veel te vroeg voor een Europees 
Burgerlijk W etboek, als dat er al ooit zal/moet komen, want een 
codificatie is in de huidige tijd niet meer het vanzelfsprekende in
strument om grotere delen van het (privaat)recht in onder te bren
gen(lO). Ook inhoudelijk moet er nog te veel voorwerk worden 
gedaan om nu al opgewassen te zijn tegen politieke sturing en bei:n
vloeding. Daarom vindt 1nen het in het algemeen wel een rustig idee 
om zich, in ieder geval in deze fase van de ontwildceling, te kunnen 
concentreren op vakmatige aspecten. Natuurlijk zullen ook dan na
tionale verschillen in stijl, cultuur, wijze van redeneren en sentiment 
1noeili jk te nemen hindemissen zijn, maar het maakt het de bat over 
opzet en inhoud van een Europees privaatrecht toch iets gemaldcelij
ker. Er is ruimte voor de zgn. ,best rule-approach": niet bij wege van 
politiek compromis genoegen nemen met een soort grootst gemene 
deler van de in de diverse stelsels bestaande regels en oplossingen, 
maar streven naar het best mogelijke. 

4. De ,Europeanisering" van het vermogensrecht is derhalve op 
dit ogenblik vooral een wetenschappelijk project. Tientallen juristen 
van naam en faam en honderden aanstormende talenten houden er 
zich mee bezig. Er wordt druk vergaderd en gecongresseerd, studie
groepen worden gevormd, rechtsvergelijkend materiaal verzameld, 
working papers voorbereid, er wordt gepubliceerd in tijdschriften, 
bundels en boeken, en, als resultaat van een vaak langdurige inspan
ning van velen, worden door sommige studiegroepen niet-bindende 
rechtsregels - enigermate verwarrend meestal ,principles" gedoopt 
- opgesteld. 

5. Om een idee te geven water zoal gebeurt, noem ik de zes belang
rijkste studiegroepen die momenteel actief zijn(ll ). De oudste twee 
zijn de Unidroit-commissie en de Lando-commissie. Ze zijn in veel 
epzichten vergelijkbaar. Beide zijn hun werkzaamheden omstreeks 
1980 begonnen, beide richten zich op het algemeen deel van het 
overeenkomstenrecht en beide hanteren eenzelfde werkwijze, te we
ten het ontwerpen van principles, die vergezeld gaan van een rechts
vergelijkend commentaar en ge'illustreerd worden met enkele casus. 

(10) We1 valt op dat met steeds grotere nadruk wordt gesproken over een Wetboek voor 
Contractenrecht of een Wetboek voor Consumentenrecht. 
(11) Zie voor een dergelijk overzicht ook o.m. J.M. SMITS, a. w. (nt. 6), 2000, 24-85 en 
HARTKAMP, ,Perspectives for the Development of a European Civil Law", WPNR 6401 
(2000), 331-336. 
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Beide sets principles hebben het eerste deel van hun werkzaamheden 
kort geleden afgerond: de Unidroit-Principles for International Com
mercial Contracts in 1994, de European Principles of Contract Law in 
1995 (deel I) en in 1999 (deel II)(12). Behalve qua ontstaansgeschie
denis en werkwijze, lijken ook de structuur en de inhoud van de 
principles erg veel op elkaar(13). Zo beperken beide zich tot de 
klassieke onderwerpen van het overeenkomstenrecht en behandelen 
ze die ook nog eens in nagenoeg dezelfde volgorde: algemene be
palingen over goede trouw en precontractuele aansprakelijkheid, 
totstandkoming, (ver)nietig(baar)heden, inhoud en rechtsgevolgen, 
uitleg, nakoming en, tot slot, de niet-nakoming met de daaruit voort
vloeiende rechtsgevolgen (remedies). Cessie, contracts- en schuld
overname, verjaring en opschortingsrechten volgen over enige tijd, 
want beide commissies gaan door met hun werk. Inhoudelijk zijn de 
voorgestelde oplossingen in de tot nu toe gepubliceerde delen nage
noeg identiek. W ellicht is dit in de hand gewerkt doordat de personele 
samenstelling van beide commissies elkaar ten dele heeft overlapt. 
Mogelijk is ook dat het algemene overeenkomstenrecht al zoveel 
gemeenschappelijks bevat dat unificatie of harmonisatie gemakkelij
ker is dan tot voor kort werd gedacht. Persoonlijk houd ik het meer op 
het eerste. 

