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L.S.,
Met enige vertraging sluiten we de jaargang 2019 af met dit dubbelnummer.
Het bevat ditmaal een ruime waaier aan rechtstakken, van verbintenissenrecht, goederenrecht, insolventierecht, familierecht, vennootschapsrecht tot
professioneel (tucht)recht en rechtsfilosofie. Een groot deel van de bijdragen
heeft te maken met ofwel recente hervormingen ofwel belangrijke ontwikkelingen die aan de gang zijn. Het nieuwe wetboek rechtspersonen komt
aan bod in de Redactie Privaat van Jeroen Delvoie met een kritische analyse
van de nieuwe regels inzake bestuur van naamloze vennootschappen. Nieuw
contractenrecht, en met name de wetgeving inzake onrechtmatige bedingen
in niet-consumentenovereenkomsten, wordt al minstens zo kritisch ontleed
door Reinhard Steennot en Simon Geiregat. Sander Baeyens bespreekt een
weliswaar klassiek onderwerp uit het insolventierecht, dat maar beperkt
gewijzigd werd in de nieuwe insolventiewet (Boek XX WER), maar slaagt
erin in om met uitvoerige rechtsvergelijking en een rigoureuze analyse tot
duidelijke conclusies te komen voor vragen waar ondanks de hoeveelheid
literatuur nog te veel rechtsonzekerheid heerst(e). Siel Demeyere schreef een
grondige studie over de modulering van rechtsverhoudingen met betrekking
tot een beperkt zakelijk recht en de omvang van de contractsvrijheid daarbij,
die des te nuttiger is nu daarbij zowel het oude als het nieuwe goederenrecht
worden besproken. Ook in de bijdrage van Johan Van de Voorde over het
goederenrecht van intellectuele rechten komen oud en nieuw goederenrecht
aan bod, in hun toepassing op deze wel zeer bijzondere goederen, die immers
“niet-rivaal” van aard zijn. Revolutionaire wijzigingen in het personen- en
familierecht komen aan bod in de bijdrage van Gerd Verschelden over transgender personen.
De omvang van de hervormingen in onze wetgeving is nu reeds dusdanig
dat we nog jaren zoet zijn om dat alles te verteren. U mag met name over het
nieuwe goederenrecht ook in de volgende jaargang alvast nog meer verwachten. En wie denkt aan een hervorming van het verbintenissenrecht, moet niet
alleen prioritair kijken naar de wijze waarop we nieuwe Europese regels
over koop en digitale contracten moeten verteren (zoals ik reeds in het Ten
geleide bij een vorig nummer, 2019 nr. 1 p. 8, betoogde), maar kan evenmin
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de verschuiving op de markten van goederen naar producten-als-diensten
negeren. De gevolgen daarvan voor met name het consumentenrecht zijn het
onderwerp van de preadviezen van Chantal Mak enerzijds en Evelyne Terryn,
Bert Keirsbilck en Elias Van Gool anderzijds.
Van bijzonder belang voor de advocaten onder onze lezers is natuurlijk het
kritische overzicht van deontologie en tucht, waarin ook de tuchtrechtspraak
grondig is verwerkt, van oud-stafhouder en oud-voorzitter OVB Jo Stevens.
En aan het andere einde van dit nummer, dit wil zeggen de opening, staat de
rechter centraal, of althans de motivering van rechterlijke beslissingen, waar
Ivo Giesen met name inzichten uit de psychologie gebruikt in een Redactie
Privaat over de stijl van motiveren.
Veel leesgenot.
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