
TIJDSCHRIFTEN MAAND JANUARI 
WEEK 3 + WEEK 4 (18/01/2021 – 29/01/2021) 

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

- Positieve actie in de publieke sector: een vanzelfsprekendheid? (Sar Vancleef) 
 
 
B.F.R., Bank- en Financieel Recht,  84ste jaargang, winter 2020/4 : oktober – december 
- Jurisprudence – Rechtspraak 
 Qualification d’un contrat de crédit 

o 2020/7 Hof van Cassatie 18 juni 2020; 
o 2020/8 Hof van Cassatie 21 oktober 2019 avec NOTE: les derniers enseignements 

délivrés par la Cour de cassation en matière de qualification d’un contrat de crédit 
(Laurent Frankignoul) 

- Doctrine 
- Transacties met verbonden partijen in genoteerde vennootschappen na SRD II (Jris De Wolf 

& Marieke Wyckaert); 
- Gros plan sur la FSMA: Chronique de jurisprudence depuis la création de la Commission des 

sanctions à nos jours (Françoise & Sarah Benzidi) 
- Actualiteit – Actualité 

- De Belgische omzetting van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (Niels Vandezande); 
- The Covered Bonds Directive in Belgium: an evolution, not a “Skyfall” ….. (Michaël 

Guillaume); 
- Eén jaar Access to Account (XS2A): kroniek van een hindernissenparcours (Sophie Peeters) 

- Compliance corner 
- La mutualisation du processus KYC: entre rêve et réalité (Thomas Faelli & Miguel Mairlot) 

- European corner 
- ESM Treaty Reform : New CAC lowers the bar for euro area sovereign debt restructuring 

(Cedric Hauben & Lennert Poelmans) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
De juristenkrant, De Juristenkrant : een actuele kijk op recht, 24ste jaargang, nr. 421, 13 januari 
2021 

- Rechter Christian Denoyelle blikt terug op acht jaar Hoge Raad voor de Justitie: 
‘Communicatie, het kan niet genoeg herhaald worden, is belangrijk (Dirk Leestmans); 

- Europese Unie omarmt digitale justitie (Wannes Vandenbussche en Max De Schryver); 
- Ondernemingsrechtbank zet deur open voor groepsvordering tegen Ryanair (Marc 

Taeymans); 
- Hof van Justitie aanvaardt Vlaams verbod op onverdoofd slachten (Elien Verniers); 
- Rechters mogen niet alle Europese aanhoudingsbevelen uit Polen automatisch weigeren 

(Jelle Flo en Sand Van Roy); 
- Vlaams sporttribunaal van start (Willem-Alexander Devlies) 

Verschijnt tweewekelijks 
 
 
 
 
E.T.L., European Transport Law – Europäischers Transportrecht, Vol. LV No. 4 – 2020 



- Rechtspraak 
- Diversen 

Verschijnt 5x/jaar  
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, week 7 – 13 januari 2021 
- Wat brengt 2020, wat brengt 2021 ? 

- hoe een vleermuis een fiscale put kan graven (Koen Janssens) 
- Diverse inkomsten 

- Alles komt terug: het gunststelsel inzake de deeleconomie en verenigingswerk (Wesley De 
Visscher) 

- Korte berichten 
- Hoger voordeel van alle aard voor firmawagen; 
- Artikel 47: corona is geen reden voor langere herbeleggingstermijn; 
- Agenda; 
- In het Staatsblad van 15 tot 28 december 2020 

Verschijnt wekelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 3, 22 janvier 2021 
- Jurisprudence – Avocats (I) 

- Diversen 
- Boekbespreking 

- Gens de plume, gens de robe (Patrick Henry) 
Verschijnt wekelijks 
Vanaf heden opnieuw papieren versie voor onze gemeenschappelijke bibliotheek! 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 3 –N° 6841, 16 janvier 2021 
- Doctrine 

- Le contentieux en matière de sécurité et son instance spécifique : l’Organe de recours en 
matière d’habilitations, attestations et avis de sécurité. La recherche de l’équilibre entre la 
protection des droits de la défense et la préservation des intérêts majeurs de l’État (F. 
Givron et S. Lipszyc) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Bibliographie – Coups de règle 

Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 4-6842, 23 janvier 2021 
- Vie du droit 

- « Il était temps » : la crétion d’un Institut fédéral des droits humains en Belgique (M. 
Courtoy) ; 

- Le nouveau règlement d’arbitrage du Cépani (M. Dal) 
- Jurisprudence 

- Diversen 
- Chronique 

- Du nouveau en documentation juridique – Il y a … ans – Parallèlement – Bibliographie. 
Verschijnt wekelijks 



 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 1, 2021, (1385) 
- Éditoriaal – Éditorial 

- Annus Horribilis – Annus Mirabilis (P. Jossart) 
- Rechtsleer – Doctrine 

- Sociale zekerheidscoördinatie, fraude- en misbruikbestrijding : nieuwe Europese rechtspraak 
(J. Lorré) 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
- Handicapés – Gehandicapten : Cass. 3e ch., 22.VI.2020; 
- Arbeidsongeval – Accidents du travail : Cass. 3de k., 11.V.2020 ; 
- Sécurité sociale des travailleurs salariés – Sociale zekerheid van de werknemers : C.T. 