6. Een soortgelijke aanpak als de beide genoemde commissies han
teert de Studygroup on a European Civil Code (ECC). De groep is met 
haar werkzaamheden begonnen na en naar aanleiding van een congres 
in Den Haag in 1997 over ,Towards a European Civil Code". Anders 
dan de naam doet vermoeden, is haar ( officiele) doel niet een Euro
pees Burgerlijk Wetboek, maar een diepgaande studie naar de begin
selen van het algemene vermogensrecht en de bijzondere contracten 
teneinde een basis te creeren waarop in de toekomst wellicht, als dat 
nodig mocht zijn, een wetboek totstandgebracht kan worden. Er zijn 
verschillende universiteiten in Nederland en Duitsland bij betrold(en. 
De leiding berust bij Prof. Chr. VON BAR uit Osnabriick. Tilburg/ 
Utrecht/ Amsterdam nemen de koopovereenkomst en dienstverle
ningsovereenkomsten voor hun rekening, Hamburg de financiele 

(12) Ole LANDO and Hugh BEALE ( eds.), Principles of European Contract Law, Parts I and II, 
2000 (Kluwer Law International). De Unidroit principles zijn ook verkrijgbaar in een vertaling 
van N. FRENK en M.E. STORME onder de titel Beginselen van Internationale Handelsovereen
komsten, 1997 (Vermande). 
(13) Zie voor een vergelijking onder meer HARTKAMP, ,Principles of Contract Law", in: 
HARTKAMP et al., Towards a European Civil Code, 1998, 105, met vermelding van veel verdere 
literatuur. 
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zekerheden op roerende zaken en het verzekeringsrecht, Osnabriick de 
onrechtmatige daad, zaakwaamen1ing, onverschuldigde betaling en 
ongerechtvaardigde verrijking. Er wordt gezocht naar uitbreiding met 
Franse en Italiaanse universiteiten, die dan andere onderwerpen voor 
hun rekening zullen nemen. De resultaten van de werkzaamheden 
worden neergelegd in regels (,principles"), aangevuld met een toe
lichting, rechtsvergelijkende notities en casus. De ,best rule-ap
proach" overheerst. Ik verwacht een eerste publicatie in de loop 
van dit jaar. Uiteindelijk zal het werk van de Lando-con1missie 
opgaan in het ECC-project: de Lando-principles zullen het algemeen 
deel van het overeenkomstenrecht van de ECC vormen. 

7. Een geheel andere werkwijze volgt het in 1996 gelanceerde Tren
to-project over de Common Core ofEuropean Private Law. Gekozen 
is voor een case method. Het aansprakelijkheidsrecht, overeenkom
stenrecht en goederenrecht is onderverdeeld in thema's. Over die 
thema's, bijvoorbeeld goede trouw, economic loss, strict liability, 
compensation for personal injury en eigendom op informatie, worden 
casusposities opgesteld die in questionnaires aan de deelnemers uit de 
diverse landen ter beantwoording worden voorgelegd. De antwoorden 
moeten zicht bieden op wat de common core van de nationale rechts
stelsels is, maar ook waarin ze verschillen, zowel inhoudelijk als, 
vooral, in het benaderen van casus en in de wijze van redeneren en 
interpreteren. Juist dit laatste is belangrijk, omdat het wijst op ver
schillen in rechtscultuur die volgens de Trento-groep niet op een 
geforceerde manier in een unificatie- of harmonisatiestreven mogen 
worden weggedrukt. De Trento-groep heeft derhalve expliciet oog 
voor het bestaan van rechtsculturele diversiteit en de waarde ervan. 
Zij wil de diversiteit zo precies mogelijk in kaart brengen, niet om er 
als een dogma aan vast te houden, maar om te weten wat aan de hand 
is. Binnenkort verschijnen de eerste twee publicaties, een over goede 
trouw, de ander over ,enforceability of promises"(14). 

8. Het Ius Commune-project Casebooks for the Common Law of 
Europe van de universiteiten van Maastricht en Leuven onder leiding 
van Prof. W. VAN GERVEN probeert eveneens n1et behulp van een case 

