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De nieuwe boeken zijn te vinden in het rek “AANWINSTEN” gedurende één maand. Na verloop van 
deze periode zijn de boeken te vinden op de plaatsbepaling tussen haakjes vermeld. 
 
 
Er wordt nog eens verwezen naar het intern bibliotheekreglement, meer bepaald art. 4. 
‘Gebruik van de collectie’: 
 

o Monografieën kunnen 3 werkdagen ontleend worden. 
o Tijdschriften, losbladige werken, themamappen en wetboeken kunnen NOOIT 

ontleend worden. 
o Aanwinsten (in het rek aanwinsten) worden niet uitgeleend zolang ze in het rek 

‘aanwinsten’ staan. Zodra ze bij de andere boeken staan in de rekken, kunnen ze 
worden ontleend zoals de andere monografieën. 

o Bij laattijdige terugbrengen van de monografieën geldt een boete van 5 Euro per 
dag, contant te betalen. De bibliotheekcommissie kan per individuele inbreuk 
andere sancties beslissen, zoals het verbod nog te ontlenen. 

o Indien een monografie ontleend wordt door intern personeel van justitie die zal 
gebruikt worden voor een langere periode moet dit gesignaleerd worden en bij 
vraag ernaar moet het boek geraadpleegd kunnen worden door anderen. 

o Indien een monografie ontleend wordt door intern personeel van justitie tijdens de 
sluitingsuren van de bibliotheek is het verplicht om de ontleende werken in te 
schrijven in de daartoe voorziene map. 

 
 
Constitutioneel recht (CONS) 
 
Dignité droits justice. Construire des ponts, favoriser l’intégration et lutter contre les 
discours de haine pour renforcer la protection des minorités religieuses, des réfugiés et de 
migrants. 
Débat international lors du deuxième « Sommet mondial sur la réligion, la paix et la 
sécurité » qui s’est tenu à l’Office des Nations unies à Génève, Palais des Nations. 
Éditeur : Dr. Liviu Olteanu 
Vol I, Berne, Suisse 
 Inhoudstafel 
 Première partie 

- Soyons ambassadeurs ensemble ! Faisons face aux défis, aux menaces et à 
l’ignorance pour une vigilance et un engagement renouvelés en faveur de la 
liberté et de la paix ; 

Deuxième partie 



 

 

- Construire des ponts, favoriser l’intégration et lutter contre les discours de haine 
pour renforcer la protection des minorités religieuses, des réfugiés et des 
migrants 

 
 
 

Ondernemingsrecht - Handelsrecht (COM) 
 
Marktpraktijken – Intellectuele eigendom – Mededinging = Pratiques du marché – 
Propriété intellectuelle Concurrence (Jaarboek = Annuaire 2019) / De Bauw, H.. – 
Mechelen : Wolters Kluwer, 2021. – 985 p. 
Rechtspraak 1 januari 2019 – 31 december 2019 
ISBN 978-94-030-1932-1   (ECON 3 BAUW 2021) 

 Inhoudstafel 
  Deel 1: Marktpraktijken 
   1e Parie: Pratique du marché 
    Onrechtmatige bedingen – Clauses abusives    

- In welke mate zijn “no show-clausules” toegestaan? 
(Cambie P.) 

Overeenkomsten op afstand – Contrats à distance 
- Inhoud volgt vorm? De invulling van het begrip ‘beperkte 

ruimte of tijd’ van het communicatiemiddel bij 
overeenkomsten gesloten op afstand (Claes, H.); 

- De (digitale) communicatiemiddelen tussen webshop en 
consument (De Weerdt, N.) 

Oneerlijke marktpraktijken – Pratiques de marché déloyales 
- De stakingsvordering wegens oneerlijke marktpraktijken: 

een geknipte manier om ondernemingen die de 
gegevensbeschermingsregels schenden een bolwassing 
te geven? (Van de Meulebroucke, A. en Caen, E) 

Deel 2: Intellectuele eigendom  
 2e partie: Propriété intellectuelle 
  Merkenrecht – Droit des marques 

- Don’t forget to have a Spa when you are in (a) spa (Roox, 
K. en Bussé, J.) 

Auteursrecht – Droit d’auteur 
- De bewijsdrempel van originaliteit in het auteursrecht 

(Callens, P.); 
- Originalité et caractère distinctif: de minimis non curat 

praetor? (Thoumsin, P.-Y. et Vanhemelen, M.) 
Deel 3 : Economische mededinging 
 3e partie : Concurrence economique 
  Mededingingsbeperkende afspraken – Ententes 



 

 

- Eén voor allen, allen voor één ? De mededingsrechtelijke 
impact van een gemeenschappelijk advertentieplatform 
tussen concurrenten (Rooms, I., en Jonckheer, Ph.) 