Bruxelles, 8e ch., 25.VI.2020 
Verschijnt 3x/maand 
Vanaf heden opnieuw papieren versie voor onze gemeenschappelijke bibliotheek ! 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2020-15, oktober 2020 
   Zaken- en verbintenissenrecht (Pierre Thiriar) 
-  Rechtspraak 

Bijzondere overeenkomsten – Verbruiklening – Koop-verkoop – Overdracht kwalitatieve 
rechten – Consumentenrecht – Aankoop-verkoopbelofte – Voorkooprecht 

o Diversen met volgende NOTEN: 
§ De voor- en nadelen van de wederzijdse koop-verkoopbelofte (Marie Van 

Moerkercke); 
§ Kan een voorkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud van de 

makelaarskosten? (Cedric Haspeslagh) 
- Actualia 
 Bewegingen 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2020-16, oktober 2020 
   Familie- en familiaal vermogensrecht 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o Procedure gerechtelijke vereffening en verdeling: betwistingen die verband houden 

met de vereffening en verdeling en vorderingen die daarmee geen verband houden 
(Beatrice Verlooy); 

o De biologische vader hoeft zich niet in de steek gelaten te voelen (Bram Lambersy en 
Christel Vergauwen); 

o De onderhoudsverplichting tussen bloedverwanten in rechte lijn: de staat van 
behoefte is meer dan het levensnoodzakelijke (Marcel Govaerts); 

o Harde bewijzen versus fictie: gevolg van rebelse creativiteit van de burger (Aileen 
Reniers) 

- Bijdrage 
- Een nieuwe rekentool voor de begroting van kinderalimentatie: de methode-Hobin (Steven 

Brouwers) 
 
Hieronder het volledig artikel: 



 
- Actualia 
 Wetgeving 

o Diversen 
Bewegingen 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2020-17, november 2020 
   Straf- en strafprocesrecht 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o De termijn van cassatieberoep tegen bij verstek gewezen eindbeslissingen (Filip Van 

Volsem); 
o Zwijgen of niet meewerken kan zich tegen de beklaagde keren (Vincent Vereecke); 
o De cassatierechtspraak over artikel 152 Wetboek van Strafvordering; 
o De verhouding tussen de opdracht van de forensisch psychiatrisch deskundige en de 

wettelijke interneringsvoorwaarden (Katrien Hanoulle) 
- Actualia 
 Wetgeving 

o Diversen 
Bewegingen 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2020-18, november 2020 
   Fiscaal recht 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o Kan bij een belastingneutrale partiële splitsing ene beroep worden gedaan op de 

vastklikregeling voorzien in artikel 537 WIB 1992 ? (Charlotte Flückiger en Olivier 
Gios); 

o Machtiging tot huisvisitatie: reikwijdte van de motivatie (Jo Roseleth); 
o Non bis in idem in fiscalibus – is de coherantie zoek? (Wim Vetters en Rik Hermans); 
o Regularisatie: het Contactpunt beslist (Toon Sas) 

- Actualia 
 Bewegingen 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2020-19, december 2020 
   Procesrecht 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o De mededeling van stukken door de neerlegging ervan ter griffie (Bruno Maes); 
o De termijn om cassatieberoep in te stellen tegen een “gemengd” tussenvonnis 

Rekentool 
methode-Hobin.pdf



(Catherine Idomon); 
o De rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst en de vrije keuze van een advocaat in 

een bemiddeling (Marc Baetens-Spetschinsky) 
- Actualia 
 Bewegingen 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 21, Vol. 84, 23 januari 2021 
- Rechtsleer 

- Naar het einde van de cassatierechtspraak “zonder voorwerp” inzake de administratieve 
vrijheidsberoving van vreemdelingen (Luc Denys) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOOT: 

o Het recht op persoonlijk contact van grootouders (Linde Hendrikx) 
Verschijnt wekelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 22, Vol. 84, 30 januari 2021 
- Actualiteit 

- Videoconferenties voor minderjarige verdachten (Bart De Smet) 
- Rechtsleer 

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

- Diversen 
Verschijnt wekelijks 
 
 
T.A.A., Tax, audit & accountancy, jaargang 15, nr. 69, December 2020 

- Editoriaal van de Voorzitter van het IBR – Betrouwbare niet-financiële en 
duurzaamheidsrapportering is cruciaal in de transitie naar een koolstofarme en duurzame 
economie; 

- Reflections on opportunities and challenges fort he profession with respect tot he disclosure 
and reporting of non-financial information; 

- De omzetting in Belgisch recht van de vijfde antiwitwasrichtlijn: wijzigingen van de 
antiwitwaswet en de regelgeving voor de economische beroepen; 

- Woord van de Hoofdredacteur: “Wirecard”: constante herhaling of eindelijk de juiste crisis? 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T.B.H., Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 126ste jaargang, 2020-6 
- Woord vooraf 

