
Het Instituut voor Rechtsgeschiedenis (UGent) heeft momenteel een vacature voor een: 

voltijds wetenschappelijk medewerk(st)er (doctorandus/-a) 

binnen het onderzoeksproject François Laurents ontwerp van burgerlijk wetboek voor België: een gemiste 
kans? 

 

Onderzoeksproject 

François Laurents ontwerp van burgerlijk wetboek voor België: een gemiste kans? 

(François Laurent´s draft civil code for Belgium: a missed opportunity?) 

Codificatiegeschiedenis handelt doorgaans over winnaars, i.e. teksten die het effectief tot wet 

hebben gemaakt. François Laurents ontwerp van burgerlijk wetboek voor België (1879-1885), 

waarschijnlijk de belangrijkste tekst van een Belgische rechtsgeleerde na 1804, behoort echter tot 

de verliezers en is nooit wet geworden. De oorzaak van dit falen ligt grotendeels bij het te 

antiklerikale en progressieve karakter van het project (o.a. door de toekenning van gelijke rechten 

aan vrouwen). Tot nog toe ontbreekt een grondige studie van deze nochtans originele en 

invloedrijke tekst. Daarnaast is de tijd rijp om Laurent als rechtsgeleerde opnieuw te evalueren, in 

het bijzonder zijn label als behorende tot de ‘exegetische school’. Hetzelfde geldt voor het 

Belgisch recht in het algemeen en haar afhankelijkheid van de Franse rechtstraditie. Tot slot dient 

ook de invloed van Laurents project op het Belgisch recht te worden onderzocht. 

Onderzoekscontext 

Het instituut voor rechtsgeschiedenis (Institute for Legal History) aan de UGent is een 

interdisciplinaire en internationale onderzoeksomgeving bestaande uit juristen, historici en andere 

wetenschappers met een gedeelde onderzoeksinteresse naar de historische ontwikkelingen van 

het (ge-)recht in de (inter-)nationale context. Met een sterke traditie van onderzoek naar de 

moderne rechtsgeschiedenis (1789 – heden); als belangrijke partner binnen de Interuniversitaire 

Attractiepool Justice and populations. The Belgian experience in international perspective 1795-2015; en – 

niet te vergeten – op een steenworp van het Gentse Laurentmonument biedt dit instituut een 

uitstekende context voor het onderzoek naar François Laurents ontwerp van burgerlijk wetboek.  

Functie 

De doctorandus/-a zal, onder het promotorschap van prof. dr. Dirk Heirbaut en binnen het 

Instituut voor Rechtsgeschiedenis: 

- een beter inzicht verkrijgen in het rechtsdenken en de geschriften van Laurent 

- Laurents ontwerp van nieuw burgerlijk wetboek analyseren 

- de bronnen die Laurent voor zijn ontwerp hanteerde, bootleggen 

- de contemporaine kritiek op Laurents ontwerp duiden 

- het (inter-)nationale naleven van Laurents ontwerp onderzoeken 

 



Profiel kandidaat 

Onze ideale kandidaat beschikt over: 

- een masterdiploma in de rechten of in de geschiedenis (mits hij/zij vertrouwd is met het 

recht), ten laatste afgestudeerd op 30 juni 2016 

- nauwkeurigheid, zelfstandigheid en gedrevenheid voor onderzoek 

- een positieve teamgeest 

- een vlotte kennis van het Nederlands, Frans en Engels 

- een passieve kennis van het Duits 

 

Wij bieden: 

- een voltijdse tewerkstelling van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar, te beginnen tussen 1 

september 2015 en 1 juli 2016 

- contact met nationale en internationale onderzoeksgroepen 

- de mogelijkheid om een gespecialiseerd programma te volgen binnen de Doctoral Schools 

Arts, Humanities and Law 

- extra voordelen: terugbetaling van woon-werkverkeer, fietsvergoeding, toegang tot de 

universitaire sport- en culinaire faciliteiten 

 

Contact 

 
Kandideren kan tot en met vrijdag 10 juli 2015 met een e-mail en curriculum vitae naar prof. dr. 

Dirk Heirbaut (Dirk.Heirbaut@UGent.be) 

Meer informatie is te verkrijgen op hetzelfde adres of bij mevrouw Karin Pensaert 

(Karin.Pensaert@UGent.be) tel. 00 32 (0) 9 264 68 53.  
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