
TIJDSCHRIFTEN MAAND FEBRUARI 
WEEK 5 + WEEK 6 (01/02/2021 – 12/02/2021) 
WEEK 7 + WEEK 8 (15/02/2021 – 26/02/2021) 

 
 
 
Act. dr. Fam., Actualités du droit de la famille, 2021/1 
- Éditorial 
- Jurisprudence 

- Diversen met volgende NOOT: 
o Le mineur dans le procès civil: une intervention qui se complique? (Manon Coune) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
C.D.E., Cahiers de droit Européen,  56ste année, 2020/2-3 
- Éditorial 

- Le discours sur l’état de l’Union 2020 (Jean-Victor Louis) 
- Doctrine 

- Le contenu essentiel des droits fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne (Romain Tinière) ; 

- Discrimination religieuse dans l’emploi : à la recherche des points communs entre 
Strasbourg et Luxembourg (Alicja Slowik) ; 

- Les droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes de criminalité devant la 
Cour de justice de l’Union européenne. Vers un droit européen de la procédure pénale ? 
(François Catteau) ; 

- Le contrôle juridicstionnel  de la Cour de justice dans le demaine de l’union bancaire 
(Manuel López Escudero) ; 

- Vers un renforcement du contrôle juridictionnel à la Cour de justice de l’Union européenne ? 
L’exemple du contentieux du principe de précaution (Alessandra Donati) ; 

- Essai de définition des services d’intérêt général par le prisme de l’obligation de service 
public (Thomas Destailleur) 

- Jurisprudence 
- Chronique de jurisprudence – Droit général de l’Union européenne (2017-2018) (Marc 

Blanquet, Olivier Dubos, Francette Fines et Hélène Gaudin) 
Verschijnt viermaandelijks 
 
 
D.C.C.R., Droit de la consommation – Consumentenrecht, nr. 129, oktober – november – december 
2020 
- Doctrine – Rechtsleer 

- Over luchtkastelen en wolkenkrabbers: rechtspraakoverzicht vliegtuigpassagiersrechten (Hof 
van Justitie, 2017-2020) – Deel 2 (Renzo van der Bruggen); 

- Ambtshalve toetsing en nationale handhaving van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 
volgens het Hof van Justitie (Jasper Vereecken); 

- Het EU Clean Energy Package biedt nieuwe mogelijkheden voor consumenten (Laura De 
Deyne et Didier Van Overloop) 

- Jurisprudence commentée – Geannoteerde rechtspraak 
- Diversen met volgende NOTEN: 

o Het Dziubak-arrest en de aanvulling van de overeenkomst na weglating van een 
oneerlijke beding – To supplement, or not to supplement (that si the question); 

o De zaak psagot: Hoe de ethetische consument de oorsprongetikettering van 



producten uit Israëlische nederzettingen beïnvloed (Elisa Predis) 
- Focus – Focus op de praktijk 

- Overzicht van enkele procedurele aspecten van de buitengerechtelijke afhandeling van 
betwistingen voor de ombudsdienst voor geschillen tussen financiële instellingen en 
consumenten (Aloïs Van Oevelen) 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
De juristenkrant, De Juristenkrant: een actuele kijk op recht, 24ste jaargang, nr. 422, 27 januari 2021 

- Migratiecentrum Myria pleit voor meer mensen en middelen in de strijd tegen 
mensenhandel (Ruth Boone); 

- Vingerafdruk op e-ID doorstaat toets Grondwettelijk Hof (Liesa Boghaert); 
- Catalaanse minister wordt niet uitgeleverd aan Spanje (Jelle Flo); 
- Grondwettelijk Hof vernietigt regime van ‘virtuele terugdraaiende teller (Tim Vermeir) ; 
- Advocaat Sarah Moens heeft een passie voor ruimtevaart(recht) (Ruth Boone) 

Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 2, week 14 – 20 januari 2021 
- Vennootschapsbelasting 

- Brexit heeft grote fiscale impact vanaf 2021 (Pieter-Jan Wouters en Charlotte Van Looveren) 
- Bescherming tegen schuldeisers 

- Pauzeknop voor ondernemingen in moeilijkheden is verlengd (Tom Vanraes, Bernd Bogaerts) 
- Grensoverschrijdende constructies 

- Beroepsgeheim advocaat en meldplicht: Grondwettelijk Hof vraagt standpunt Hof van 
Justitie (Francis Desterbeck) 

- Korte berichten 
- Belangrijkste coronamaatregelen op de valreep nog verlengd tot 31 maart (Koen Janssens) 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 3, week 21 - 27 januari 2021 
- DAC 6 

- Melding grensoverschrijdende constructies: FAQ licht toe (Denis-Emmanuel Philippe) 
- Roerende inkomsten 

- Geen dubbele belasting meer op Franse dividenden (Koen Janssens) 
- Korte berichten 

- Bedrag op rekening is geen indicie, alleen vermogenstoename (Koen Janssens) ; 
- Kort nieuws van de fiscus; 
- Agenda; 
- In het Staatsblad van 29 tot 31 december 2020 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 4, week 28 januari – 3 februari 2021 
- Hof vernietigt vlabel-ruling 

- Hof te Gent bakent contouren van fiscaal misbruik verder af, ook bij successieplanning (Arne 
Hanssens en Stijn Lamote) 

- Beroeps- vs. divers inkomen 
- Premie voor aanbrengen nieuwe collega is niet noodzakelijk beroepsinkomen (Tim 

Vandeweyer, Leanne Barthels) 



- Vennootschapsbelasting 
- Hof van beroep fluit fiscus terug: geen parallellisme tussen verrekenbaar en te bruteren FBB 

(Pieter Deré, Jean-Philippe Van West) 
- Korte berichten 

- Plafond Vlaamse meeneembaarheid (voor eerste maal) verhoogd naar € 13.000 (Eric Spruyt); 
- Agenda 

Verschijnt wekelijks 
 
 
For. Ass., Forum de l’Assurance, nr. 2010, janvier 2021 
- Doctrine 

- Le préjudice esthétique, un déficit fonctionnel méconnu (Jean-Luc Faynart) 
- Jurisprucende commentée 

- Pol. Namur, division de Namur, 2 avril 2015 avec NOTE d’observations : Le rond-point, un 
empêcheur de tourner en rond ( ?) (François Dessy et Olivier Evrard) ; 

- Jurisprudence non commentée 
- Tribunal de première instance francophone de Liège, division de Liège (2e ch.civ.), 30 

septembre 2020 
- Au fil de l’actu 

- Diversen 
- Votre question – Notre réponse 

- Assurance incendie : quels recours subrogatoires pour l’assureur incendie ? (Aline Charlier)  
Verschijnt maandelijks 
 
 
For. Immo, Forum de l’immobilier, janvier 2021, n° 36 
- Contrat 

- L’influence de la nouvelle législation des clauses abusives B2B sur les contrats immobiliers 
(Florent Loriaux) 

- Entrepreneur 
- Accès à la profession et sous-traitance dans les marchés privés (Eve Michel) 

- Assurances 
- Assurance RC personnelle et volet RC de la TRC : quel assureur intervient ? (Laurent-Olivier 

Henrotte) 
- Propriété 

- Droit de superficie : faut-il indemniser le superficiaire à l’extinction de son droit ? (François-
Xavier Eeckhout et Christophe Franssen) 

- Environnement 
- Les nouvelles obligations en matière de gestion des terres excavées (Thierry Wimmer) 

- Bail 
- Un prêt pour les loyers commerciaux bruxellois (Véronique Lafarque) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
IHT, Tijdschrift voor internationale Handel en Transportrecht, 2020/4 
- Rechtsleer – Doctrine – Articles 

