
LOUIS FREDERICQ 

1924 

Fredericq (baron) Louis, Paul, Simon, werd geboren te Gent op 25 november 
1892. Hij volbracht zijn middelbare studiën aan het Koninklijk Atheneum te Gent, 
zijn hogere studiën aan de Rijksuniversiteit te Gent (doctor in de Rechten op 
10 december 1919) en werd ingeschreven op de tabel van de orde der advocaten 
bij het Hof van Beroep te Gent op 12 juli 1920. 
Oorlogsinvalide 1914-1918. 

Werd benoemd tot docent aan de 
Rijksuniversiteit te Gent en aldaar 
belast met de Nederlandse cursus : 
"Handelsrecht te land en ter zee" aan 
de bijzondere handelschool toege
voegd aan de faculteit der Rechts
geleerdheid, bij K.B. van 29 sep
tember 1924. Aan zijn leeropdracht 
werd b~j K.B. van 7 october 1925 
toegevoegd de cursus "Begrippen der 
vergelijkende handelswetgeving" aan 
de bijzondere Handelschool in het 
Nederlands te doceren, en bij K.B. 
van 28 juni 1928 de in het Frans te 
doceren cursus : "Beginselen van het 
Handelsrecht" ter vervanging van 
Professor Dauge, tot het emeritaat 
toegelaten. 
Werd benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar bij K.B. van 19 januari 
1929 en tot gewoon hoogleraar bij 
K.B. van 27 december 1933. 