- Onderzoeksactiviteiten van FOD Economie, Algemene Directie Economische 
Inspectie in 2019; 

- Arresten inzake beslissingen gepubliceerd in vorige Jaarboeken; 
- Rechtspraak: Chrologisch tabel 

 
 
 
Reeksen 
 
De zorgvolmachtovereenkomst (Reeks AdvocatenPraktijk, Afl. 242), Burgerlijk Recht, nr. 
56 / Everaert, M. . – Mechelen : Wolters Kluwer, 2021. – IV, 62 p. 
- Hoofdstuk 1. Algemene toelichting 

- Afdeling 1. Definitie; 
- Afdeling 2. Situering; 
- Afdeling 3. Toepassingsgebied; 
- Afdeling 4. Rechtsgeldigheid; 
- Afdeling 5. Afwezigheid zorgvolmacht 

- Hoofdstuk 2. Bijzondere toelichting 
- Afdeling 1. Registratie; 
- Afdeling 2. Aanstelling van de vertrouwensperso(o)nen; 
- Afdeling 3. Opvolging van de vertrouwenspersoon; 
- Afdeling 4. Zowel voor daden van beheer als daden van beschikking; 
- Afdeling 5. Aanvang van de zorgvolmacht; 
- Afdeling 6. Successieplanning; 
- Afdeling 7. Regelmatig overleg 

- Hoofdstuk 3. In de praktijk 
- Afdeling 1. Basisprincipes; 
- Afdeling 2. Caus; 
- Afdeling 3. Model zorgvolmachtovereenkomst 

Bijwerkingsdatum : juni 2020 
BP/ ADVO-SD21242 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Strafrecht (PEN) 
 
Rapport d’activités 2019 = Activiteitenverlsag 2019 / Comité Permanent R = Vast Comité I 
/ Comité permanetn de Contrôle des services de renseignement et de sécurité = Vast 
Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. . – Antwerpen : Intersentia, 
2020. – XIX, 148 p. 
ISBN 978-94-000-1209-7   (PEN 3.1 VCT 2020) 
 Korte inhoudstafel 

- Chapitre I. Les enquête de contrôle, 
- Chapitre II. Le contrôle des méthodes particulières et de certaines méthodes ordinaires de 

renseignement ; 
- Chapitre III. Le contrôle des interceptions à l’étranger, des prises d’images et des intrusions 

dans des système informatiques ; 
- Chapitre IV. Missions particulières ; 
- Chapitre V. Le Comité permanent R en sa qualité d’autorité de contrôle compétente dans le 

cadre du traitement des données à caractère personnel ; 
- Chapitre VI. Le contrôle de banques de données communes ; 
- Chapitre VII. Les informations et instructions judiciaires ; 
- Chapitre VIII. Expertise et contacts externes ; 
- Chapitre IX. L’Organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de 

sécurité ; 
- Chapitre X. Le fonctionnement interne du Comité permanent R ; 
- Chapitre XI. Recommandations ; 
- Annexes 

 
 
 
Diversen 
 
Het losbladig werk ‘Het onroerend goed in de Praktijk’ werd aangevuld met aflevering 344. 

- De heer Tim Bruyninck actualiseerde zijn bijdrage over ‘De plaatsing en uitvoering 
van concessieovereenkomsten (II.Gter); 

- Meester Damienne Dubois actualiseerde haar tekst over ‘Gemeentelijke 
vastgoedsubsidies (VII.F.3). 

 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar Gerechtelijk Recht’ werd aangevuld met aflevering 119. 

- Bart Van den Bergh actualiseert  de commentaarteksten bij de artikelen 1216 en 
1220 Ger.W. over de verdeling en veiling van onverdeelde goederen; 

- Dominique Blommaert en Klara Storme actualiseren de teksten bij de artikelen 
1337bis t.e.m. 1337octies Ger.W. m.b.t. de betalingsfaciliteiten inzake 
consumentenkrediet. 



 

 

Het losbladig werk ‘Het onroerend goed in de praktijk’ werd aangevuld met aflevering 343. 
- De heer Johan Espeel actualiseerde zijn tekst ‘ De registratierechten als 

belastingschuld ’ (Dossier XIV.T); 
- De heer Stefan Ruysschaert schreef een nieuwe bijdrage over ‘ (Te veel) verbouwen 

versus (te weinig) afbreken en wederopbouwen (VIII.Zquadraginta unum); 
- De heer Rudy De Smet schreef een nieuw dossier getiteld ‘ Wat is de rol van de 

residentiële vastgoedontwikkelaar bij het concept “huren om te kopen” of 
“hamsterhuren” ? (Dossier XVII.U); 

- Meester Roland Timmermans schreef een nieuwe bijdrage over ‘Het tuchtrecht en 
het tuchtprocesrecht van de vastgoedmakelaar” (Dossier XVII.V). 

 
 
Het losbladig werk ‘Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht’ werd aangevuld met 
aflevering 29. 
Het bevat een actualisering van sommige bijdragen. 
 
 
Het losbladig werk ‘ Commentaar Personen- en familierecht, werd aangevuld met aflevering 
92. 
Daarin nieuwe commentaarteksten bij: 

- Art. 345 oud BW (adoptie, leeftijd) door Sanne Wijnants; 
- Art. 1404 oud BW (wettelijk stelsel, wederbelegging) door Laura Goossens; 
- Art. 1426 oud BW (wettelijk stelsel, gemeenschappelijke bepaling voor het bestuur 

van de eigen vermogens en het gemeenschappelijk vermogen) door Pieter-Jan De 
Decker; 

- Art. 1437 en 1438 oud BW (wettelijk stelsel, vergoedingsrekeningen) door Michelle 
Aerts; 

- Art. 1474/1 oud BW (huwelijksvermogensstelsel, rechterlijke billijkheidscorrectie) 
door Zeno De Bock en Camille Messine); 

- Art. 11, 15, 16, 17 en 36 Wet Bescherming Persoon Geesteszieke door Christophe 
Lemmens; 

- Art. 2, 5, 15, 15bis, 19, 22, 24 en 24bis Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging 
door Tim Wuyts; 

- Art. 2-3, 21 en 25 decreet Interlandelijke Adoptie door Frank Wouters; 
- Art. 23 decreet Binnenlandse Adoptie door Frank Wouters 

 
****************** 