- Destination unknown: the impact of COVID-19 on the granting of State Aid for European 
Airlines (Francesca Ferrando & Fauve Mottart); 

- De verenigbaarheid van nationale belangen met het gemeenschappelijk erfgoed van de 
mensheid (Klaas Willaert); 

- Mise en perspective du régime juridique des câbles sous-marins du 19e siècle à nos jours 



(Hubert Paridaens) ; 
- Wrakverwijdering en beperking van aansprakelijkheid na invoering van het nieuw Belgisch 

Scheepvaartwetboek (Wouter Den Haerynck) 
Rechtspraak – Jurisprudence – Case Law 

- Diversen met volgende NOTEN: 
- To deliver or not to deliver: that is the question. Omtrent het begrip aflevering in het 

transport (Filip Melis); 
- Demurrage & detention voor containers als perpetuum mobile van rederijinkomsten? (Wim 

Drofmans); 
- Wrakverwijdering en beperking van aansprakelijkheid – opgeruimd staat netjes! (Wouter 

Den Haerynck) 
- Registers 

- Diversen 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
In foro : Unie der rechters in ondernemingszaken van België, 18de jaargang, n° 69, décembre 2020 

- Deel I. De ondernemingsrechtbank als economisch ziekenhuis; 
- Deel II. Gezondheidsbarometer van de Belgische ondernemingen 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 4, 29 janvier 2021 
- Jurisprudence – Avocats (II) 

- Diversen 
- Sommaire 
- Bibliographie 
- Gens de plume, gens de robe 
- Indices des prix 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 5, 5 février 2021 
- Jurisprudence – Obligations et contrats 

- Diversen 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 5-N° 6843, 30 janvier 2021 
- Vie du droit 

- Coronavirus et copropriété – Acte 2 (V. Defraiteur) ; 
- Le droit de plainte des détenus est enfin entré en vigueur – Après l’exécutif et le législatif, le 

pouvoir judiciaire franchit les murs et les barreaux (L. Teper) 
- Jurisprudence 

- Cour const., 12 novembre 2020; 
- Cass. (1re ch.), 3 décembre 2020 avec Obsertions: Un arrêt sans dire droit (Allemeersch, B. ; 

Broeckx, K. ; Closset-Marchal, G. [e.a.]. Is door 17 ‘Professeurs de droit judiciaire’ gezamenlijk 
opgesteld  ; 

- Civ. Bruxelles, 9e ch., 18 septembre 2020 
- Chronique 
 Bibliographie 



o Rhadamanthe « Coups de règle » - 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, 430 pages (Marc 
Snoeck) 

Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 5-N° 6844, 6 février 2021 
- Doctrine 

- Du bon usage de l’article 159 de la Constitution – Actualisé et perspectives de l’exception 
d’illégalité pour violation du principe d’égalité et de non-discrimination (M.-F. Rigaux) ; 

- Vie du droit 
- De nouveaux outils afin de lutter contre le phénomène dit du revenge porn (A. Leroy) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Deuils judiciaires – Échos – Bibliographie – Coups de règle 

Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 2, 2021 (1386) 
- Jurisprudence - Rechtspraak 

- Maladies professionnelles – Beroepsziekte, Cass. 3e ch., 22.VI.2020 ; 
- Arbeidsovereenkomst – Contrat de travail, Cass. 3de k., 15.VI.2020; 
- Paritair comité – Commission paritaire, Cass. 3de k., 11.V.2020 ; 
- Arbeidsongeval – Acccidents du travail, Cass. 3de k., 11.V.2020 ; 
- Tupture – Verbreking, C.T. Liège, ch. 2-D, 12.XI.2020 ; 
- Droit judiciaire – Gerechtelijk recht, C.T. Liège, ch. 6-8, 6.IX.2020 ; 
- Toepasselijk recht – Droit applicable, A.H. Brussel, 3de k., 20.XII.2019 

Verschijnt 3x/maand 
 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 3, 2021 (1387) 
- Jurisprudence - Rechtspraak 

- Chômage – Werkloosheid, Cass. 3e Ch., 14.IX.2020 ; 
- Accidents du travail – Arbeidsongeval, Cass. 3de ch., 22.VI.2020 ; 
- Verbreking – Rupture, Cass. 3de k., 15.VI.2020 ; 
- Welzijn van de werknmers bij de uitvoering van hun werk – Bien-être des travailleurs lors de 

l’exécution de leur travail, Cass. 3de k., 15.VI.2020; 
- Beschermde werknemer – Travailleur protégé, A.H. Brussel, 3de k., 22.V.2020 ; 
- Handelsvertegenwoordiging – Représentation commerciale, A.H. Brussel, 3de k., 22.V.2020 ; 
- Gelijke behandeling – Égalité de traitement, 3de k., 18.II.2020 

Verschijnt 3x/maand 
 
 
M.L., Managing Lawyer, n° 17-18, 03.04.2020 

- Un cabinet d’avocats en route vers la neutralité carbone!; 
- L’intérêt des données pour les avocat(e)s et professionnel(le)s du droit ; 
- Pourquoi un CRM est le nouvel outil en vogue ? Gérer la crise et relancer le cabinet en 

(grande) difficulté; 
- RGPD : actualités en matière de recours aux sous-traitants informatiques ; 
- Les avocat(e)s sont-ils(elles) fiscalement des auteurs ?; 
- Votre cabinet d’avocats est-il aussi rentable qu’il pourrait l’être ?; 



- Code des sociétés et des associations (CSA) – Fiche technique ; 
- Agenda ; 
- Partage d’expériences ; 
- Larcier-Intersentia partenaire d’O-law, la plateforme d’annonces et d’opportunités pour les 

avocat(e)s. 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
N.J.W., Nieuw Juridisch Weekblad, twintigste jaargang, nr. 435, 27 januari 2021 
- Doctrine 

- Europese Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders. Analyse van een (r)evolutie (Joris 
Lambrechts) 

- Wetgeving (BS 21 december 2020 – 10 januari 2021) 
- Verzamelwetten; 
- Verzekering voertuigen; 
- Pesticiden buiten land- en tuinbouw; 
- Wapendracht; 
- Pilootproject burn-out 

- Rechtspraak 
 Grondwettelijk Hof 

o 24 oktober 2019 met NOOT: Verboden toegang voor onbevoegden: verplichte 
bijstand cassatie-advocaten in tuchtstelsel accountants en belastingadviseurs 
(Gauthier Vandenbossche) 

o 12 maart 2020 met NOOT: Toekenningsvoorwaarde inkomensvervangende 
tegemoetkoming aan personen met een handicap (Evelien Timbermont) 

Hof van Cassatie 
o 19 augustus 2020 met NOOT: Onderbreking strafuitvoering in corona-KB schendt 

gelijkheidsbeginsel (Jente De Smedt en Ruben Vilain) 
Hof van beroep te Antwerpen 

o 14 oktober 2019 met NOOT: Onteigeningsvergoeding (Wim Rasschaert en Lindsay 
Dedrie) 

o 3 februari 2020 met NOOT: De nauwkeurigheid van de verklaring van derde-
beslagene (Wannes Vandenbussche) 

- Boeken 
- Diversen 

- Tijdschriften: 21 december 2020 – 10 januari 2021 
- Diversen 

- Actua 
 Rechterlijke macht in beweging: 15 december  2020 – 14 januari 2021 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Or., Oriëntatie, 51ste jaargang, nr. 1, januari 2021 
- Doctrine 

- Taalgebruik in arbeidszaken: cherry picking of lost in translation? (Kato Aerts, Katrien 
Coenen) 

- Trefwoordenregister 2020 
Verschijnt maandelijks 
 
 



 
Or., Oriëntatie, 51ste jaargang, nr. 2, februari 2021 
- Doctrine 

- “Van Italiaanse afkomst, mevrouw?” – Gegevensverwerking in het kader van een 
diversiteitsbeleid: wat mag de werkgever weten? (Marga Caproni); 

- Time or cash? – Overuren uitbetalen of recupereren ? (Franky Blomme) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
Ors., Orientations, 51e année, n° 1, janvier 2021 
- Doctrine 

- Chronique de jurisprudence relative à la protection contre le licenciement dans le cadre du 
crédit-temps et considérations critiques (Marjolaine Dessard) 

- La jurisprudence récente lue pour vous 
- Le harcèlement moral au travail : tantôt admis, tantôt rejeté …. (Baudouin Paternostre) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 42ste jaargang, 
2021-1, januari – februari 2021 

Themanummer: Ontwikkelingen in de Strafuitvoering (deel 1) / Beyens Kristel; Daems, 
Tom; Maes, Eric; Robert Luc (eds.) 

