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Van de onvolprezen Leuvense hoogleraar Jacques Herbots verscheen onlangs het mooie boek Contracts 

in the People’s Republic of China. De titel zal menig lezer doen denken aan het van 2008 daterende 

Contracteren in China van dezelfde auteur. Het gaat evenwel om een nieuw werk, niet om een Engelse 

vertaling, hoewel veel zaken natuurlijk terugkomen. Net als zijn voorganger is het nieuwe boek een 

beknopte inleiding tot het Chinese contractenrecht, deze keer echter in het Engels en volledig bijgewerkt. 

Bij het openslaan ervan valt meteen op dat de auteur erin geslaagd is om in weinig blazijden (het 

inhoudelijke deel omvat 126 blazijden, daarna volgen vertalingen van wetteksten) de kern van de materie 

samen te vatten, zonder zich te verliezen in weinig belangrijke details of in al te uitvoerige literaire 

besprekingen. Het eerste zou afleiden van de essentie en overigens snel verouderen, het tweede zou het 

doelpubliek niet kunnen bekoren. Want het doelpubliek bestaat uit eenieder met een algemene interesse 

voor het Chinese recht en het contractenrecht in het bijzonder. Ook niet-juristen zullen er heel wat 

interessants in kunnen vinden, met name zij die zaken willen doen met Chinese ondernemers. Zoals de 

auteur aangeeft zal het voor de jurist die een specifiek probleemgeval dient te onderzoeken natuurlijk 

onvoldoende zijn; hij is dan aangewezen op de gespecialiseerde literatuur. 

De auteur, die vloeiend Chinees spreekt, schenkt doorheen het gehele werk grote aandacht aan de taal: 

niet alleen belangwekkende Chinese rechtstermen worden uitgelegd, ook meertalige overeenkomsten en 

typische vertaalproblemen komen aan bod. Dat mag niet verbazen van de auteur van het uitstekende boek 

Meertalig rechtswoord, rijkere rechtsvinding. De gespecialiseerde lezer durft weleens een klein foutje 

ontdekken; zo schrijft de auteur dat Grondwet in het Chinees “de eerste wet” betekent. Hoewel dat 

aannemelijk klinkt, is dat niet juist: dat zou先法 (xiānfǎ) zijn, maar het is 宪法 (xiànfǎ). Momenten van 

verstrooidheid kunnen echter iedereen overkomen. Jammer is wel dat Chinese karakters en pinyin-

toonaanduidingen niet consequent worden vermeld. 

Na een kort inleidend hoofdstuk geeft de auteur in het tweede hoofdstuk een historisch overzicht van de 

ontwikkeling van het Chinese recht. Aan het oude keizerlijk recht worden enkele boeiende bladzijden 

gewijd, waar de lezer enkele voorname kenmerken van het traditionele Chinese recht geschetst ziet. De 

periode van 1911 tot 1978 wordt jammer genoeg te beknopt behandeld; aan de voor de ontwikkeling van 

het recht uitermate belangrijke Minguo-tijd (Republiek China) worden slechts twee bladzijden besteed. 

Tijdens deze periode kwamen evenwel de grote wetboeken tot stand die vandaag nog steeds van kracht 

zijn op Taiwan, maar ook op het Chinese vasteland vandaag nog invloed hebben, met name op de 

totstandkoming van nieuwe regelgeving. Aan deze wetboeken is allicht ook de blijvende invloed van het 

Duitse recht te danken. Na de al even beknopt beschreven Mao-tijd wordt gelukkig een en ander 

goedgemaakt door de meer uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen vanaf 1976/1978; de auteur 

geeft daarbij een samenvatting van de snel opvolgende ontwikkelingen tijdens de regering van Deng 

Xiaoping en zijn opvolgers. 