(14) Voor meer gegevens over het Trento-project http://www.gelso.unitn.it/card-adm/com
mon.eore, alsook de bijdrage van de initiatiefnemers M. BussANI en U. MATTEI, ,The Common 
Core Approach to European Private Law", Columbia Journal ofEuropean Law 1997!8, 339 
e.v. Een verslag van de bijeenkomst van de groep in 1999 is te vinden in NJB 1999, 1607/8 (E. 
HoNmus). Zie voorts H. KaTz, ,The Common Core of European Private Law: Third General 
Meeting, Trento 17-19 July 1997", European Review of Private Law 1998,549-552. 
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method de common core van het Europese recht op te sporen. Ret 
omvat meer dan aileen privaatrecht, al krijgt dat vooralsnog wel de 
meeste aandacht. Er wordt materiaal verzameld uit de verschillende 
rechtsstelsels van de EU, met de nadruk op Frans, Engels, Duits, EU 
en EVRM recht. Ret materiaal wordt ontleend aan rechtspraak, wet
geving, literatuur, (on twerp )-richtlijnen en principles. Ret moet be
trekking hebben op een vergelijkbaar probleem of op een vergelijk
bare feitelijke situatie in de diverse rechtsstelsels. Onderzocht wordt 
of de juridische aanpak en oplossingen eveneens vergelijkbaarheden 
laten zien. Unificatie ofharmonisatie is niet het doel. Men spreekt van 
een ,bottom-up" benadering in plaats van een vergelijking op het 
niveau van doctrine of regels (principles), zoals in het Unidroit-, 
Lando- en ECC-project gebeurt. Anders gezegd: het gaat om het 
opsporen en blootleggen van algemene beginselen die reeds bestaan 
in het recht van de lidstaten, de Europese Unie en het EVRM, niet om 
het creeren van nieuw recht. De resultaten worden neergelegd in 
casebooks, die geschikt zijn voor zowel het onderwijs als de rechts
praktijk. Ze bevatten behalve het onderzochte materiaal uit de diverse 
Ianden, inleidende commentaren, annotaties en een rechtsvergelijkend 
overzicht per deelprobleem. Verschenen is een hoofdstuk (van de 
acht) van het casebook over onrechtmatige daad(15). Aan de rest 
wordt nog gewerkt. In voorbereiding zijn voorts casebooks op het 
terrein van het overeenkomstenrecht, het vennootschapsrecht en het 
judicial review of administrative actions(16). 

9. De laatste hier te vermelden studiegroep is de Vienna-Tilburg 
Group, ook wei, naar haar initiatiefnemers, de Koziol-Spier groep 
genaamd. Ook hiervan zijn de leden op persoonlijke titel aangezocht. 
De groep richt zich uitsluitend op het onrechtmatige daads- en schade
vergoedingsrecht. V ooralsnog beperkt ze zich tot meer algemene 
onderwerpen als onrechtmatigheid, schuld, causaal verband, schade 
en risico-aansprakelijkheid. Later zullen misschien ook allerlei speci
fieke thema's worden aangepakt, zoals ongeoorloofde mededinging 
en beroepsaansprakelijkheid. Per onderwerp wordt door een of enkele 
leden van de groep een questionnaire opgesteld die zowel dogmati
sche kwesties als zgn. hypotheticals (casus) bevat. De bedoeling is om 
op deze marrier het gehele onderwerp zodanig te ,bevragen" daten 

(15) W. VAN GERVEN et al., Tort Law. Scope of Protection, 1998 (Hart Publishing, Oxford). 
(16) Voor meer informatie W. VAN GERVEN, ,Casebooks for the Common Law of Europe. 
Presentation ofthe Project", European Review of Private Law 1996, 67 e.v. en in de inleiding 
van de in de vorige noot genoemde publicatie. 
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alle discussiepunten die in de verschillende rechtsstelsels rijzen er
door bestreken worden - ook als ze niet overal voorkomen -, en 
verschillen in uitkomst en benaderingswijze zo precies mogelijk naar 
voren komen. De questionnaire wordt in de groep besproken en, zo 
nodig, aangepast. Op basis daarvan worden de rapporten per land 
geschreven. Die leveren op hun beurt het materiaal voor een zgn. 
rechtsvergelijkend rapport. De discussie daarover leidt tot het op
stellen van (on twerp-)principles met commentaar. De European Prin
ciples of Tort Law zijn niet bedoeld als een codificatie en al evenmin 
als een restatement (in de zin van een gesystematiseerde verzameling 
van regels die ,common" zijn in de verschillende rechtsstelsels ), 
maar, veel bescheidener, als een basis voor vergelijking en voor het 
naar elkaar toegroeien van de betrold(en rechtsstelsels(17). De eerste 
resultaten - drie boeken zijn inmiddels gepubliceerd(18). 