 - Editoriaal/Editorial 
- Waarheen met de strafuitvoering? (Eric Maes & Kristel Beyens) 

- Artikelen 
- Onderwijs in detentie: digitalisering of marginalisering? (Aurore Vanliefde, Lena Boons & 

Laura Vanduffel); 
- Voorbij de deontologische code: krijtlijnen voor een integriteitsbeleid in het 

gevangeniswezen (Milou van Dijk, Jeroen Maesschalck & Tom Daems); 
- Eten achter tralies: een kwalitatief onderzoek naar de rol van voeding in detentie (An-Sofie 

Vanhouche) 
- Rubriektesten /Editorial Notes 
 Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology 

o De kwartierherhaling: een nieuwe methode voor onderzoek naar het gereratie-
effect van delinquentie toegepast op een oude West-Vlaamse gemeenschap (Geert 
Tavernier, Lieven Pauwels & Jan Verplaetse) 

Jeugdhulp en Jeugdzorg / Youth assistance and Youth Care 
o Resisting Crime: de rol van zelfcontrole en executieve functies in jeugdelinquentie 

(Ena Coenen); 
o Betekenis en invulling van ‘beveiligend verblijf’: verslag rondetafel (Olga Petintseva 

& Roel Reubens) 
- Boekbesprekingen / Book reviews 

- Diversen 
Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 23, Vol. 84, 6 februari 2021 
- Actualiteit 

- Coronavaccin bij bewind over de persoon: altijd vragen, maar niet aan de vrederechter (D. 
Scheers, C. Scheers) 

- Rechtsleer 



- Het nieuwe goederenrecht (deel II) (Dr. Dorothy Gruyaert, Dr. Siel Demeyere) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOOT: 
- Een nietigheidssanctie op maat bij de miskenning van een stedenbouwkundige vergunning 

(Dr. Shana Meys) 
Verschijnt wekelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 24, Vol. 84, 13 februari 2021 
- Actualiteit 

- Woninghuur voelt zich niet thuis bij arbitrage (F. Van Den Abeele, D. Willems) 
- Rechtsleer 

- Hulpverlening aan minderjarigen in een verontrustende situatie (B. De Smet) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOOT: 
o VME: wel rechtspersoon, geen onderneming! (F. Van In) 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Rec. Gén. Enr. Not., Recueil Général de l’enregistrement et du notariat, 172e année, 2021-1, janvier 
2021 
- Doctrine 

- N° 27.451 Droits de succession et de mutation par décès : analyse de quelques spécificités 
du passif successoral et de la notion de valeur vénale (Xavier Ulrici, Giacomo Notarrigo) 

- Législation fédérale 
- Diversen 

- Circulaires administratives 
- Diversen 

- Jurisprudence fiscale (Cours et tribunaux) 
- Diversen 

- Décisions anticipées 
Diversen 

- Colloques 
- Diversen 

- Bibliographie 
- Diversen 

Verschijnt maandelijks  
 
 
Soc. Kron., Sociaalrechtelijke kronieken, 2020/10 
  Speciaal nummer: De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie 
- Inhoud 

- De kwalificatie van de arbeidsrelatie: de werking en de beslissingen van de Administratieve 
Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie doorgelicht (Steven Boelens en Anne Van 
Regenmortel); 

- Tabel van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de 
Arbeidsrelatie; 

- La nouvelle directive 2019/1937 relative à la protection des ‘lanceurs d’alerte’ : d’où elle 
vient va peut-être (Nassteho Boulale Maidane) 

Verschijnt maandelijks 
 



 
T.E.P., Tijdschrift Estate Planning, 16e jaargang, 2020/3 
- Step 

- #hou het in uw kot! (Veerle Allaerts) 
- Rechtsleer 

- Kanscontract of huwelijksvoordeel in een scheiding van goederen: hoe omgaan met het 
risico van fiscaal misbruik? (Hélène Casman en Alain Laurent Verbeke); 

- De verzekeringsgift: Ceci n’est pas une donation … of toch? (Tim Roovers) 
- Wegwijs in estate planning 

- Fiscale inleiding tot een aantal belegginsopportuniteiten – privé of via vennootschap? Over 
kapitaal, Kaaiman en de kinderen (Caroline Costermans en Maxime Dausi) 

- Rechtspraak familiaal vermogensrecht – Hof van Cassatie 
 I. Relatievermogensrecht 

o Hof van Cassatie (1ste k.), 4 september 2020 (Huwelijksvermogensrecht); 
o Hof van Cassatie (3de k.), 7 september 2020 (Huwelijksvermogensrecht); 
o Hof van Cassatie (1ste k.), 21 september 2020 (Huwelijksvermogensrecht) 

 II. Giften 
o Hof van Cassatie (1ste k.), 5 oktober 2020 (Schenking - Lastgeving) 

- Rechtspraak familiaal vermogensrecht – Hof van beroep Brussel 
 I. Relatievermogensrecht 

o Brussel (42ste k.), 11 februari 2020 – 2019/FA/142 (Wettelijk huwelijksvermogen); 
o Brussel (42ste k.), 17 maart 2020 – 2019/FA/466 (Feitelijke samenwonenden) 

 II. Erfrecht 
o Brussel (42ste k.), 10 maart 2020 – 2019/FA/234 (Werkelijke dading in het kader van 

onverdeeldheid nalatenschap); 
o Brussel (42ste k.), 5 mei 2020 – 2018/FA/790 (Vereffening en verdeling 

nalatenschap); 
o Brussel (42ste k.), 30 juni 2020 – 2018/FA/111 (Vergoeding testamentuitvoerder) 

- Rechtspraak familiaal vermogensrecht – Rechtbank Waals-Brabant  
 II. Erfrecht 

o Rb. Waals-Brabant 7 mei 2019 (erfrecht) met NOOT: Duiding bij Rb. Waals-Brabant 7 
mei 2019 van Hannelore Thijs 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T.M.R., Tijdschrift voor milieurecht, negenentwintigste jaargang, nr. 2020/6, januari 2021 
- Rechtsleer 

- Oordelen over nieuwe plantmodificatietechnieken: recht, wetenschap, innovatie en 
cosmopolitiek (Serge Gutwirth, Niels Van Dijk) 

- Rechtspraak 
- Diversen 

- Rechtspraak in kort bestek 
- Diversen 

- Recente wetgeving 
 Periode 1 september – 31 oktober 2020 

o Diversen 
Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
 
 



 
T.O.O., Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, nr. 4, december 2020 
- Op het menu 

- Wachten op het nieuwe normaal (Isabelle Larmuseau) 
- Cocktail 

- Digitalisering van de bestuursrechtspraak in Nederland (Bart Jan van Ettekoven); 
- Drie jaar omgevingsvergunningsdecreet: tranen van blijdschap of tranen van verdriet? (Bert 

