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Prof. dr. Sophie STIJNS  
Gewoon hoogleraar KU Leuven  

Co-Voorzitter Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht 

_________________________________________________________________ 

 

Sophie Stijns (56 jaar) heeft bij aanvang een tweesporenloopbaan gevolgd als 

advocaat te Leuven en als academicus (aan de KU Leuven en de KU Brussel). In 

2000 koos ze voor de universiteit.  

 

Als gewoon hoogleraar staat zij sindsdien aan het hoofd van het Instituut voor 

Verbintenissenrecht van de Leuvense Rechtsfaculteit en doceert zij de vakken 

gerelateerd met het Verbintenissenrecht, waaronder het mastervak 

“Verbintenissenrecht in de Onderneming”. In het verleden doceerde zij ook 

Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht en Handels- en vennootschapsrecht. 

 

Haar Leerboeken Verbintenissenrecht en haar talrijke publicaties zijn bekend bij alle praktijkjuristen. 

Haar doctoraat over de “Gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten” bij wijlen 

Professor  Walter Van Gerven werd in 1994 bekroond met de Fernand Colin-prijs. 

 

Zij was promotor of co-promotor van meer dan 10 doctoraten en twee zijn neergelegd en worden nog in 

2018 verdedigd. 

  

In 2004 heeft ze met haar collega van UCL, Professor Patrick Wéry, een tweetalige “Onderzoeksgroep 

voor Verbintenissenrecht” gevormd. Zij organiseren tweetalige workshops, studiedagen en publiceren om 

de twee jaar het resultaat van hun projecten. Reeds 6 boeken kwamen hieruit voort. Zo verschenen recent 

bij die Keure: een boek over De rol van de rechter in het contract (2014) en in 2017 een boek met als 

titel Verbintenissenrecht in de onderneming.   

 

Haar expertisedomeinen zijn het gemeen contractenrecht, het algemeen regime van de verbintenis en de 

raakvlakken met het ondernemingsrecht. Zij is ook een ervaren arbiter in die materies. 

 

De hervorming van het verbintenissenrecht in Frankrijk volgt zij al tien jaar van nabij en in 2016 kreeg 

zij (samen met Bernard Dubuisson (UCL)) de Francqui-leerstoel toegewezen aan de Université Saint-

Louis Bruxelles. Haar openingsrede luidde toen: “Faut-il réformer le Code civil?”.  

 

Sinds eind 2015 is zij, samen met Professor Patrick Wéry, co-voorzitter van de zesledige Commissie tot 

hervorming van het verbintenissenrecht.  

 

[Deze Commissie stelde een eerste voorontwerp van wet op inzake ‘De verbintenissen’ dat op 7 

december 2017 on-line gezet werd door het Ministerie van Justitie voor een “publieke consultatie”.  

 

De inwerking van de opmerkingen en suggesties die hieruit voortvloeiden zijn verwerkt in de tweede 

versie met als nieuwe titel “Voorontwerp van wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot 

invoeging van Boek 5 “Verbintenissen” in dat wetboek”. Het is op 30 maart 2018 in eerste lezing 

goedgekeurd door de Ministerraad.  

 

Sindsdien werkte die Commissie een derde versie af – waarin het advies van de Raad van State van 23 

mei 2018 is ingewerkt. Deze versie wacht nu op een tweede lezing in de Ministerraad…   

 

   

 