Aan zijn bevoegdheid werden bij K.B. van 15 september 1934 toegevoegd de 
cursussen in het "Handelsrecht (landrecht en zeerecht)" en het "Vergelijkend 
handelsrecht" in de faculteit der rechten. 
Werd benoemd tot rector van de Universiteit te Gent voor het driejarig tijdperk 
1936-1939 bij K.B. van 24 juli 1936. Eervol ontslag uit zijn ambt van rector 
werd hem verleend bij K.B. van 8 maart 1938; een onbepaald verlof werd hem 
toegestaan en bij K.B. van 30 december 1952 werd hij er toe gemachtigd de 
eretitel van rector te voeren. 
Werd benoemd tot gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen bij K.B. van 
8 maart 1938. 
Werd als ere-advocaat ingeschreven op 28 maart 1938. 
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Zijn ontslag als gouverneur werd aangenomen bij K.B. van 17 juni 1939; hij 
werd gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt en het dragen 
van de ambtskledij. 
Werd benoemd tot Cabinetchef van de Koning bij K.B. van 20 juni 1939; zijn 
ontslag uit dit ambt werd aangenomen op 8 augustus 1945; de eretitel van de 
funktie werd hem verleend bij K.B. van 26 juli 1951. 
Na de tweede wereldoorlog heeft hij zijn vroegere leeropdracht aan de Univer
siteit van Gent (handelsrecht te land, - vervolledigd door praktische oefeningen 
-, zeevaartrecht, vergelijkend handelsrecht) met ingang van 1 september 1945 
hernomen bij besluit van de Prins Regent dd. 15 october 1945. In juli 1955 
werd hij door de Universiteit van Gent aangeduid als lid van de Raad van Beheer 
van de Universitaire Stichting voor de academische jaren 1955-56 tot 1959-60. 
Werd op 23 januari 1946 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Vrije Universi
teit te Brussel en aldaar belast met de in het Nederlands te doceren cursus van 
"Administratief recht" aan de faculteit der rechten. Sedert het academisch jaar 
1957 werd hij, op zijn verzoek, in zijn leeropdracht vervangen. Bekwam op
nieuw zijn inschrijving op de tabel der orde van de advocaten bij het Hof van 
Beroep te Gent op 28 januari 1946 en werd tot Stafhouder benoemd voor de 
gerechtelijke jaren 1953 en 1954. 
Werd benoemd tot bijzitter van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
bij besluit van de Prins Regent dd. 17 november 194 7, mandaat dat werd ver
nieuwd bij K.B. van 26 november 1952 en bij K.B. van 14 januari 1958. Bij 
K.B. van 14 oktober 1959 werd hem eervol ontslag verleend en werd het hem 
vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. 
Werd bij K.B. van 31 augustus 1957 in de adelstand verheven en met hem zijn 
afstammelingen, en werd hem de titel verleend van baron, overgankelijk toe
komend aan zijn eerstgeboren wettelijke mannelijke nakomelingen. 
Hij is : Lid van de Belgische-Nederlands-Luxemburgse Studiecommissie voor 
Eenmaking van het Recht (K.B. van 27 maart 1948), voorzitter van die com
missie van 16 april 1954 tot 17 april 1957 (M.B. van 3 juni 1954) en van 17 april 
1960 tot 16 april 1963 (M.B. van 7 maart 1960). 
Lid van de Bijzondere Commissie voor Waterwegen en Havenproblemen 
(M.B. van 14 november 1949), die met Nederland onderhandelingen voerde; 
Benoemd tot lid van de Nationale Commissie voor de Bestudering der Vraag
stukken betreffende de Belgische Zeehavens bij K.B. van 25 juni 1951; 
Lid van de Commissie voor de Herziening van de Samengeschakelde Wetten 
op de Handelsvennootschappen (M.B. van 30 november 1951). Werd voorzitter 
van de afdeling "Naamloze Vennootschappen"; 
Lid van de Belgische Delegatie op de "Septième session de la Conférence de 
la Haye de droit international privé", (Den Haag van 9 tot 31 oktober 1951), 
en op de "Huitième session de la Conférence de la Haye de droit international 
privé" (Den Haag van 3 tot 24 oktober 1956) alsook op de "Neuvième session 
de la Conférence de la Haye de droit international privé" (Den Haag van 5 tot 
26 oktober 1960); 
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Belgische afgevaardigde op de "Conférence sur un projet de convention de loi 
uniforme sur la vente d'objets mobiliers corporels" (den Haag, van 1 tot 10 
november 1951). Aangeduid als lid van de "Commission spéciale"; 
Lid van de Hoge Raad voor de Nijverheidseigendom (K.B. van 3 september 
1952); 
Lid van de 23 e Commissie van het Fonds totWetenschappelijk Onderzoek (1 juni 
1955); 
Lid van de Vaste Commissie voor het Onderzoek der Vraagstukken van Inter
nationaal Privaatrecht (M.B. van 30 maart 1956); 
Voorzitter van het "Inter-Universitair Centrum voor Rechtsvergelijking" 
(6 maart 1957); 
Lid van de "Comité Supérieur du Centre International d'Études Universitaires" 
te Luxemburg (10 mei 1957); 
Is nog lid van het bestuurscomiteit van de Revue Critique de Jurisprudence 
belge (sedert 1948), voorzitter van de "International Company Law committee" 
van de "lnterrational Law Association"; sedert 1959 voorzitter van de Belgische 
groep van de "Association Henri Capitant". Was voorzitter van het "Comité 
belge du ve Congrès International de Droit Comparé" te Brussel in augustus 
1958. Lid van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid (22 september 1959). 
Werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België, klasse der Letteren en der morele en 
staatkundige wetenschappen (21 october 1939). Bestuurder van die klasse in 1950. 
Lid van de Académie Internationale de Droit Comparé (20 februari 1949), lid 
van het "Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschap pen" 
(30 mei 1949). 
Hij heeft lezingen gehouden in de Universiteiten te Parijs, Rennes, Straatsburg, 
Rijsel, Grenoble, Utrecht, in de Stedelijke Universiteit te Amsterdam, in de 
Universiteiten te Stockholm, Uppsala en Lund. 
Gaf les aan de Académie de Droit International over "La vente en droit inter
national privé" in den Haag (1958) en aan de "Faculté Internationale de Droit 
Comparé" te Luxemburg (1958). 
Was titularis van de Francqui leerstoel, Universiteit te Luik (1950) en Katholieke 
Universiteit te Leuven (1956). 
Is doctor hoP.oris causa der Universiteiten te Rennes (1953), Rijsel (1955), 
Utrecht (1956) en Parijs (1960). 

PUBLIKATIES VAN LOUIS FREDERICQ 

B.- IN BOEKVORM 

Beginselen van het Belgisch Handelsrecht. D.I., 493 blz., 1927; Deel II, 809 blz., 1931; Deel lil, 
1157 blz., 1935. 
Principes de Droit Commercial. T. I, 581 blz., 1928; T. II, 772 blz., 1930; T. III, 947 blz., 1934. 
La concurrence déloyale. 110 blz., 1935. 
Le régime légal des Banques et des Bourses. 174 blz., 1937. 
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Traité de Droit Commercial : 

D. I. : Aperçu historique. - Sources. - Actes de Commerce. Commerçants. Agents commer
ciaux. ]uridiction Commerciale. Compétence et procédure en matière commerciale. 
Emploi des langues dans la procédure commerciale. 714 blz., 1945. 