Leysen); 
- (on)zin van richtlijnenboeken in de Vlaamse m.e.r.- praktijk? (Steven Eersels, Paul Arts, 

Putzeys en Bert Leysen); 
- Tijdelijke natuur: een extraatje voor onze natuur (Sylvie Baert) 

- Voor het gerecht 
- Planning zonder plannen? Verslag van de Werelddag van de Stedenbouw (Hans 

Tindermans); 
- Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 2.0 (Frank Groothuijse en 

Isabelle Larmuseau); 
- Van Europees Weser-arrest tot Vlaamse lozingentool (Jeroen Vanhooren en Joke Van 

Damme); 
- Gloort er licht aan het einde van de Nederlandse stikstoftunnel? (Ralph Frins); 
- Het Europees Milieuagentschap en kennis ter ondersteuning van Europese milieu- en 

klimaatambities (Hans Bruyninckx); 
- Gene drives en de Europese Unie (Ludwig Krämer) 

- Bij het gerecht 
- De zaak van de kat lee: FAVV tegen Selena Ali (Jennifer Dubrulle); 
- Ondanks de scheurtjes in Tihange 2, komt het FANC er zonder kleerscheuren vanaf (Vanessa 

McClelland); 
- Het definitieve onteigeningsbesluit en de onteigening waarbij de administratieve procedure 

werd aangevat vóór en de gerechtelijke fase nà de inwerkingtreding van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet: Quod non est in actis non est in mundo (Céline Bimbenet); 

- Geen regionale panambities voor lokale besturen (Robin Verbeke); 
- Verjaring van buitencontractuele aansprakelijkheid: impliceert vergunningsweigering 

vermoede of daadwerkelijke kennis van schade? (Roel Meeus); 
- Geen recht op dubbele aanleg bij bestuurlijke besluitvorming (Annelies Maes) 

- Zonder het gerecht 
- Het bereiken van de sustainable development goals hangt ook af van wie wij zijn als mens 

(Eric Lancksweerdt) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Aann., Tijdschrift voor aannemingsrecht, 52ste jaargang, 4/2020 
- Rechtspraak 
 Belangenconflicten 

- Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 29 november 2019, nrs. C/00128 
en C/19/00129; 

- Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 14 juli 2020, nrs. C/20/00020 en 
C/20/00021 
Onvoorziene omstandigheden 

- Hof van beroep te Brussel (2de k.), 2 oktober 2020, nr. 2016/AR/479 
Op de inschrijvers rustende zorgvuldigheidsplicht 

- Raad van State, 27 april 2020, nr. 247.451 met NOOT: De op de deelnemers aan een 
overheidsopdracht rustende zorgvuldigheidsplicht: bidders beware! (C. De Koninck) 



Toepassingsgebied overheidsopdrachtenrichtlijnen 
- Hof van Justitie van de Europese Unie (5de k.), 28 oktober 2020, Pegaso, zaak C-521/19, 

conclusie van advocaat-generaal M. Bobek van 23 april 2020 
Meerwerken bij wijze van addendum 

- Hof van beroep te Luik (12de k.), 23 juni 2020, nr. 2020/RG/643 
Abnormale prijzen 

- Hof van Justitie van de Europese Unie (4de k.), 10 september 2020, Tax-Fin-Lex, zaak C-
367/19 met conclusie van advocaat-generaal M. Bodek van 28 mei 2020; 

- Raad van State, 18 juni 2020, nr. 247.827 
Miskenning van het principe van de mededinging 

- Rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg, afdeling Aarlen (8ste burgerlijke kamer), 28 juni 
2017, nr. 16/147/A; 

- Hof van beroep te Luik (burgerlijke kamer 12A), 23 april 2019, nr. 2017/RG/1030 
Absolute nietigheid van het contract 

- Hof van Cassatie (1ste k.), 3 september 2020, nr. C.19.0412.F 
- Boekbespreking 

- Algemeen bestuursrecht – Grondslagen en beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2019 / I. 
Opdebeek en S. De Somer door C. De Koninck. 

Dit werk is aanwezig in onze gemeenschappelijke bibliotheek onder REF ADMI 1 OPDE 2019) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Fam., Tijdschrift voor familierecht, 2021/1 
- Editoriaal 

- Een weelde aan Vlaams familierechtelijk doctoraal onderzoek (Gerd Verschelden) 
- Rechtsleer 

- Naar een optimalisering van het ouderlijk goederenbeheer (Silke Timmermans) 
- Rechtspraak 

- Hof van beroep Gent 8 maart 2018 met NOOT: Over de draagwijdte van de 
schijnhuwelijkstoets in het kader van de aflevering van een attest geen huwelijksbeletsel 
(Patrick Wautelet) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
T. Gez., Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 26ste jaargang, nr. 3, 20/21 
- Redactioneel voorwoord 

- Het naast elkaar bestaan van het recht op gezondheid en de bescherming van de privacy (J. 
Van Gyseghem) 

- Rechtsleer 
- Overzicht en bespreking van de wijzigingen aangebracht aan de euthanasiewetgeving door 

de wet van 15 maart 2020: goed bedoeld, maar verwarrend en gemiste kansen (C. 
Lemmens); 

- De partner en het (on)geboren kind bij experimenten (I. Vrancken) 
- Rechtspraak 
 Thema I: rechtsverhouding arts-ziekenhuis: tuchtsancties 

o Gent, 7 december 2017 met NOOT: Schending van de rechten van verdediging bij 
het opleggen van een tuchtsanctie (R. Van Goethem) 

Thema II: Therapeutische vrijheid 
o RvS 13 september 2018 met NOOT: Therapeutische vrijheid en technische 

voorschriften (C. Bachez en S. Callens); 
o Rvs 28 mei 2019 met NOOT: zie hierboven 



Thema III: Informed consent 
o Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 18 juni 2018 met NOOT: Recht van de patiënt op 

informatie over de relevante risico’s en de mogelijke behandelingsalternatieven, 
bewijslast en verlies-van-een-kans-theorie (E. Vanluchene) 

Thema IV: Patiëntendossier/dossier verzekeraar/inzage  
o Rb. Brussel 8 oktober 2019, met NOOT: L’accès aux données de santé. A propos du 

dossier médical établi par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurance (I. Lutte) 
Thema V : Aansprakelijkheid arts en medische experimenten 

o Rb. Oost-Vlaanderen, afd. Gent, Rk., 31 maart 2017 
- Wetgeving 

- Diversen 
- Overige publicaties 

- Diversen 
- Parlementaire vragen en antwoorden 

- Diversen 
Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
T. Vred., Tijdschrift van de Vrederechters = Journal des Juges de paix, 129ste jaargang, november-
december 2020 
  Thema: Verbintenissenrecht 

- Jean-Paul Goffinon: Un personnage d’exception (Philippe Aoust et Charles-Edouard de 
Frésart) 

- Doctrine - Rechtsleer 
- In tegenstelling tot wat aangekondigd werd in het vorige nummer, zal de rechtsleerbijdrage 

“ Inleiding tot hervorming van het goederenrecht ” door Jasmine Malekzadem en Melanie 
Sleutjes) niet in dit nummer verschijnen maar in het eerste nummer van 2021 (T. Vred. 1-
2/2021) 

- Jurisprudence – Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOTEN: 
- “ Sanctions du non-respect de la mention ‘commande avec obligation du paiement’ dans les 

contrats en ligne ” sous le jugement de la justice de paix de Woluwe-Saint-Pierre du 13 
septembre 2019 (Hervé Jacquemin) ; 

- “ Facebook en het bewijs van rechtshandelingen ” bij het vonnis van het vredegerecht van 
Herzele d.d. 20 juni 2019 (Annick De Boeck); 

