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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. 

 
 
Burgerlijk recht (CIV) 
 
1./ Burgerlijk Wetboek, 23ste herziene uitgave – Wetteksten / Scheers, B. (red.). . – 
Antwerpen : Maklu, 2020. – 750 p. 
Bevat de integrale tekst van het (Oud) Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op 1 
augustus 2020. Ook Boek VIII van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat op 1 november 2020 in 
werking treedt, is reeds opgenomen. 
ISBN 978-90-466-1066-4   (CIV 1 WET 2020) 
 Korte inhoudstafel 

- Boek I. Algemene bepalingen; 
- Boek II. Personen, familie en relatievermogensrecht; 
- Boek III. Goederen; 
- Boek IV. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten; 
- Boek V. Verbintenissen; 
- Boek VI. Bijzondere overeenkomsten; 
- Boek VII. Zekerheden; 



 

 

- Boek VIII. Bewijs;µ 
- Boek IX. Verjaring 

 
 
2./ Gezondheidszorgberoepen (Reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XV) / Nys, H. . 
– Mechelen : Wolters Kluwer, 2020. – XLV, 818 p. 
ISBN 978-94-03-01737-2   (CIV 1 NYS 2020) 

 Korte inhoudstafel 
- Inleiding 
- Deel 1. De bevoegdheid voor het regelen van de toegang tot en de uitoefening van 

gezondheidsberoepen 
o Hoofdstuk 1. Het EU-recht; 
o Hoofdstuk 2. Het nationaal recht 

- Deel 2. De wettelijk geregelde gezondheidszorgberoepen 
o Hoofdstuk 1. De wettelijke omschrijving van gezondheidszorgberoepen; 
o Hoofdstuk 2. De gezondheidszorgberoepen op het gebied van de geneeskunde; 
o Hoofdstuk 3. Het beroep van apotheker. De beroepswerkzaamheden van de 

apotheker. De artsenijbereidkunde; 
o Hoofdstuk 4. De kinesitherapie. De beroepswerkzaamheden van de 

kinesitherapeut; 
o Hoofdstuk 5. De verpleegkunde. De beroepswerkzaamheden van de 

verpleegkundige; 
o Hoofdstuk 6. Het beroep van vroedvrouw; 
o Hoofdstuk 7. De beroepswerkzaamheden van de geestelijke 

gezondheidszorgberoepen; 
o Hoofdstuk 8. De beroepswerkzaamheden van de paramedische beroepen  

- Deel 3. De toegang tot de gezondheidszorgberoepen 
o Hoofdstuk 1. Het bewijs te voldoen aan de kwalificatievereisten; 
o Hoofdstuk 2. De visumverplichting; 
o Hoofdstuk 3. De inschrijvingsplicht op de lijst van de Orde der apothekers of van 

de Orde der artsen; 
o Hoofdstuk 4. Toegang tot de gezondheidszorgberoepen voor buitenlandse 

onderdanen 
- Deel 4. De onwettige uitoefening van een gezondheidszorgberoep 

o Hoofdstuk 1. De onwettige uitoefening van de geneeskunde; 
o Hoofdstuk 2. De onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde; 
o Hoofdstuk 3. De onwettige uitoefening van de kinesitherapie; 
o Hoofdstuk 4. De onbevoegde uitoefening van de verpleegkunde; 
o Hoofdstuk 5. De onwettige uitoefening van handelingen voorbehouden aan de 

houder van de beroepstitel van vroedvrouw; 
o Hoofdstuk 6. De onbevoegde uitoefening van de klinische psychologie of de 

klinische orthopedagogiek 
- Deel 5. De bijzondere beroepstitels en de bijzondere beroepsbekwaamheden 



 

 

o Hoofdstuk 1. De bijzondere beroepstitels en de bijzondere 
beroepsbekwaamheden voor artsen; 

o Hoofdstuk 2. De bijzondere beroepstitels voor de beoefenaars van de 
tandheelkunde; 

o Hoofdstuk 3. De bijzondere beroepstitels voor de beoefenaars van de 
artsenijbereidkunde; 

o Hoofdstuk 4. De bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de 
kinesitherapie; 

o Hoofdstuk 5. De bijzondere beroepstitels en de bijzondere 
beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde 