- Absolute Priority and Its Discontents (Douglas G. Baird) 
- Rechtsleer 
 Bankrecht en financieel recht 

o Les règles protectrices du débiteur en matière d’intérêts à la lumière des lois de 
police et de l’ordre public international (Hadrien Servais en Willem Van de Wiele) 

Insolventie 
o Balans van twee jaar Boek XX WER in de not-for-profit-sector (Bram Van Baelen); 
o Examen de jurisprudence en matière d’effacement (et d’excusabilité): exorde (et 



épilogue) (David Pasteger en Pascale Vandeweyer) ; 
o De vennootschapsbestuurder als ondernemingsrechtelijke twistappel. Rechtspraak 

en beleidsmatige overwegingen (Niels Appermont) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o Derdenbeslag tijdens gerechtelijke reorganisatie kort bekenen (Inge Van de Plas); 
o De faillissementsboedel en fresh start kort bekeken (Inge Van de Plas); 
o État des lieux de l’application des règles européennes de reprise des travailleurs 

dans le cadre d’un transpert d’entreprise sous autorisé de justice un an après l’arrêt 
Plessers : le pouvoir d’appréciation du juge national dans l’application du principe de 
l’interprétation conforme en droit social communautaire (Nicholas Ouchinsky) ; 

o Zijn obligatiehouders normale individuele schuldeisers in de opschorting? (Charles-
Antoine Leunen en Tom Cobbaert) 

- Actualiteit in het kort 
- Diversen 

Verschijnt maandelijks 
 
 
T.B.H., Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 126ste jaargang, 2020-7 
- Woord vooraf 

- Abus de dépendance économique: une compétence supplémentaire et une kyrielle de 
questions pour l’ABC (Alexis Walckiers) 

- Rechtsleer 
 Mededingsrecht en gereguleerde sectoren 

o Uitwisseling van informatie in het kader van ondernemingsverenigingen : de Gids 
van de Belgische Mededingingsautoriteit (Yves Van Gerven); 

o De rechtsvordering tot collectief herstel – Overzicht van rechtspraak (2014-2020) 
(Gert-Jan Hendrix en Xavier Taton); 

o Digitale economie en mededingingsrecht: plus est en vous? (Pieter Van 
Cleynenbreugle); 

o Le cadre européen applicable aux aides d’état dans le contexte de la crise du COVID-
19 (Annabelle Lepièce en Marie Vandenneucker) 

- Rechtspraak 
- Diversen 

- Actualiteit in het kort 
- Diversen 

Verschijnt maandelijks 
 
 
T.P.R., Tijdschrift voor Privaatrecht , 57ste jaargang 2020, nr.1-2 
- Ter Geleide 

- Ter geleide bij 2020/1-2. Nieuw en Oud (Matthias E. Storme) 
- De Redactie Privaat 

- De veranderende rol van hoogste nationale rechters (Bart Krans) 
- Bijdragen 

- Financiële overmacht: Een onderzoek naar de invulling van de overmachtsfiguur bij 
verbintenissen tot betaling van een geldsom (Rik Baete); 

- De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw. Een driespraak tussen 
België, Nederland en Zuid-Afrika; 

- Bedenktijd met contractuele zekerheid: een verkennend onderzoek naar huuropties 
(Frederik Van den Abeele); 



- Belangenconflicten in het Belgisch vennootschapsrecht: een kritische analyse van het WVV 
na de omzetting van de tweede aandeelhoudersrichtlijn (Tom Vos); 

- De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van de koop van een onroerend goed: 
bedrieglijk eenvoudig? (Maarten Herbosch) 

- Overzicht nieuwe wetgeving 
- De hervorming van het goederenrecht (Vincent Sagaert) 

- Boekbesprekingen 
- Diversen 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Vreemd., Tijdschrift voor vreemdelingenrecht, jaargang 2020, nr. 4 
- Editoriaal (Filipe Van Huylenbroeck) 
- Rechtsleer 

- Tien jaar EU-Handvest: de meerwaarde in het asiel- en migratierecht (Aniel Pahladsingh); 
- Socialemedia- en smartphonescreenings tegen misbruik in Belgische verzoekprocedures om 

internationale bescherming: een doel dat de middelen niet wettigt (Lore Roels) 
- Rechtspraak 

- Diversen 
- Rechtspraakoverzicht 

- Diversen 
- Wetgeving 
 Publicatieblad van de Europese Unie (4 juli 2020 tot 14 oktober 2020) 

o Diversen 
Belgisch Staatsblad (4 juli 2020 tot 14 oktober 2020) 

o Diversen 
- Mededelingen 

- Diversen 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
Vrachtinfo, 26ste jaargang, nr. 245, januari 2021 
- Wegvervoer 

- Vlaamse wetgeving voor begeleiding uitzonderlijk vervoer vanaf 1 maart 2021; 
- Vlaams kader voor beroepsbekwaamheid van LZV-bestuurders 

- Luchtvervoer 
- Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor regionale luchthavens 

- Gepubliceerde wetgeving 
 Belgisch Staatsblad 

o Diversen 
Europees Publicatieblad 

o Diversen 
- Bedrijven 
Verschijnt maandelijks 
 
 