10. Ret aantal publicaties over Europees privaatrecht is zo groot dat 
het meer dan een dagtaak kost om het allemaal een beetj e bij te 
houden. Er zijn zeker drie nieuwe tijdschriften op dit rechtsgebied 
opgericht: het Zeitschrift fur Europaisches Privatrecht (vanaf 1993), 
the European Review of Private Law (vanaf 1993) en het Italiaanse 
Europa e Diritto Privato (vanaf 1998). Voorts verschijnen steeds meer 
boeken, dissertaties en ( congres )bundels die exclusief of in belang
rijke mate gewijd zijn aan het materiele Europees Privaatrecht(19). Ik 
noem hier alleen H. KbTZ, European Contract Law, Volume I, 1996 
(Duits) en 1997 (Engelse vertaling); Chr. VON BAR, Common Euro
pean Law of Torts, Volume I, 1996 (Duits) en 1998 (Engelse verta
ling), Volume II, 1999, en het monumentale werk van R. ZIMMER
MANN, The Law of Obligations, 1990. Ook wordt Europees Privaat
recht meer en meer een vast onderdeel van dissertaties en monogra
fieen. Zo worden in Nederland nauwelijks nog privaatrechtelijke 
dissertaties geschreven waarin niet mede aandacht is besteed aan 
(Europese) rechtsvergelijking. Vroeger gebeurde dat ook wei, maar 
op de obligate manier van ,Een blik over de grens". Thans is de 
rechtsvergelijking vaak een gei:ntegreerd, wezenlijk bestanddeel van 

( 17) Zeer uitvoerig over de doelstelling van de groep, SPIER en HAAZEN, , The European Group 
on Tort Law (,Tilburg Group") and the European Principles of Tort Law", Zeitschrift fiir 
Europiiisches Privatrecht 1999, 468-493. Het miikel laat zich ook lezen als een kritische 
evaluatie van mogelijkheden en onmogelijkheden van unificatie, harmonisatie en ,conver
gence" van Europees Privaatrecht. 
(18) SPIER (ed.), The Limits ofLiability, 1996; SPIER (ed.), The Limits of Expanding Liability, 
1998 en KOZIOL (ed.), Unification of Tort Law: Wrongfitllness, 1998. 
(19) Daarnaast zijn er ook veel publicaties die zich richten op de vraag of een Europees 
privaatrecht wenselijk en/of mogelijk is. 
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het boek. Belgie heeft, voorzover ik kan zien, van oudsher een veel 
sterkere rechtsvergelijkende traditie. 

De niet in de wetenschap werkzame juristen die ik tijdens post
academische cursussen of bij andere gelegenheden spreek, hebben 
geen idee wat zich op het terrein van het Europees Privaatrecht 
afspeelt. Van de Unidroit- en Lando-principles hebben ze in het 
algemeen nog nooit gehoord, laat staan dat ze weten waar ze op 
betreld(ing hebben, wat ze inhouden en welk nut ze in de dagelijkse 

· on1gang met het recht hebben. Over de andere studiegroepen die ik 
genoe1nd heb, praat ik dan nog niet eens. Ik bedoel hiermee niets 
onaardigs, omdat ik zeer wel besef dat een praktijkjurist al zoveel om 
handen heeft dat hij geen tijd heeft om zich ook nog eens te storten op 
in congresmateriaal, interne rapporten, gespecialiseerde tijdschriften 
en dure boeken verstopte regels, beginselen, gezichtspunten en in
zichten over een rechtsgebied dat nog geen bindende kracht heeft 
(,soft law") en misschien ook nooit zal krijgen. Pas wanneer hij of zij 
de argun1entatieve waarde ervan ontdekt of dit wordt duidelijk 
gemaakt -, zal dit anders worden. 

12. Ik constateer derhalve op het terrein van het Europees Privaat
recht een diepe kloof tussen wetenschap en praktijk. De hoop dat deze 
kloof op korte termijn gedicht kan worden door nieuwe afgestudeer
den is volgens 1nij ijdel, omdat, in ieder geval in Nederland, Europees 
Privaatrecht nog geen vast onderdeel is van de rechtenstudie. Het is 
geen zelfstandig verplicht vak. Een enkele keer wordt er bij de 
bespreking van het N ederlandse recht naar verwezen, maar of dat 
gebeurt hangt af van de betrokken docent en van diens rechtsverge
lijkende kennis en interesse. Aileen in de sfeer van de keuzevald(en 
neemt de aandacht voor Europees Privaatrecht toe. Ik verwacht dat 
binnen nu en, zeg, tien tot vijftienjaar de sterk nationale orientatie van 
het universitaire curriculum moet zijn omgebogen in een meer euro
peesrechtelijke, maar dat duurt te lang. Op kortere termijn zou post
academisch onderwijs in Europees Privaatrecht soelaas kunnen hie
den. Ik vrees even wei dat de cursussen niet overtekend zullen raken zo 
lang het praktische nut ervan niet in het oog springt. 