- Deel 6. De regels en de voorwaarden voor de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen 

o Hoofdstuk 1. De regels en de voorwaarden bepaald in de GEC.WUG; 
o Hoofdstuk 2. Voorwaarden bepaald in de Wet Esthetische Genees- en 

Heelkunde; 
o Hoofdstuk 3. Voorwaarden bepaald in of krachtens de Wet Niet-Conventionele 

Praktijken voor de uitoefening van de homeopathie; 
o Hoofdstuk 4. De regels en de voorwaarden bepaald in de Wet Zorgkwaliteit 

- Bibliografie 
- Trefwoordenregister 

 
 
3./ Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen / Vandromme, T. ; 
Vermeir, D. . – Antwerpen : Intersentia, 2020. – VI, 68 p. 
ISBN 978-94-000-1297-4   (CIV 8.2 VAND 2020) 
 Korte inhoudstafel 

o I. Inleiding; 
o II. Situering, toepassingsgebied en kwaliteitsnormen; 
o III. Administratieve handhaving; 
o IV. Strafrechtelijke handhaving; 
o V. Verhouding met het woninghuurrecht 

 
 
 
Fiscaal recht (TAX) 
 
4./ Tiberghien: Handboek voor Fiscaal Recht 2020-2021 Band 1/2. . – Mechelen : Wolters 
Kluwer, 2020. – LXXVII, 1388 p. 
ISBN 978-94-03-01883-6   (TAX 1 TIBE 2020-2021 (1)) 
 Inhoudstafel Band 1 

- Boek I. Inkomstenbelastingen; 
- Boek I.A. Personenbelasting; 
- Boek I.B. Vennootschapsbelasting; 
- Boek I.C. Rechtspersonenbelasting; 
- Boek I.D. Belasting van niet-inwoners; 



 

 

- Boek I.E. Voorheffingen; 
- Boek I.F. Procedure; 
- Boek I.G. Toekenningen aan de ondergeschikte machten; 
- Boek II. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 

 
 
5./ Tiberghien: Handboek voor Fiscaal Recht 2020-2021 Band 2/2. .  – Mechelen: Wolters 
Kluwer, 2019. – LXIX, 1391 p. tot 2838 p. 
ISBN 978-94-03-01883-6   ((TAX 1 TIBE 2020-2021 (2))  
 Inhoudstafel Band 2 

- Boek III. Erf- en registratiebelasting / Registratie- en Successierechten / 
Hypotheek- en Griffierechten; 

- Boek IV. Diverse rechten en taksen; 
- Boek V. Belasting over de toegevoegde waarde (btw); 
- Boek VI. Douanerechten en accijnzen; 
- Boek VII. Federale milieu- en energiebelastingen. Diverse federale belastingen; 
- Boek VIII. De niet-rijksbelastingen; 
- Boek IX. Internationaal fiscaal recht; 
- Boek  X. Europees belastingrecht; 
- Boek XI. Fiscale regularisatie; 
- Boek XII. Preventief luik van de antiwitwaswetgeving; 
- Boek XIII. DAC 6 
- Boek XIV. Kaaimantaks 

 
 
 
Notarieel recht (NOT) 
 
6./ Notarieel zakboekje = Mémento Notarial 2020-2021, Zevenentwintigste herwerkte 
editie / Michielsens, A. ; Van Pelt, L. . – Mechelen : Wolters Kluwer, 2020. – XV, 713 p. 
ISBN 978-94-03-01891-1   (NOT 1 NOZA 2020-2021) 
 Korte inhoudstafel 