- “ Le prix convenu demeure-t-il acquis à la partie qui a été empêchée de s’exécuter par son 
cocontractant ? ” sous le jugement du tribunal de première instance du Hainaut (div. 
Charleroi (3e ch.) du 6 mars 2019 (Lydia Midrez); 

- “ Invordering van schulden en bescherming van de consument ” bij het vonnis van het 
vredegerecht Brugge (1ste kanton) d.d. 7 januari 2020, Ciney d.d. 16 december 2019 en 
Antwerpen (2de kanton) d.d. 16 november 2017 (Reinhard Steennot) ; 

- “ La protection des consommateurs dans les offres conjointes conbinant téléphone à prix 
réduit et abonnement de services ” sous le jugement de la justice de paix de Namur (2e 
kanton) du 17 mars 2020 (Hervé Jacquemin) ; 

- “ Naar een geüniformeerd terugvorderingsbeleid van de OCMW’s ” bij het vonnis van het 
vredegerecht van Brugge (1ste kanton) d.d. 26 februari 2019 (Giles Snelders); 

- “ De gebrekkige inschrijving in het KBO bij het instellen van een vordering: het einde van een 
tijdperk ” bij het vonnis van het vredegerecht van Oudenaarde d.d. 30 juli 2018 (Diederik 
Bruloot); 

- “ La presscription des créances de prix pour la fourniture d’énergie … une question non 
entièrement résolue ! ” sous l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2019 et de 



Namur (2e canton) du 19 novembre 2019 et du tribunal de première instance du Hainaut 
(div. Charleroi (3e ch.) du 15 mai 2019 (Marine Englebert); 

- “ Les manquements au RGPD peuvent-ils devenir des outils aux fraudeurs pour échapper à 
leurs obligations ? ” sous le jugement de la justice de paix de Forrest du 9 juin 2020 (Jean-
Marc Van Gyseghem)  

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
V.A.V., Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering – 18de jaargang, 2021/1 
- Rechtspraak – Jurisprudence 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o Indemnisation d’un préjudice permanent: trois questions sur les arrêts de la Cour de 

cassation des 25 avril 2019, 19 et 28 février 2020 (Frédéric Carpentier) ; 
o Nogmaals over de voorrangsplicht voortvloeiend uit art. 19.3.3° 

Wegverkeersreglement (Luc Brewaeys) 
- Inhoudstafel 2020 – Table des matières 2020 

- Diversen 
- Chronologisch register 2020 – Table chronologique 2020 

- Diversen 
Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
VIP, Vermogensplanning in de praktijk, 6de jaargang, 2020/4 
- Editoriaal (Isabelle Verhulst) 
- Doctrine 

- De vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel na de hervorming van het 
huwelijksvemogensrecht. Een draaiboek (Steven Seyns & Elke Croppen); 

- De klassieke huwelijksvermogensrechtelijke bedingen bij kinderloze echtparen (Mark Delboo 
& Jade Kuyks) 

- Rechtspraak, rulings en standpunten 
- De algemene antimisbruikbepaling en Vlabel: (voorlopig) geen geslaagd  huwelijk (Hanno 

Decoutere); 
- Buitenlandse spaardeposito’s in praktijk (nog) steeds uitgesloten van fiscaal gunstregime? 

(Julie Boon & Kevin Hellinckx); 
- Vlabel vs. Maatschap: de strijd gaat verder (Stijn Dinneweth); 
- Vlabel, Rulingcommissie en rechtspraak nog een keer aan het woord over trusts (Gertjan 

Verachtert & Matthias Van de Wygaert) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
Vrachtinfo, 26ste jaargang, nr. 246, februari 2021 
- Goederenvervoer algemeen 

- Vlaamse steunmaatregelen na Brexit; 
- Modelovereenkomst moet discussies tussen expediteur en transporteur vermijden 

- Zeevervoer 
- Zijn mammoet-containerschepen instabieler? 

- Wegvervoer 
- GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50; 
- De nieuwe ADR-, ADN- en RID-overeenkomsten voor gevaarlijk transport 

- Gepubliceerde wetgeving 
 Belgisch Staatsblad 



o Diversen 
Europees Publicatieblad 

o Diversen 
- Bedrijven 
- Agenda 
Verschijnt maandelijks 
 
 
 

Actuele voorinformatie 
 
 

• Successierechten, nr. 1 , 6 januari 2021, maandelijkse nieuwsbrief 
Rechtspraak 

§ Ook aanslagbiljetten moeten gemotiveerd worden volgens hof van beroep 
te Gent (Anke Van Langenhove en Siemon Aelbrecht) 

Commentaar 
§ Stand van zaken inzake de gesplitste aankoop (Ayfer Aydogan) 

 
 
 
 
 

TIJDSCHRIFTEN MAAND FEBRUARI 
WEEK 7 + WEEK 8 (15/02/2021 – 26/02/2021) 

 
 
ArbeidJ., Arbeidsrechtjournaal, Instituut voor Arbeidsrecht – KU Leuven (Enkel elektronisch) 

- Het welzijn van dienstboden en huispersoneel: thuis op de werkvloer (Stan Bruurs) 
 
 
De juristenkrant, De Juristenkrant : een actuele kijk op recht, 24ste jaargang, nr. 423, 10 februari 
2021 

- Fiscaal expert Koen Janssens overloopt het fiscaal jaar 2020, en blikt vooruit naar 2021 en 
daarna (Koen Janssens); 

- Bedelen is een mensenrecht (Laurens Lavrysen); 
- Portret van advocate Anne Marie De Clerck: ‘Ik heb bepaalde waarden en daar ben ik 

consequent in’ (Ruth Boone); 
- Professor diplomatiek recht Jan Wouters analyseert de veroordeling van een Iraanse 

diplomaat door de correctionele rechtbank in Antwerpen (Ruth Boone) 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Émile & Ferdinand , Gazette Larcier 2020/2, N°, 35 
- Écologie judiciaire 

- Plaidons pour la Planète. Vers une Écologie judiciaire d’ici à 2030 ? (Amélie Adam et Noé 
Lecocq) 

- Réflexion 
- Rédaction des avis juridiques : faut-il redéfinir l’excullence ? (Antoine Henry de Frahan) ; 

- Actu 
- L’huissier de justice face au Covid-19 (Patrick Gielen) 



- Softskills 
- Tenir le stress et le burn-out à distance (Jeff Keustermans) 

- Partenariat 
- Larcier-Intersentia, partenaire d’O-Law, la plateforme d’annonces et d’opportunités pour les 

avocats (Jean-Joris Schmidt et Olivier de Locht) 
- Hommage 

- Jean Vandeveld, un globetrotter de l’édition juridique (Nicolas Cassart) 
Verschijnt périodique 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 5, week 4 – 10 februari 2021 
- Effectentaks 

- Nieuwe effectentaks niet herschreven na advise Raad van State, wel andere filosofie (Kevin 
Hellinckx en Jos Goubert); 

- ‘Misbruik’ staat centraal bij nieuwe effectentaks (Kevin Hellinckx en Jos Goubert) 
- Korte berichten 

- Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2020; 
- Onroerende voorheffing in Vlaanderen op materieel en outillage: 2,58 % i.p.v. 3,97 %; 
- Vermindering OV voor kinderen ten laste: indexering aj. 2021; 
- Kort nieuws van de fiscus; 
- In het Staatsblad van 1 tot 26 januari 2021 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 6, week 11 - 17 februari 2021 
- Nieuwe btw-regeling afbraak en heropbouw blijft fundamentele vragen oproepen 

- Heropbouwtarief gunstiger voor kopers dan voor bouwheren? (Bart Buelens) 
- Kaaimantaks 

- Grondwettelijk Hof stelt toepassing kaaimantaks voor trusts op scherp (Gerd D. Goyvaerts) 
- Vlaams gewest 