D. II Le fonds de commerce et sa proteetion contre la concurrence illicite. Les bourses de 
commerce de fonds publies et de marchandises. Les opérations de bourse. La dépos
session des titres au porteur. Le gage commercial. 759 blz., 1947. 

D. III : La vente commerciale. Les assurances terrestres. Le cantrat de transport. 767 blz., 1947. 
D. IV, V et VI : Les sociétés cammerciales en droit beige. La constitution des sociétés congolaises. Les 

sociétés cammerciales aux Pays-Bas et au Luxemburg. Guide fiscal et Formules 
d'Actes. 1763 blz., 1950. 

D. VII et VIII Les faillites et banqueroutes. Le sursis de paiement. Le contrat judiciaire. 1281 blz., 
1949. 

D. IX: Banque et Opérations de Banque. Le Chèque. 575 blz., 1952. 
D.X La lettre de change et Ze billet à ordre (met Mr. DE BACKER). 572 blz., 1954. 

B. BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN EN VERZAMEL WERKEN 

Het privaat recht der Sovjets. Rechtskundig Weekblad, 1, 5, 1932. 
Een hervorming van de Staat. Rechtskundig Weekblad, 22, 4, 1934. 
Oneerlijke mededinging. Rechtskundig Tijdschrift voor België, 1935. 
Enkele beschouwingen nopens Bank- en Beursrecht. De Vlaamse Gids, 1936. 
Transformation des procédures de faillite et mesures préventives sous l' in.fluence de la crise économique. 
Rapport général du Congrès de l'Académie Internationale de droit comparé, La Haye, 1937. 
De persoonlijke rechtsvordering van aansprakelijkheid in de vennootschappen van kapitaal. Rectorale 
redevoering, Gent, 1937. 
L' action dite individucUe en responsabilité des administrateurs. La Revue pratique des Sociétés, 1937. 
Étude sur la réforme du statut légal des sociétés anonymes (met]. VAN HouTTE). Revue pratique des 
Sociétés, no 3889, 1946. 
La notion juridique de I' entreprise en droit positif belge. Joumal des Tribunaux, du 12 octobre 1947. 
Preadvies over de handelszaak in het Belgisch recht. Commissie voor de vergelijkende studie van 
het recht van België en Nederland, 1947. 
Note sur le crédit irrévocable transmissible. Revue critique de Jurisprudence beige, 1953. 
De wet van 9 februari 1953 betreffende het houden van een tweede register van de aandelen en obligatiën 
op naam. Rechtskundig Weekblad, 11 october 1953. 
La loi beige du 9 février 1953 concernant la tenue d' un second registre des actions nominatives. Revue 
Trimestrielle de droit commercial, p. 851 et s., 1953. 
La loi du 10 novembre 1953 concernant la mod!fication des droits sociaux et le remplacement d' une catégorie 
d'actions par ceux d'une autre, dans les sociétés anonymes. Revue pratique du notariat beige, mai 1954. 
I nnovation intraduite par la loi de 1 er décembre 1953 sur la surveillance des Sociétés. Revue pratique 
des Sociétés, no 4420, 1954. 
Bericht uber die Belgische Gesetzgebung des Jahres 1953 auf dem Gebiete des Handelsrechts. Zeitschrift 
fûr das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht, Göttingen, Heft 4, 1955. 
Het Hof van Verbreking en de verrichtingen van de handelaars met betrekking tot onroerende goederen. 
Rechtskundig Weekblad, bl. 1266-1275, 1956. 
L' Un!fication Législative dans les pays du Bénélux. Liber amicorum of Congratulations to Algot 
Bagge. Verscheen ook in het Zweeds : Svensk Juristtidning, bl. 166 en v., 1958. 
La vente en droit international privé, quelques conventions récentes. Recueil des cours de 1' Académie 
de Droit International de la Haye, blz. 1 tot 116, 1958. 
Les dommages-intérêts d' après le projet de loi uniforme sur la vente internationale d' objets mobiliers corporels. 
In het spaans gepubliceerd in D. XI del Annario de derecho civil, Madrid, 1958. 
De la vente à tempérament, in: Jus et Lex, Festgabe zum 70. Gebnrtstag von Max Gutzwiller. Base!, 
blz. 653-671. 
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