- Deel 1. Notariële diensten; 
- Deel 2. Adressen notarissen in alfabetische volgorde; 
- Deel 3. Adressen notarissen per gemeente; 
- Deel 4. Adressen gerechtsdeurwaarders in alfabetische volgorde; 
- Deel 5. Gerechtelijke en administratieve organisatie : indeling; 
- Deel 6. Nuttige adressen; 
- Deel 7. Provisies en barema’s; 
- Deel 8. Reglementen notariaat 

 
 
7./ Notariële actualiteit 2019-2020 – Familie – Vastgoed – Fiscaliteit – Rechtspersoon (Reeks 
Leuvense Notariële Geschriften) / Buyssens, F. ; Verbeke, A.L. (eds.). . – Antwerpen : Intersentia, 
2020. – XX, 530 p. 
ISBN 978-94-000-1108-3   (NOT 1 VERB 2020) 
 Korte inhoudstafel 



 

 

Familie 
o Enkele bijzondere vraagstukken inzake inbreng (Johan Verstraete); 
o De omvang en aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende in 

het nieuwe erfrecht (Nadja Nijboer) 
Vastgoed 

o Kwalificatie van zakelijke gebruiksrechten: opstal, erfpacht en vruchtgebruik 
(Ghijsbrecht Degeest); 

o Het Vlaamse Onteigeningsdecreet: een overzicht voor het notariaat 
Fiscaal 

o Het UBO-register in de notariële praktijk: ene blik achter de 
(vennootschapsrechtelijke) schermen (Michael Joosen); 

o Recente Vlaamse standpunten en beslissingen inzake erfbelasting (Nicolas 
Geelhand de Merxem) 

Rechtspersoon 
o Organieke vertegenwoordiging van de NV, BV en CV (Bernard Tilleman en 

Kwinten Dewaele); 
o De oprichting van een besloten vennootschap onder het nieuwe 

vennootschapsrecht met specifieke aandacht voor enkele praktische 
aspecten (relevant voor de notaris) (Kristof Maresceau) 

 
 
8./ Notariële actualiteit 2019. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal 
Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen / Aydogan, A. ; Ghysens, A. ; Mosselmans, S. 
[e.a.].  – Brugge: die Keure, 2020. – XIII, 260 p. 
ISBN 978-90-486-3692-1   (NOT 1 AYDO 2020) 
 Korte inhoudstafel 

- Het personeel toepassingsgebied van een relatievermogensrecht (Elien Verniers); 
- Toelichting bij de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht 

(Dr. Ayfer Aydogan); 
- Juridische mogelijkheden voor het aanleggen van netwerken in de ondergrond 

(Maya Reyndebeau); 
- Actualia registratiebelasting (Annick Ghysens); 
- Meerderjarige beschermde personen: update en modernisering met de wet van 21 

december 2018 (Annette Van Thienen); 
- Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context. Aandachtspunten 

inzake onverdeeldheden, uitonverdeelheidtreding en de aanloop naar vereffening-
verdeling (Sven Mosselmans) 

 
 
 
Reeksen 
 
9./ De aannemer als verkoper. Rechtsvergelijkende analyse naar Belgisch en Frans recht 
van de vorderingen van de bouwheer bij verborgen van de bouwheer bij verborgen 



 

 

gebreken in het materiaal van het werk (Reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent : CABG 
2021) / Verbeke, J.-W. . – Antwerpen : Intersentia, 2021. – VI, 58 p. 
ISBN 978-94-000-1323-0   (KAST 3) 

 Korte inhoudstafel 
- Hoofdstuk I. Inleiding; 
- Hoofdstuk II. De kwalificatiestrijd: koop of aanneming? 

o Afdeling I. De traditionele kwalificatiescholen: enkele koop en enkele 
aanneming; 

o Afdeling II. De school van de gemengde overeenkomst 
- Hoofdstuk III. De vorderingen van de bouwheer tegen de aannemer 

o Afdeling I. De vordering tegen de aannemer voor lichte verborgen gebreken; 
o Afdeling II. De vordering tegen de aannemer voor stabiliteitsbedreigende 

gebreken  
- Hoofdstuk IV. De vordering van de bouwheer tegen de verkoper 

o Afdeling I. De vordering tegen de verkoper op grond van verborgen 
gebreken; 

o Afdeling II. Moet de gemeenrechtelijke verjaringstermijn ook van toepassing 
zijn op de vrijwaringsvordering voor verborgen gebreken tegen de verkoper? 