Het derde hoofdstuk handelt over de algemene contractenleer. Hoewel beknopt, geeft de auteur in dit 

hoofdstuk een mooie schets van de grondbeginselen van het Chinese verbintenissenrecht. De 

belangrijkste elementen komen aan bod, zoals het onderscheid tussen geschreven en mondelinge 

overeenkomsten, goede trouw, openbare orde, bewijsrecht, aanbod en aanvaarding, precontractuele 

aansprakelijkheid, nietigheidsgronden, uitlegging van overeenkomsten, niet-nakoming van 



overeenkomsten, imprevisieleer, wanprestatie, ontbinding van overeenkomsten, actio pauliana, de 

verhouding tussen contractanten en derden, enzovoort. Hier en daar komen, naast de vele formele 

rechtsregels, ook culturele opmerkingen aan bod, zoals deze over het belang van bemiddeling of het 

gebruik van de typische Chinese zegels. Daaruit blijkt duidelijk dat de auteur goed op de hoogte is van 

zowel de law in the books als de law in action. Dat bewijzen overigens ook de talloze voorbeelden die de 

auteur aan de hand van concrete casussen aanhaalt, die een grote meerwaarde bieden aan het werk. Het 

recht wordt daardoor levendig, wat van goudwaarde is bij dergelijke “exotische” rechtsstelsels. 

De regelmatige vergelijking met het Hongkongse recht in het boek is uitermate boeiend; het Hongkongse 

recht bekleedt als common law-eiland in het eindeloze Middenrijk dan ook een zeer bijzondere positie, en 

is daarom voor elke comparatist interessant. Anderzijds kan ik me voorstellen dat de niet-comparatist niet 

per se op deze uitstapjes zit te wachten, en zou stellen dat zijn inleiding tot het Amerikaanse recht ook 

niet aldoor naar Louisiana verwijst. Hier speelt dus wel een persoonlijke voorkeur. Misschien had de auteur 

beter ofwel gekozen voor een consequente rechtsvergelijking, ofwel Hongkong helemaal achterwege 

moeten laten. Hoe het ook zij, naast Hongkong telt het boek ook verwijzingen naar de Duitse inspiratie 

van de Chinese wetgever, die zeer nuttig zijn om het recht van het Chinese vasteland beter te begrijpen; 

hetzelfde geldt voor verwijzingen naar Unidroit, CESL, DCFR,… 

Na een hoofdstuk over het bijzonder verbintenissenrecht, getiteld benoemde en onbenoemde 

overeenkomsten, waarin alle benoemde overeenkomsten beknopt worden besproken, volgt een 

bijkomend hoofdstuk over het Weens Koopverdrag, een voor de praktijk zeer interessante tekst. Uiteraard 

gaat het dan niet zozeer om het verdrag zelf – daarover is er genoeg literatuur – maar over de toepassing 

ervan in China. Ook hier zijn concrete casussen een nuttige toevoeging, zoals een zaak uit 2001, waarbij 

vier verschillende hoven en rechtbanken zich buigen over een geding tussen een Chinese en een Japanse 

onderneming en alle het Weens Koopverdrag onterecht toepassen – Japan was toen nog geen 

verdragspartij. In een laatste hoofdstuk komt tot slot nog zeer beknopt het internationaal privaatrecht aan 

bod, gevolgd door een langer stuk over arbitrage. De ruime aandacht voor dat laatste kan, gezien de 

mandaten van de auteur, geen verrassing zijn. In het stuk wordt uit de doeken gedaan hoe China weliswaar 

het internationale arbitragerecht over het algemeen heeft overgenomen, maar daar toch een specifiek 

Chinese insteek aan heeft gegeven – zo bijvoorbeeld het onderscheid tussen domestic arbitration, foreign-

related arbitration en foreign arbitration, maar net zo goed de bijzondere rol van bemiddeling. Ook goede 

raad met betrekking tot het opstellen van een scheidsrechterlijk beding ontbreekt in dit hoofdstuk niet. 

Na het laatste hoofdstuk volgen als bijlagen nog de Engelse vertalingen van de Wet op de overeenkomsten 

van 1999, de interpretaties ervan door het Volkshooggerechtshof, en tot slot het nieuwe algemeen deel 

van het toekomstige Burgerlijk Wetboek. 

Samenvattend kan men stellen dat de auteur in kort bestek een mooie inleiding geeft tot het Chinese 

contractenrecht, aangevuld met talloze verhelderende voorbeelden en cases. Het boek beantwoordt zo 

aan de toenemede vraag naar werken, geschreven door juristen die het Chinees machtig zijn, die het recht 

van de op een na grootste economie van de wereld behandelen, beknopt, met aandacht voor de noden 

van de praktijkjurist, maar ook voor cultuur en geschiedenis. Dat is de aangewezen methode om het recht 

van Aziës supermacht ook bij ons beter bekend te maken. 
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