
TIJDSCHRIFTEN MAAND MAART 
WEEK 9 + WEEK 10 (01/03/2021 – 12/03/2021) 

 
 
 
A.F.T., Algemeen fiscaal tijdschrift, 72ste jaargang, 2021/01 
- Editoriaal 

- Wat is werkelijkheid voor de nieuwe effectentaks? (Frans Vanistendael) 
- Rechtsleer 

- De verplichting tot registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende 
goederen (Rik Deblauwe) 

- Rechtspraak 
- Antwerpen, 27 oktober 2020, 2019/AR/607 (Personenbelasting, beroepsinkomsten, 

voordelen van alle aard, aandelenopties, Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag) 
(Marnix Van Keirsbilck) 

- Forum 
- Verspil nooit een crisis: hervorm het EU-btw-stelsel tot een win-win-win (Ine Lejeune) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
Act.dr. Fam., Actualités du droit de la famille, 2021/2 
- Éditorial 
- Erratum 

- Quelques oublis se sont glissés dans l’aperçu de l’année 2020 (publié dans le numéro de 
décembre 2020). C’est pourquoi, vous trouverez une version corrigée de cet aperçu à la fin 
du numéro) 

- Doctrine 
- “ The show must go on ” : quelles relations familliales internationales post-Brexit? (Silvia 

Pfeiff) 
- Jurisprudence 

- Diversen 
- Aperçu de l’année 2020  
Verschijnt maandelijks 
 
 
Dr. Pén. Entr. , Droit pénal de l’entreprise, 2021/1, mars 2021 
- Doctrine 

- « O brave New World !: les défis du Parquet européen en 2021” (Patrick Carolus) ; 
- « L’autorité de la chose jugée au pénal et son influence sur la jurisprudence civile de l’ONSS : 

quelques exemples » (Marie-Hélène Vrielinck) 
- Jurisprudence 

- Diversen 
Verschijnt driemaandelijks 
Vanaf heden opnieuw papieren versie voor onze gemeenschappelijke bibliotheek ! 
 
 
De juristenkrant, De Juristenkrant: een actuele kijk op recht, 24ste jaargang, nr. 424 

- College van hoven en rechtbanken wil noden van burgers centraal stellen in 
digitaliseringsplannen justitie (Ruth Boone); 

- Onrechtmatig beslag camera van journalist is diefstal (Sofie Royer en Noémie Krack); 
- Vrijspraak Apache is opsteker voor journalistieke vrijheid (Dirk Voorhoof); 



- Wet Major doorstaat toets aan Unierecht (Isabelle Van Hiel); 
- Recht in de ondernemingsrechtbank Annelien Verschaeve: ‘Elk van ons kan de uitdagingen 

bij justitie aangaan’ (Ruth Boone) 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 7, week 18 – 24 februari 2021 
- Onroerende inkomsten 

- Oplossing voor ‘discriminatie’ buitenlandse vakantiewoningen definitief goedgekeurd (Koen 
Janssens) 

- Controle 
- Hof van Justitie erkent ruime draagwijdte van het zwijgrecht (Mark Delanote) 

- Bewijsmiddelen 
- Banktegoed is op zich geen indicie, zegt nu ook Cassatie (Koen Janssens) 

- Korte berichten 
- Ministerraad keurt verlenging coronamaatregelen goed, en nieuw belastingvoordeel voor 

kwijtschelden huur; 
- Kwijtschelding huur is geen abnormaal voordeel, wel aftrekbaar; 
- Agenda 

- Bijlage 
- Indexering inzake inkomstenbelastingen – aj. 2022 

Verschijnt wekelijks 
 
 
For. Ass., Forum de l’Assurance, nr. 211, février 2021 
- Doctrine 

- Le droit de la circulation en mouvement : évolution récente (Bernard Dewit) 
- Jurisprudence commentée 

- Cour d’appel de Mons, 7 janvier 2020 avec NOTE d’observations : Les conditions 
d’admissibilité de la preuve par détective privé (Steve Gilson et Christophe Menier) 