- Hoofdstuk V. Toepassing op de casus 
- Hoofdstuk VI. De verschillen tussen de vorderingen voor verborgen gebreken bij 

aanneming en koop; 
- Hoofdstuk VII. Besluit; 
- Bibliografie 

 
 
 
Diversen 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar Bijzondere Overeenkomsten’ werd aangevuld met 
aflevering 124. 

- Steven Marysse actualiseert de artikelen 1582-1583 BW betreffende de aard 
en vorm van de koop en actualiseert tevens artikel 1593 BW betreffende de 
kosten van de akte; 

- Tom Vandromme schrijft een nieuwe commentaartekst bij artikel 1717 BW 
en bij artikel 4 Woninghuurwet betreffende de overdracht van huur en 
onderhuur; 

- Maarten Dambre actualiseert de commentaarteksten bij de artikelen 6,7 en 
10 Woninghuurwet over resp. de indexatie, de herziening van de huurprijs en 
de lasten en de waarborg; 

- Johan Vannerom schrijft actuele commentaarteksten bij de artikelen VII.123, 
124 en 125 WER betreffende het hypothecair krediet. 

 
 



 

 

Het losbladig werk ‘Vennootschappen en verenigingen’ werd aangevuld met aflevering 57. 
2020 was een jaar waarin iedereen op de proef werd gesteld, zo ook de actoren in het 
vennootschapsrecht. Met de reparatiewet van 28 april 2020 heeft de wetgever bovendien 
nog enkele puntjes op de i willen zetten evenals enkele verbeteringen willen aanbrengen. 
De volgende commentaren werden opgenomen in dit supplement: 

- Commentaar bij artikelen 3:4 en 3:6 WVV (jaarverslag) (Frank Hoogendijk); 
- Commentaar bij artikelen 3:100, 3:101 en 3:102 WVV (Individuele 

onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en 
leden) (Olivier Van Outryve & Gisèle Rosselle); 

- Commentaar bij artikel 4:2 WVV (leeuwenbeding maatschap) (Floris Parrein); 
- Commentaar bij artikelen 5:63, 5:64, 5:65 WVV (overdracht en overgang van 

aandelen), 5:67 en 5:68 WVV (Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van 
effecten) (Nick Hallemeersch); 

- Commentaar bij artikelen 6:1 (begrip CV), 6:3 (oprichting CV), 6:126 en 6:127 
WVV (ontbinding CV) (Louis De Meulemeester & Evariest Callens): 

- Commentaar bij artikelen 7:22, 7:23, 7:27, 7:28, 7:29, 7:31, 7:32 en 7:47 WVV 
(effecten NV)  (Jan Cerfontaine); 

- Commentaar bij artikel 7:83 WVV (openbaarmaking belangrijke 
deelnemingen NV) (Sonja D’Hollander); 

- Commentaar bij artikelen 7:101 t.e.m. 7:103 WVV (enige bestuurder NV) 
(Andries Bots & Younes Sebbarh); 

- Commentaar bij artikelen 7:183 t.e.m. 7:187 (kapitaalverhoging NV) (Sarah 
De Geyter); 

- Commentaar bij artikelen 7:229 WVV (alarmbelprocedure NV) (Steven De 
Schrijver); 

- Commentaar bij artikel 8:4 WVV (erkenning CV) (Louis De Meulemeester & 
Evariest Callens); 

- Commentaar bij artikel 8:5 WVV (erkenning CV) (Bram Van Baelen) 
 
 
Het losbladig werk ‘ Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht’ werd aangevuld met 
aflevering 28. 
Het betreft een actualisering van bestaande rubrieken. 
 
