TEN GELEIDE BIJ 2017/1
matthiaS e. Storme
co-directeur TPR

L.S.,
U hebt het eerste nummer van onze 54e jaargang in handen.
De redactie privaat trakteert U op een korte Wirkungsgeschichte,
door Carla Sieburgh, van de serie Casebooks die 20 jaar geleden gestart
werd door onze betreurde redacteur Walter van Gerven. Ook de rol van de
rechter bij consumentenbescherming komt daarin aan bod, een rol die in dit
nummer centraal staat zodat we het bijna een themanummer consumentenrecht kunnen noemen.
Reinhard Steennot gaat inderdaad uitgebreid in op de ontwikkelingen in de
consumentenbescherming die in gang zijn gezet door de wijze van interpretatie van de regels door het Hof van Justitie. Twee andere bijdragen handelen elk over een specifieker onderdeel van het consumentencontractenrecht:
deze van Evelyne Terryn over de transparantieverplichting in de zin van de
verplichting om de bedingen in een consumentenovereenkomst duidelijk
en begrijpelijk te verwoorden. We zijn verheugd dat daarbij niet enkel de
dogmatiek en de rechtspraak aan bod komt, maar ook een studie van het
relevante empirisch onderzoek in de gedragswetenschappen. En tenslotte
de bijdrage van Sanne Jansen over de verhouding tussen de verschillende
remedies bij wanprestatie in voornamelijk de consumentenkoop.
In plaats van een wijdlopig overzicht van rechtspraak bieden we U een
grondig onderzoek van de rechtspraak op een specifieker thema: de herziening van de huurprijs bij handelshuurovereenkomsten, door Joke Baeck en
Ignace Claeys.
In een tijdperk waarin sommigen het nodig achten echte standbeelden
omver te werpen en naamgevingen door vorige generaties uit te wissen,
en zo de historische herinnering te verarmen, beoefent Dirk Heirbaut een
symbolische beeldenstorm met precies de tegenovergestelde methode: de
geschiedenis grondig documenteren. In een bijzonder grondige studie worden de opvattingen van twee van onze bekendste privatisten vergeleken:
François Laurent en Henri De Page, en worden daarbij wellicht wel enkele
idées reçues onderuit gehaald.
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En zoals gebruikelijk sluit dit nummer af met een uitgebreide reeks boekbesprekingen. Veel leesplezier.
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