13. Ik meen dat op dit punt een duidelijke taak ligt voor, wat ik maar 
noe1n, de nationale tijdschriften. Dit zijn tijdschriften die niet in het 
Europese Privaatrecht of een onderdeel ervan zijn gespecialiseerd en 
die door praktijkjuristen gelezen worden. Deze tij dschriften zouden 
het voortouw moeten nemen om de abonnees mee te nemen, voor te 
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lichten en wegwijs te maken, maar bovenal om vormen te verzinnen 
waarmee het argumentatieve belang van het Europese Privaatrecht 
wordt duidelijk gemaakt. Want daar gaat het om: kennisneming van 
ontwild(elingen op het Europese Privaatrecht moet leiden tot een 
verdieping van het eigen recht, moet nieuwe argumenten opleveren, 
nieuwe ideeen en inzichten. Dat kan op veel manieren. Een ervan is 
het uitlokken van publicaties die vanuit een Europees perspectief 
bepaalde rechtsvragen of beslissingen van het eigen rechtsstelsel 
bespreken. Ret Europees perspectief kan rechtsvergelijkend zijn, het 
kan ook Principles tot uitgangspunt nemen. Een andere vorm is het 
(verkort of met een nadere toelichting) publiceren van bijdragen over 
inhoudelijke kwesties - rapporten, congresbijdragen- die anders 
zouden verdwijnen in de papiermolen van studiegroepen en congres
materiaal. Uiteraard is dit alleen zinvol indien de bijdragen meer 
bieden dan ( wat vaak het geval is) een compilatie van het eigen 
nationale recht. Ook zouden redacties minder schroom moeten hebben 
om artikelen die elders verschijnen of al verschenen zijn, aan de 
abonnees aan te bieden, althans indien het uitstekende studies betreft 
en het publicatiemedium niet een brede toegankelijkheid waarschijn
lijk maakt (intemationale feestbundels; proceedings van intematio
nale verenigingen of studiegroepen). Zinvol is ook het laten bespreken 
van boeken en bundels over materieel Europees Privaatrecht, waarbij 
expliciet aandacht wordt besteed aan de relevantie ervan voor kwes
ties en problemen die zich in de praktijk van het eigen rechtsstelsel 
voordoen. Het aantreld(en van rechtsvergelijkend gevormde mede
werkers die in een van de circuits zitten van het Europese Privaatrecht 
en die een goed overzicht kunnen geven van nieuwe ontwikkelingen 
en gebeurtenissen, is denk ik noodzakelijk. Hierbij geldt wel dat het 
inhoudelijke de nadruk moet krijgen. Discussies over bijvoorbeeld de 
constitutionele grondslag van het Europees Privaatrecht of over de 
methodische verschillen tussen de diverse studiegroepen zijn minder 
interessant. W el van be lang zijn discussies over de kwaliteit van het 
Europees Privaatrecht: biedt het nieuwe oplossingen, argumenten, 
inzichten en benaderingswijzen? Speelt het beter in op nieuwe ont
wikkelingen, al was het alleen al omdat het van recenter datum is? 

14. Er zijn zeker nog veel meer manieren te bedenken waarop tijd
schriften kunnen bijdragen aan het langzaam maar zeker integreren 
van het materiele Europese privaatrecht en het eigen, nationale pri
vaatrecht. W aar het om gaat, is dat het gebeurt. Het dient nergens toe 
wanneer de wetenschap zo ver voorop loopt dat ze volkomen onzicht
baar is voor wat zich in de dagelijkse rechtspraktijk afspeelt. De 

11 



wetenschap is er niet aileen voor zichzelf. Nog belangrijker is dat ze 
het zonder de praktijk ook niet redt. De praktijk is haar toetssteen en, 
meer nog, de motor voor haar verdere ontwild(eling. Pas in confron
tatie met concrete gevallen krijgen regels (,principles"), beginselen, 
gezichtspunten en inzichten betekenis, diepte en samenhang. Zonder 
dat blijven ze abstracties, levenloze formules, waarvan de argumenta
tieve meerwaarde - of het ontbreken daarvan - niet kan worden 
bepaald. Daarom is het nodig dat er in de praktijk mee gewerkt wordt, 
liefst zo spoedig mogelijk. Tijdschriften hebben hierbij een belang
rijke, bemiddelende rol. 

J.B.M. VRANKEN 
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