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L.S.,

Gaarne stellen we U dit eerste nummer van de 53ste jaargang van ons tijd-
schrift voor. 

U vindt hierin alvast het tweede deel van het Rechtspraakoverzicht Consu-
mentenbescherming en Marktpraktijken, dat hiermee compleet is.

Twee bijdragen in dit nummer - van Frederik Peeraer en Simong Geiregat - han-
delen over contractenrecht en meer bepaald over de nietigheid van rechtshande-
lingen. Zij laten zien dat, zoals nog gebeurt, in ons recht gelijktijdige ontwik-
kelingen te vinden zijn die grotendeels in tegenovergestelde richting gaan: in het 
consumentenrecht een versterking van de nietigheid en afwijzing van de “gel-
tungserhaltende Reduktion” (matiging die de geldigheid van een beding behoudt), 
in het gemeen recht een afzwakking van de nietigheid door het werkzaamheids-
beginsel. Beide bijdragen laten overigens goed zien dat ook in zeer praktische 
vragen zowel het Europees recht als de rechtsvergelijking uitermate van belang 
zijn en dus thuishoren in een tijdschrift dat zich mede richt tot de rechtspraktizijn. 
Frederik Peeraer zet daarmee de traditie voort die in dit Tijdschrift ook al vorm 
kreeg van bij de eerste jaargangen, meer bepaald in de bijdrage van Jan Ronse 
over conversie van nietige rechtshandelingen (TPR 1965), alsook in meerdere 
bijdragen van onze even betreurde redacteur Walter van Gerven.

Ook Frederik Swennen combineert in zijn bijdrage over ouderschap een 
grondige analyse van de geldende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
inzake afstamming en ouderlijke macht met een diepgaande en uitdagende 
reflectie over deze instellingen. Wie het met de door hem voorgestelde 
oplossingen niet eens zou zijn, kan zich daar niet van afmaken zonder gede-
gen tegenvoorstellen te doen voor herijking van de wetgeving, gezien de 
chaotische toestand waarin het familierecht verkeert door de impact van de 
uitleg gegeven aan de Grondwet en internationale verdragen. 

In onze rubriek “de redactie privaat” gaat Mark Wissink na wat de plannen 
voor een Engelstalige procedure in handelszaken voor Nederlandse gerech-
ten zouden kunnen betekenen. 

Zoals gebruikelijk sluiten wij af met een nagerecht bestaande uit besprekin-
gen van recente boeken.

2016-1 Ten Geleide.indd   3 4/10/16   11:13