- Billijker sancties in erfbelasting en lagere nalatigheids- en moratoriuminterest (Eric Spruyt) 
- Korte berichten 

- Creditrente rekening-courant: plafond voor interest is 4,07 % in 2021; 
- Vlaamse coronamaatregelen verlengd wegens tweede golf; 
- Agenda 

Verschijnt wekelijks 
 
 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 6, 12 février 2021 
 - Circulation routière, 
 - Covid-19 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 7, 19 février 2021 
 - Droits de l’homme 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 7 – N° 6845, 13 février 2021 



- Vie du droit 
- Les citoyens contrôlés via leurs données Covid ? Le « datamatching » et le « datamining » 

utilisés par l’État (E. Degrave) 
- Le point sur … 

- Les questions de procédure dans la conciliation judiciaire (B. Inghels) 
- Jurisprudence 

- Diversen 
- Chronique 

- Bibliographie – Coups de règle 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 8 – N° 6846, 20 février 2021 
- Doctrine 

- Blanchiment de capitaux anno 2021: enjeux préventifs et répressifs (A. Lecocq et A. 
Bartholomeeusen) 

- Vie du droit 
- Un Hard Brexit pour la coopération judiciaire en matière civile et commerciale ? (G. Croisant) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Deuils judiciaires – Échos – Bibliographie – Coups de règle 

Verschijnt wekelijks 
 
L.R.B., Lokale & Regionale Belastingen, nr. 2020/4 (oktober – december 2020) 
- Editoriaal (M. De Jonckheere) 
- Rechtsleer 

- Publicatie nieuwe omzendbrief gemeentefiscaliteit (T. De Jonckheere) 
- Rechtspraak 
 Rechtspraak in kort bestek 

- Diversen (M. De Jonckheere) 
- Wetgeving 
 Overzicht van wetgeving: 1 juli 2020 – 30 september 2020 

- Diversen (A. Goegebuer) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
Not.Fisc.M., Notariaal: Notarieel & Fiscaal Maandblad, 31ste jaargang, 2020/9-10 
- Rechtsleer 

- Ontbinding en vereffening van vennootschappen na het WVV: wat wijzigt er voor de notaris? 
(Eric De Bie); 

- Het ‘nieuwe’ openbaar testament. Weg met het dictee! (Camille Messine) 
- Rechtspraak 

- Antwerpen, 25 februari 2020 (Staat van vereffening); 
- Antwerpen, 2 maart 2020 (Onderhoudsverplichting) 

- Inhoud 2020 
- Trefwoordenregister 2020  
Verschijnt maandelijks 
 
 
N.J.W., Nieuw Juridisch Weekblad, twintigste jaargang, nr. 436, 10 februari 2021 



- Doctrine 
- Schadevergoedingscontentieux inzake overheidsopdrachten. Stand van zaken na zeven 

arresten van de Raad van State (Constant De Koninck) 
- Wetgeving: BS 11 januari 2021 – 26 januari 2021 

- GAS- boets voor beperkte snelheidsovertredingen; 
- Automatics en rijbewijzen; 
- Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen; 
- Immobilisatie voertuig door de gerechtsdeurwaarder; 
- Emissienormen; 
- Plan plus één 

- Rechtspraak 
 Grondwettelijk Hof 

- 24 september 2020 met NOOT: Beperkte vernietiging preventieve 
witwaswetgeving wegens onverantwoorde beperking van vertrouwensrelatie 
tussen advocaat en cliënt (Ruben Van Herpe) 

Hof van Cassatie 
- 25 januari 2021 met NOOT: Artikel 1021 Ger.W. De vereffening van de kosten 

(Michaël de Potter de ten Broeck) 
Hof van beroep te Antwerpen 

- 4 februari 2019 met NOOT: Schadevergoeding wens onrechtmatig aanwenden 
van niet-toegewezen onteigeningsbevoegdheden (Wim Rasschaert en Lindsay 
Dedrie) 

- 10 oktober 2019 met NOOT: Getalm bij invordering van de schuld door de 
schuldeiser wordt gesanctioneerd met matiging van de rentevoet (Louise Van 
Marcke) 

- 7 september 2020 met NOOT: Herstel ven een gebrekkige proceshandeling, 
wanneer en hoe? (Max De Schryver) 

Centrale raad van beroep (Ned.) 
- 17 september 2020 met NOOT: (G)een overlevingspensioen op basis van 

postmortale inseminatie (Joris Gruyters) 
- Boeken 

- Diversen 
- Tijdschriften: 11 januari 2021 – 26 januari 2021 

- Diversen 
- Doctoraten 

- Strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: pleidooi door een doordachte 
depenalisering : Jeff Van Eyndhoven 

Verschijnt tweewekelijks 
 
 
NVTMC, Nederlands- Vlaams tijdschrift Mediation en conflictmanagement, 2020 (24) – 3 
- Redactioneel 

- Van peers tot buddy, van leerling tot routinier: het belang van een leven lang leren (Annie de 
Roo) 

- Artikel  
- De mediator buddy. Reflecties bij de persoonlijkheid van de mediator, de nood aan ‘de-bias’ 

en de haalbaarheid van de mediator ‘buddy’ (Alain Laurent Verbeke) 
- Article 

- Pracademia: a personal account of a mediation clinic and its development (Charlie Irvine) 
- Interview 

- Peer mediation – een interview met Zouhra Naeme (stedelijk onderwijs Antwerpen) (Eric 



Lanckweerdt) 
- Artikelen  

- Herstelgericht handelen. Groeikansen voor de hele school (Maria Beerten); 
- Conflicthantering op Vlaamse scholen: kinderen en jongeren (steeds meer) aan zet (Gie 

Deboutte) 
Verschijnt driemandelijks 
 
 
Ors., Orientations, 51e année, n° 2, février 2021 

- La Directive 2018/957 : un équilibre tronqué ? (Marc Morsa) ; 
- Rémunération indue … Remboursement d’un montant brut, imposable ou net ?(Christophe 

Broucke) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2021-1, januari 2021 
  Verbintenissenrecht 
- Rechtspraak 

Natuurlijke verbintenis – Begrip – Voorwaarden – Bewijs – Toepasingen 
o Diversen 

- Bijdrage 
- De natuurlijke verbintenis, een morele held met een juridische cape? (Sebastiaan 

Moeremans) 
o Inleiding; 
o De natuurlijke verbintenis anno 2021; 
o Een wettelijke grondslag voor de natuurlijke verbintenis; 
o De meerderheidsopvatting anno 2021; 
o Deelbesluit; 
o De natuurlijke verbintenis ten opzichte van haar verwante rechtsfiguren; 
o De civiele verbintenis; 
o De morele plichten; 
o De verbindende eenzijdige wilsuiting; 
o De gentlemen’s agreement; 
o De natuurlijke verbintenis in het wetsvoorstel tot de hervorming van het 

verbintenissenrecht; 
o Besluit 

- Actualia 
 Wetgeving 

o Diversen 
Bewegingen 

o Diversen  
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
R.G.A.R., Revue Générale des Assurances et des Responsabilités , 93e année, N° 9 , Novembre 2020 

- Agent d’exécution : Cour de cassation, 7 février 2020 et note de Céline Hélas (15719) ; 
- Agent d’exécution : Hof van Cassatie, 12 maart 2020 et note (15720) ; 
- Article 544 du Code civil : Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 6 août 

2020 (15721) ; 



- Propriétaire d’une ligne éléctrique : Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, 30 
octobre (15722) ; 

- Exécution tardive de l’obligation d’information : Cour d’appel de Bruxelles, 8 juin 2020 
(15723) ; 

- Manquement d’une banque à son obligation d’information dans le cadre de la souscription 
d’un contrat d’assurance de groupe : Cour de cassation de France, 20 mai 2020 (15724) ; 

