TEN GELEIDE BIJ 2018/1 EN 2
Matthias E. Storme
co-directeur TPR

L.S.,
Het eerste nummer van deze 55e jaargang is het eerste dat de stichtende
directeur van ons tijdschrift niet meer heeft gezien, al zijn er meerdere
bijdragen waarvan hij de kopij nog heeft gelezen en becommentarieerd.
Vijftig jaar lang legde Marcel Storme aan elk nummer de laatste hand, en
de voorbije jaren mochten wij als nieuwe directeurs na elk nummer een
handgeschreven evaluatiebrief ontvangen. In dit nummer kan U dan ook
vooreerst een in memoriam vinden door de voorzitter van onze Vereniging,
Hubert Bocken, en een in memoriam uit Nederland van het oudste lid van
onze vereniging, Jef Maeijer.
Ook in andere opzichten is dit een dubbel nummer.
Naar goede traditie geeft ons tijdschrift zowel aandacht aan de actualiteit
van het positieve recht als de reflectie over de rechtswetenschap. Dus krijgt
U van de redactie privaat zowel een actualiteitsbijdrage over de hervorming
van het huwelijksgoederenrecht als een bijdrage over werkwijze en nut van
socio-juridische studies, van Masha Antokolskaia c.q. Frederik Swennen.
De honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog krijgt
in dit nummer de vorm van een tweelingbijdrage door Willem van Boom en
Sebastiaan Vandenbogaerde over de gevolgen ervan op het privaatrecht in
Nederland en België, die des te interessanter is omdat het om een land in en
een buiten de oorlog gaat. Ons recht vandaag blijkt nog steeds getekend te
zijn door ontwikkelingen die uit die oorlog zijn voortgesproten.
In twee andere bijdragen wordt er ook een lange historische aanloop genomen voor een beter begrip van actuele vraagstukken. Ook in de nieuwe
Insolventiewet die sinds 1 mei 2018 in werking is, blijft de wijze waarop de
rol van rechters - en andere actoren - bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie is in te vullen, een actueel vraagstuk; Dave De ruysscher toont
wat we uit de geschiedenis kunnen leren en hoe we tot de huidige regels
zijn gekomen. Johan Van de Voorde graaft diep in de geschiedenis van de
verjaring.
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De bevrijdende verjaring is ook het onderwerp van het Overzicht van rechtspraak van de hand van Ignace Claeys dat U in dit nummer vindt - niet minder dan een kwarteeuw aan rechtsontwikkelingen werd daarin verwerkt.
Aangezien verjaring voor menig advocaat het belangrijkste spookbeeld is
dat hun gemoedsrust verstoort, is dit nummer alleen al daarom een professionele noodzaak.
De taak van de actoren bij het bestuur van vennootschappen en van insolvente boedels anderzijds komt verder aan bod in een originele bijdrage van
Frederik De Leo. Nick Hallemeesch brengt ons daarnaast een uitvoerige studie over de verplichtingen van aandeelhouders en misbruik van stemrecht.
Een grondige studie van de rechtspraak vinden we ook in de bijdrage van
Michael de Potter de ten Broeck over overmacht en imprevisie; hij concludeert dat het om een vals onderscheid gaat, waaruit men zou kunnen
afleiden dat de invoering van de imprevisieleer in het voorontwerp nieuw
verbintenissenrecht een maat voor niets is.
Jarich Werbrouck tenslotte kijkt al vooruit naar zelfrijdende motorrijtuigen
en bespreekt de aansprakelijkheden die daarmee samengaan.
En voor wie hiermee nog niet voldoende lectuur zou hebben, bevat onze
rubriek boekbesprekingen zoals steeds nog wat extra aanbevelingen.
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