 
Het losbladig werk ‘Repertoire Notarial’ werd aangevuld met aflevering 241. 
 Rangregeling en modellen (Georges de Leval) 

De laatste actualisering van het werk betreffende de “rangregeling” dateert van 
2013. 

 Sindsdien is de wetgeving drastisch gewijzigd, zodat deze uitgave nu achterhaald is. 



 

 

De procedurele wetswijzigingen (in het bijzonder de wet van 11 augustus 2017 
houdende invoeging van het boek XX, “insolventie van ondernemingen” in het 
Wetboek van economisch recht en, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in 
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek dat de hele procedure van rangregeling 
regelen – met name de artikelen 1326 en 1639) en andere substantiële wijzigingen 
(met name in zekerheidsrecht en in fiscaal recht) hebben het nodig gemaakt om hele 
hoofdstukken van het werk te herschrijven. 
Vermeldenswaardig is ook de vooruitgang in de automatische uitgifte van 
hypotheekinformatie (KB van 11 november 2019) en de wet van 11 juli 2018 in het 
kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie die een aanpassing van de bevoegdheden die 
toebehoorden aan de hypotheekbewaarders en ontvangers impliceert. 
Dit werk bespreekt onder andere de belangrijkste instructie van FOD Financiën 
(Patrimoniumdocumentatie – Administratie Rechtszekerheid) nr. 2020/1/12 van 9 
april 2020 betreffende het getuigschrift van doorhaling van artikel1653 van het 
Gerechtelijk Wetboek en de zuiverende verkopen gegroepeerd in artikel 1326 van 
hetzelfde wetboek. 
Ook de modellenverzameling werd bijgewerkt. 

 
 Algemeen overzicht van de verzameling (uitgave 2020) 

Zoals elk jaar is er een nieuwe bijgewerkte versie van het algemeen overzicht van de 
verzameling. 

 Deze bevat: 
- Het gedetailleerde plan van de 18 delen van de verzameling (reeds 

verschenen en te verschijnen commentaren); 
- De alfabetische lijst van de gepubliceerde en te publiceren commentaren; 
- De huidige samenstelling van de kaften en hun inhoud (met inbegrip de 

huidige zending 241); 
- De lijst van de courant gebruikte afkortingen in de verzameling 

 
 
Het losbladig werk ‘Repertoire Notarial’ werd aangevuld met aflevering 242. 
Daarin werd opgenomen: 

De erfgerechigden – Deel I. Openvallen van de wettelijke nalatenschap en vereiste 
hoedanigheden om te erven (Paul Delnoy) 

De kwestie van de wettelijke erfopvolging is van primordiaal belang voor notarissen en 
specialisten in het familiaal vermogensrecht. Het is meer dan 10 jaar geleden dat de 
wetgever veel bepalingen van het Burgerlijk Wetboek hierover heeft hervormd. De 
volumes van het Répertoire Notariaal die eraan gewijd waren, werden geactualiseerd of 
zelfs volledig herzien. 



 

 