- Décès : Cour de cassation, 14 octobre 2020 (15725) ; 
- Blessures : Tribunal de police de Liège (division Verviers), 24 juin 2020 (15726) ; 
- Suspicion légitime : Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 29 octobre 2019 (15727) ; 
- Frais d’expertise : Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 6 août 2020 

(15728) ; 
- Prescription de l’action subrogatoire du Fonds commun de garantie belge : Tribunal de 

première instance francophone de Bruxelles, 21 septembre 2020 (15729) ; 
- Secteur public : Cour de cassation, 22 juin 2020 (15730) 

Opnieuw beschikbaar in papieren versie 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 25, Vol. 84, 20 februari 2021 
- Rechtsleer 

- De regulering van artificiële intelligentie (deel 1) – Een algemene stand van zaken en een 
analyse van enkele vraagstukken inzake consumentenbescherming (M. Fierens, E. Van Gool, 
J. De Bruyne) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOOT: 

o Onroerende publiciteit en de fiscus: niet iedereen behoort tot de kring van 
beschermde derden in de zin van art. 1 Hyp.W. (B. Verheye) 

Verschijnt wekelijks 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 26, Vol. 84, 27 februari 2021 
- Actualiteit 

- De elektronische algemene vergadering van een vennootschap, VZW en IVZW verduidelijkt 
ingevolge COVID-19 (S. Deschepper) 

- Rechtsleer 
- De regulering van artificiële intelligentie (deel 2) – Een analyse van buitencontractuele 

aansprakelijkheid (E. Van Gool, J. De Bruyne, M. Fierens) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOOT: 
o Ongerechtvaardigde verrijking: het Hof van Cassatie schenkt klare wijn (Annette Van 

Thienen) 
Verschijnt wekelijks 
 
 
 
RIZIV – Informatieblad 2019/3-4 (enkel elektronisch) 
Hieronder de volledige tekst van dit nummer. 
 

  
Verschijnt driemaandelijks 
 

ib2019_3_4_volledig
.pdf



 
T.B.B.R., Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 35ste jaargang, 2021/01 
- Rechtsleer - Doctrine 
- L’autorité de la chose jugée à l’égard des codébiteurs solidaires (Andrea Cataldo) 
- Rechtspraak met annotaties – Jurisprudence commentée 
 Personen en familie – Personnes et famille 

o Grondwetttelijk Hof 7 mei 2020 met NOOT : Het ene gezin is het andere niet : het 
verschil tussen afwegen en verzoenen van belangen (Leander Van Driessche) 

Verbintenissen – Bijzondere overeenkomsten – Obligations – Contrats spéciaux 
o Civ. Namur (7e ch.), 10 novembre 2017 avec NOTE: La clause d’exclusivité et la clause 

pénale dans le contrat d’intérmédiation immobilière (Gauthier Fiévet) ; 
o Vred. Etterbeek, 30 oktober 2020 avec NOTE : Le paiement du loyer face à la crise du 

coronavirus : au moins une application jurisprudentielle de la théorie des risques 
(Mathieu Higny) 

Verbintenissen – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Doorwerking publiekrecht-
privaatrecht – Obligations – Responsabilité extracontractuelle – Synergie droit public-droit 
privé 

o Civ. Namur (div. Dinant), 28 juin 2018 met NOOT : Rechtshandhaving binnen en 
buiten het aansprakelijkheidsrecht (Sr. Pieter Gillaerts) 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
 Personen en familie – Personnes et famille 

o Antwerpen, 14 februari 2018 ; 
o Antwerpen, 18 september 2018 

Verbintenissen – Obligations 
o Entr. Liège (div. Huy), 4 novembre 2020 

Verbintenissen – Gerechtelijk privaatrecht – Obligations – Droit juridiciaire privé 
o Cass. 9 januari 2020 

Verschijnt maandelijks 
 
T.B.B.R., Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 35ste jaargang, 2021/02 
- Rechtspraak met annotaties – Jurisprudence commentée 
 Verbintenissen – Obligations 

o Cass., 25 juni 2020 avec NOTE: Friction entre libre concurrence et exécution de 
bonne foi des conventions: la Cour de cassation fixe les limites de l’obligation de 
non-concurrence (Magali Servais) ; 

o Entr. Hainaut (div. Mons), 2 juin 2020 met NOOT: Anticipatory breach: de kroniek 
van een aangekondigde dood binnenkort ook veralgemeend van toepassing in het 
Belgische verbintenissen- en contractenrecht? (Prof. dr. Annick De Boeck) 

Verbintenissen – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Obligations – Responsabilité 
extracontractuelle 

o Hof van Cassatie, 17 februari 2017 met NOOT : Het niet-toerekenen van de eigen 
fout van een naaste bij rechtstreekse schade: reden om het ook niet toe te rekenen 
bij onrechtstreekse materiële schade? (Stefan Somers) 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
 Verbintenissen-Obligations 

o Cass., 4 mai 2020 
Bijzondere overeenkomsten – Contrats spéciaux 

o J.P. Liège, 30 juillet 2020; 
o Vred. Roeselare, 24 november 2020 

Verbintenissen – Bijzondere overeenkomsten – Obligations – Contrats spéciaux 
o Brussel, 27 november 2018 



- Inhoudstafel jaargang 2020 
- Table des matières de l’année 2020 
- Auteurslijst – Liste d’auteurs 
- Chronologisch register – Table chronologique 
Verschijnt maandelijks 
 
 
 
T.B.H., Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 126ste jaargang, 2020-9 
- Rechtsleer 
 Verzekeringen 

o To b2b or not to b2b: impact op de verzekeringssector van de nieuwe bepalingen 
inzake onrechtmatige bedingen (Sandra Lodewijckx en Tine Meurs); 

o L’assurance obligatoire dans le domaine de la construction après les lois du 31 mai 
2017 et du 9 mai 2019 (Alexandre Rigolet) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOTEN : 

o Assurance “grands risques”: les limites à l’opposabilité de la clause attributive de 
jurisdiction à l’assuré non-souscripteur (Béatrice Toussaint) ; 

o Libre choix par l’assuré d’une personne ayant les qualifications admises par la loi 
nationale pour l’assister dans le cadre d’une médiation (Béatrice Toussaint) ; 

o L’affaire des implants PIP revient la Cour de Luxembourg : encore un coup d’épée 
dans l’eau (Cécile Coune en Virginie Cerexhe) ; 

o Het subrogatoir verhaalrecht van een (ABR-)verzekeraar tegen « aansprakelijke 
derden-verzekerden » : een toepassing van de regels inzake subrogatie (Wannes 
Buelens); 

o Dekking in de tijd in de aansprakelijkheidsverzekering: een bevalling voor het begrip 
“voorvallen van schade”? (Caroline Van Schoubroeck); 

o La protection des créances d’assurance organisée par les patrimoines spéciaux de 
l’entreprise d’assurance (Béatrice Toussaint) ; 

o Le statut de la réserve de vieillissement en assurance maladie non liée à l’activité 
professionnelle et son impact sur les droits des assurés/preneurs d’assurances (Jean-
Christophe André-Dumont) ; 

o Begrip « materiële beschadiging » in de ABR-verzekering (Caroline Van Schoubroeck) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
T.E.P., Tijdschrift Estate Planning, 16e jaargang, 2020/4 
- Step 

- Vlabel, het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel (Nicolas Geelhand de 
Merxem) 

- Rechtsleer 
- Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: enkele knelpunten belicht (Alain Laurent 

Verbeke, Bern Verschraegen en Bart Verdickt) 
- Persoonlijke mijmeringen rond erfbelasting vanuit de praktijk. Naar het voorbeeld van de 

“grondregels van het Belgisch fiscaal recht” van Prof. dr. S. Van Crombrugge (Nicolas 
Geelhand de Merxem) 

- Register 2020 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 



T.R.O.S., Nieuwsbrief voor Ruimtelijke ordening en Stedenbouw, nr. 100, oktober – november – 
december 2020 
  25 boeiende inzichten 

- 25 jaar TROS met heel veel ondersteuning.  
- Voorwoord. 25 jaar stedenbouw en omgeving in 25 bijdragen. (F. De Preter, P-J. Defoort,T. 

