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L.S.,
Met dit nummer sluiten we de 55e jaargang van ons Tijdschrift af. U leest
hierin eerst waarom we dit jaar twee auteurs bekroond hebben met de prijs
van ons Tijdschrift. Van de “redactie privaat”, met name van onze redacteur
Siewert Lindenbergh, krijgt U vervolgens een toelichting bij en evaluatie van
de nieuwe Nederlandse regels inzake affectieschade bij onrechtmatige daad.
Het Nederlandse recht is traditioneel inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad in verschillende opzichten een stuk restrictiever dan het Belgische en
het Burgerlijk Wetboek is ook een stuk gedetailleerder dan het Belgische; het is
te hopen dat er in België op relatief korte termijn nog een publiek debat onder
juristen komt over de voorstellen voor een nieuw aansprakelijkheidsrecht, en
daarbij is het evident nuttig ook even naar het Noorden te kijken.
Wat het goederenrecht betreft staan we intussen een stuk verder; bij het ter
perse gaan van dit nummer lijkt de kans groot dat we toch nog voor de verkiezingen van mei een nieuw Belgisch goederenrecht krijgen. De lezer zal het ons
dan ook niet kwalijk nemen dat in dit nummer zowel als de volgende nummers
van ons Tijdschrift het goederenrecht een ruime rol krijgt toebedeeld. In dit
nummer is er een vanuit de concrete problemen van de rechtspraktijk geschreven bijdrage over de inplanting en bouw van windturbines op het land van de
hand van Maya Reynebeau; voor sommige goederenrechtelijke vragen krijgt
U daarbij al een voorproefje van nieuw naast oud recht. Daarnaast is uit de
TPR-Leerstoel in Leuven bekleed door Bram Akkermans uit Maastricht een
bijdrage gegroeid - “Duurzaam goederenrecht” - over de toekomst van het goederenrecht in het algemeen, die dus een ruime ambitie tentoonspreidt om een
aanzet te geven voor grote maatschappelijke vragen en daarbij ook duidelijk
filosofisch is uitgewerkt.
In het verbintenissenrecht trakteren we U ditmaal op een bijdrage over een
heel specifiek onderwerp: de verjaring van aanspraken op schadevergoeding
wegens inbreuken op het mededingingsrecht, een van de vele onderwerpen in
ons recht die gecompliceerd zijn door het samenspel van Europese en lidstatelijke rechtsregels en daarbovenop nog eens door vragen van grondwettigheids
toetsing. Wie er in de praktijk mee geconfronteerd wordt, moge blij zijn met de
stapsgewijze ontsluiering van het vraagstuk door Thijs Tanghe.
Deze en andere rechtstakken komen nog ruim aan bod in de boeken waarvan
we U tot slot een recensie serveren.
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