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Nodigen u graag uit voor de inaugurele lezing van de Francqui leerstoel 2018-2019 

Leerstoelhouder

Prof. dr. Yves-Henri Leleu

Decaan Faculté de droit Université de Liège

De inaugurele rede gaat door op vrijdag 29 maart 2019 in de Ceremoniezaal van de Aula van de UGent, 
Voldersstraat 9, 9000 Gent, en vangt aan om 16u00. De leerstoelhouder zal voornamelijk in het Frans spreken. 
Na afloop is er een receptie waarvoor u vriendelijk wordt uitgenodigd. 

Prof. dr. Yves-Henri Leleu  is gewoon hoogleraar en sinds 2017 decaan van de rechtsfaculteit van de Université de Liège (ULiè-
ge); daarnaast heeft hij nog een lesopdracht aan de ULB. Met zijn proefschrift over de overgang van de nalatenschap in rechtsvergelij-
kend perspectief won hij de Driejaarlijkse Prijs van de Revue du Notariat belge. Hij doceert personen- en familierecht, familiaal vermo-
gensrecht, notarieel familierecht en de analyse van Nederlandstalige juridische teksten. Tot zijn onderzoeksdomeinen behoren ook het 
bio-ethisch recht en de rechtsvergelijking. Hij is tevens advocaat aan de Luikse balie. 

Graag uw aanwezigheid bevestigen uiterlijk vrijdag 22 maart via: 
www.ugent.be/leleu

Inaugurele rede

De individualisering van het personen- en 
familierecht: de wet schaakmat ?

Iets meer dan twintig jaar geleden, toen voor het eerst sinds mensen-
heugenis geen confessionele partijen deel uitmaakten van de regering, 
begon de metamorfose van het Belgische personen- en familierecht. 

Het individu staat er nu centraal, als gevolg van de maatschappelijke 
evolutie. Het recht neemt beschermende functies op, vooral wanneer 
grond- of constitutionele rechten dreigen te worden geschonden. In dit 
raam vangen nieuwe wetten discriminaties op; te restrictieve wetten 
worden terzijde geschoven door de rechter. Het categoriserend en 
abstract wetgevend recht wordt stilaan vervangen door een meer 
verfijnde normering en door creatieve rechtspraak, waarbij het propor-
tionaliteitsbeginsel de nieuwe grondnorm wordt, naast de appreciatie 
van het belang van het kind in concreto. 

Discours inaugural

L’individualisation du droit des familles: 
échec à la loi?

Il y a plus de 20 ans, lorsque pour la première fois de mémoire 
d’humain le gouvernement belge se forma sans les partis confession-
nels, le droit des personnes et des familles commença sa 
métamorphose. 

L’individu y est devenu central, suivant l’évolution sociétale. Le droit 
remplit des missions d’accompagnement et de protection, surtout 
lorsque des droits fondamentaux ou constitutionnels sont atteints. 
Tantôt de nouvelles lois bannissent des discriminations, tantôt des lois 
trop restrictives sont écartées par le juge. Un droit ancien législatif et 
abstrait fait alors place à une normativité plus fine, et laisse se 
déployer une jurisprudence créative. Le principe de proportionnalité 
devient un nouveau précepte, à côté du respect de l’intérêt de l’enfant 
en cause.
 