De Waele); 
- Overzicht 25 jaar TROS en omgevingsrecht. (F. De Preter, P-J. Defoort, T. De Waele); 
- Hoelang blijft de planologie in het verdomhoekje zitten in Vlaanderen?  (G. Allaert); 
- Circulaire ruimtelijke ordening: verkenning van de mogelijkheden voor de overheid om die 

te stimuleren. (X. Buijs); 
- De tocht van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen naar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. (P. 

Cabus); 
- Zit het streven naar het behoud van open ruimte in een patstelling?  (P-J. Defoort);  
- Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens - Aanvullend professioneel gebruik van woningen 

en de ruimtelijke ordening. (F. De Preter); 
- Het gewestplan: een storende factor in het ruimtelijk beleid. (A. Desmet); 
- Rechtsbescherming in het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet: een onvoltooide symfonie. 

(T. De Waele); 
- De zorg voor het erfgoed zelf is zorgelijk geworden. (A.M. Draye); 
- Handhaving in de ideale wereld. (P. Lefranc); 
- Hoe en waarom? Daarom en zo. (H. Leinfelder); 
- Flexibiliteit in de ruimtelijke planning of ondanks de ruimtelijke planning? (D. Lindemans); 
- "Instrumentendecreet": parlementaire hoorzitting van 18 februari 2020 met de voorzitter 

van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO). (F. 
Loosveldt); 

- Vernietigd door de Raad van State: over and out? (J. Lust); 
- Een RO-de draad. (R. Mortier); 
- De preventieve vordering inzake burenhinder: een bijkomend wapen in het omgevingsrecht? 

(B. Schelstraete); 
- Bestemmingsvoorschrift of inrichtingsvoorschrift, meer dan een discussie over het geslacht 

der engelen. (F. Sebreghts, P-J. Van De Weyer); 
- Regelneverij ad hoc vs. visie & algemeen belang. (H. Sebreghts); 
- "I have a dream": Vlaamse bestuursrechtspraak in het omgevingsrecht. (E. Storms); 
- Impact van de Europese regelgeving op de ruimtelijke planning. Hoeveel 'ruimte' heeft de 

bevoegde overheid nog? (M. Strubbe); 
- Decretale rust? (W. Vandevyvere); 
- De beleidsmatig gewenste ontwikkeling: een huis met vele (verborgen) kamers. (B. Van 

Herreweghe); 
- Landbouwoppervlakte: mag het (eindelijk) wat minder? (G. Van Hoorick); 
- Wat niet weet, wat niet deert? Pleidooi voor de verplichte individuele kennisgeving van elke 

nieuwe publiekrechtelijke erfdienstbaarheid. (S. Verbist); 
- Rechtszekerheid door rechterlijk begeleide regularisatie als werkelijke finaliteit van de 

bestuurlijke lus in artikel 34 van het DBRC-decreet en in de Franse Code de l'Urbanisme? (J. 
Verkest); 

- Rechtszekerheid en flexibiliteit, twee wezenlijk omstreden concepten? (G. Vloebergh, B. 
Hubeau) 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T.R.V. – R.P.S., Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap, 
2020/8 



- Editoriaal : De la bonne foi de l’administrateur (Philippe Malherbe) 
- Bijdragen 

- Studie – Etude : Round-up : Het ondernemingslandschap 15 maanden na de 
inwerkingtreding van het WVV – Round up : Le paysage entrepreneurial 15 mois après 
l’entrée en vigueur du CSA (Eric Van den Broele); 

- When shareholders use their rights to convene meetings and to submit proposals : a 
comparative and empirical analysis of activism in four EU Member States (Viktor Verheyden); 

- Kroniek boekhoudrecht (mei 2019 – april 2020) (Stefaan Van Crombrugge) 
- Rechtspraak – Jurisprudence 

- Cour de cassation, 10 avril 2020 avec NOTE: Affectation du boni de liquidation d’une ASBL 
(Francine Messinne) ; 

- Hof van beroep te Gent, 5 september 2018 met NOOT : Maatschap als controlevehikel bij 
familiale vermogensplanning : voorlopig bewindvoerder kan statutair zaakvoerder (tijdelijk) 
buitenspel zetten (Eveline Vanthorre); 

- Tribunal de l’entreprise de Liège (division Namur), 17 mars 2020 avec NOTE: Une application 
classique des règles en matière de responsabilité extracontractuelle des organes et de 
résolution extra-judiciaire – pas de nouvelle pierre à l’édifice (Gabrielle Viseur et Guillaume 
Croisant) 

- ‘t Amendement 
- Het onnodig verwarrende en daardoor ook overbodige begrip van de « soortgelijke 

weldadigheidsinstellingen » in het recht van de inkomstenbelastingen (Dirk Deschrijver) 
Verschijnt 8x/jaar 
 
 
T. Fam., Tijdschrift voor familierecht, 2021/2 
- Editoriaal 

- Over wetsvoorstel nr. 55-1272. Warme oproep tot ernstig debat (Charlotte Declerck) 
- Rechtsleer 

- Verbetering en nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand. Commentaar bij 
hoofdstuk 2 van de wet van 31 juli 2020 (Steve Heylen) 

- Rechtspraak 
- Voorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Turnhout), 25 maart 2020 

(Verblijfregeling kinderen – Herziening – COVID-19 – Belang van de ouders – Belang van het 
kind); 

- Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout), 10 april 2020 (Verblijfsregeling kinderen – 
Herziening – COVID-19 – Belang van de ouders – Belang van het kind – Medisch 
getuigschrift) met NOOT: COVID-19 en verblijfregelingen: reden tot (tijdelijke) herziening? 
(Ulrike Cerulus) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
T. Strafr., Tijdschrift voor strafrecht, 22ste jaargang, nr. 1, februari 2021 
- Rechtsleer 

- De impact van een beschikking van de onderzoeksrechter tot ET op een hangend hoger 
beroep inzake voorlopige hechtenis (Philip Daeninck); 

- De vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de klachten- en de 
beroepscommissies belast met de behandeling van klachten van gedetineerden, gezien door 
de bril van de rechtspraak (Pierre Lefranc) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOOT: 

o Voorwaardelijke administratieve boetes, maar niet met toepassing van Probatiewet 



(Peter Hoet) 
- Rechtspraak in kort bestek EHRM 

- Diversen (Katrien Keyaerts, Wendy Michiels) 
- Wetgeving 

- Diversen 
- Overige publicaties 

- Diversen 
Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
 

Actuele voorinformatie 
 
 

• Arbeidsongevallen, nr. 1 , februari 2021, verschijnt tweemaandelijks 
Wetgeving – Wetteksten 

§ Indexering loongrenzen in artikel 39 Arbeidsongevallenwet (Belgisch 
Staatsblad 14 januari 2021); 

§ Indexering bedragen in artikel 5 KB 10 augustus 1987 houdende vaststelling 
van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de 
Arbeidsongevallenwet op sportbeoefenaars (Belgisch Staatsblad 14 januari 
2021) 

Rechtspraak 
§ Blijvende arbeidsongeschiktheid – rente – opeenvolgende arbeidsongevallen 

privésector en overheidssector – grens van 25 % - discriminatie 
Register – Analytisch 
Register – Chronologisch rechtspraak 

 
 