De eerste van de bundels van het werk zullen gewijd zijn aan de studie van de wettelijke 
nalatenschap, behandelt de eerste twee vragen van het proces van de wettelijke 
erfopvolging: het openvallen van de nalatenschap en de hoedanigheden die nodig zijn 
om te erven. 
In het verleden was de enige reden voor het openvallen van een nalatenschap de dood (art. 
718 B.W.) 
De wetgever heeft in 2007 een tweede reden toegevoegd, namelijk de afwezigheid. 
Dit leidt immers voortaan ook tot de opening van de nalatenschap van de vermiste 
persoon, indien dit aanleiding geeft tot een gerechtelijke beslissing waarin hij zijn 
afwezigheid of zijn dood verklaart. 
De voorwaarden waaronder deze beslissing wordt gegeven bestudeert de auteur en de 
gevolgen ervan in de context van de wettelijke nalatenschap. 
Vervolgens onderzoekt hij de hoedanigheden die nodig zijn om te erven, namelijk het 
bestaan en de niet onwaardigheid. 
Om te erven, is het volgens artikel 725 van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk om te 
bestaan bij het overlijden van de de cujus.  
Met behoud van - ten onrechte — de oorspronkelijke terminologie van de instelling, 
reorganiseerde de wetgever ook de afwezigheid met betrekking tot deze voorwaarde 
van erfopvolgingsrecht. 
Voor de tijd voorafgaand aan de verklaring van afwezigheid heeft de wetgever voorzien 
in een systeem voor het beheer van de goederen van de vermiste persoon dat 
vergelijkbaar is met het systeem voor het beheer van de goederen van beschermde 
personen, zonder de problemen weg te laten die zouden voortvloeien uit de terugkeer 
van de afwezige. 
Wat betreft de niet-onwaardigheid, iedereen is zich ervan bewust dat iemand die een 
zeer ernstige overtreding heeft begaan tegen de persoon tot wie hij geroepen is om te 
erven, uitgesloten is van zijn nalatenschap. Bij wet van 10 december 2012 heeft de 
wetgever het aantal strafbare feiten die de dader onwaardig maken, verhoogd als hij 
schuldig wordt bevonden aan het plegen ervan op de persoon van de overledene. 
Hij heeft ook de gevolgen van de erfonwaardigheid aanzienlijk uitgebreid, met name door 
te verhinderen dat de dader de goederen van zijn slachtoffer hetzij rechtstreeks in zijn 
nalatenschap, hetzij onrechtstreeks in die van personen die de goederen van het 
slachtoffer zouden hebben geërfd van de onwaardige in zijn plaats. 
 
 
Het losbladig werk ‘Repertoire Notarial’ werd aangevuld met aflevering 243. 
Het bevat het volgend onderdeel: 
 
 De stedenbouw – Het Waals Gewest  (Francis Haumont) 

Hoewel er in 2007 een bijwerking met betrekking tot de ruimtelijke planning werd 
gepubliceerd, dateert de eerste editie van het commentaar over de Stedenbouw – 
Waals Gewest van 1996. 
In deze 25 jaar is de evolutie van de stedenbouwkundige wetgeving met name in het 
Waals Gewest permanent gewijzigd, hetzij door middel van decretale of 



 

 

reglementaire hervormingen, hetzij door de productie van jurisprudentie die als 
exponentieel kan worden gekwalificeerd. Dat geldt ook voor het Europees recht, of 
het nu gaat om dat van de Europese Unie geïnterpreteerd door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie of dat in samenhang met het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens en de jurisprudentie van het Europese Hof 
in Straatsburg. 
Deze bijwerking was des te meer gerechtvaardigd omdat op 1 juni 2017 het Waalse 
Wetboek voor Ruimtelijke Ontwikkeling (in het Frans en in het kort CoDT) in werking 
trad ter vervanging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en 
Patrimonium (in het Frans en in het kort: CWATUP). 
vergelijking met de editie van 1996 is het onderwerp beperkt tot het 

stedenbouwkundig recht. 
Deze editie bevat dan ook geen titels meer die betrekking hebben op de 
bescherming van het onroerend erfgoed, evenals andere administratieve 
vergunningen (valorisatie van slakkenbergen, ontginning, exploitatie van 
geklasseerde inrichtingen, commerciële vestiging, toerisme). 
Het onderwerp is bijgewerkt tot 1 maart 2020. 
Dit commentaar verwijst regelmatig naar de edities van 1996 en 2007. 
Om deze reden worden deze eerdere versies nog bewaard.  

 
Het losbladig werk ‘Huwelijksvermogensrecht’ werd aangevuld met aflevering 73. 
Dit supplement bevat ene actualisering van topic XXIX. “Voorafgaande wilsverklaring met 
betrekking tot het levenseinde” door Christophe Lemmens n.a.v. de wet van 15 maart 2020 
tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie (BS 23 maart 2020 (ed. 1)) en het 
KB van 9 februari 2020 betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming 
van menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden (BS 19 maart 
2020). 
 
 

 
 

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