- Votre question – Notre réponse 
- Contrat d’assurance : des conditions particulières non signées sont-elles opposables au 

preneur d’assurance ? (Aline Charlier et Céline Janssen) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 8, 26 février 2021 
  Droit commercial 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 9-N° 6847, 27 février 2021 
- Doctrine 

- Mobiliser le droit de l’entreprise pour promouvoir le développement durable et l’économie 
circulaire (H. Jacquemin et P. Limbrée) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Coups de règle – Robe prétexte 

Verschijnt wekelijks 
 



J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 9-N° 6848, 6 maart 2021 
- Doctrine 

- L’exposé d’orientation politique du ministre de la justice – Le tempo de la partition Vivaldi 
(D. Chevelier) ; 

- Une justice plus rapide (M. Messiaen et C. Verbruggen) ; 
- Les volets pénal et pénitentiaire : une politique essentiellement sécuritaire et répressive (O. 

Nederlandt) ; 
- Une justice rapide, ferme et humaine sur le terrain (D. Chevalier) ; 
- Et si on imaginait tout autre chose ? (C. Matray) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Coups de règle 

Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 4, 2021 (1388) 
- Doctrine - Rechtsleer 

- La protection des candidats “remplaçants” aux élections sociales et le licenciement pour 
motif grave pendant la période occulte (I. Gerzat) 

- Jurisprudence - Rechtspraak 
 Werkloosheid 

o Cass. 3e ch, 12.X.2020 (Terugvordering – Kennisgeving van het bedrag – Bevoegdheid 
– Geen aanduiding van het geheel verschuldigde bedrag – Gevolg) 

Taalgebruik in gerechtszaken 
o A.H. Brussel, 3de k., 23.VI.2020 (Beroepsakte – Vermelding van de grieven) 

Loon 
o A.H. Brussel, 3de k., 17.III.2020 (13de maand verschuldigd door toepasselijke cao – 

Berekening van deze 13de maand na herkwalificatie van een agentuurovereenkomst 
in een arbeidsovereenkomst) 

Bevoegdheid 
o A.H. Brussel, 3de k., 14.I.2020 (Vordering steunend op arbeidstijdreglementering van 

het statutair personeel en loonbeschermingswet. – Arbeidsgerechten bevoegd) 
Opzegging 

o A.H. Brussel, 3de k., 5.XI.2019 (Opzeggingstermijn – Anciënniteit – Begrip dezelfde 
werkgever) 

Verschijnt 3x/maand 
 
 
N.J.W., Nieuw juridisch weekblad, twintigste jaargang, nr. 437, 24 februari 2021 
- Doctrine 

- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Precaire verhouding met het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (Marie Decock) 

- Wetgeving: BS 27 januari 2021 – 8 februari 2021 
- Buitenlandse werknemers; 
- Adoptie- en pleegouderverlof tellen mee voor pensioen; 
- Privébewakingshonden; 
- Bevoegdheid Vlaamse Milieumaatschappij; 
- Grenscontrolepost van goederen die EU binnenkomen; 
- Afdekplicht en ladingsvoorschriften; 
- E-loket VLAIO 



- Rechtspraak 
 Grondwettelijk Hof  

o 14 mei 2020 met NOOT: Intentieverklaring bij spoorwegstakingen (Evelien 
Timbermont) 

Hof van beroep te Antwerpen 
o 17 juni 2019 met NOOT: Interpretatie mondelinge overeenkomst (Johanna 

Waelkens) 
o 5 september 2019 met NOOT: Frauduleus vermogensbeheer door de zaakvoerder 

van de agent van een beursvennootschap (Evariest Callens) 
Hof van beroep te Gent 

o 16 september 2020 met NOOT: Kwade trouw van de energieverbruiker-consument 
en verjaring van energiefacturen (Caroline Lebon) 

Correctionele rechtbank te Leuven 
o 14 juli 2020 met NOOT: Nazisymbolen als vorm van negationisme en aanzetten tot 

(Paul Borghs) 
- Boeken 

- Diversen 
- Tijdschriften: 27 januari 2021 – 8 februari 2021 

- Diversen 
- Actualia 
 Rechterlijke macht in beweging: 15 januari 2021 – 14 februari 2021 

- Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
N.J.W., Nieuw juridisch weekblad, twintigste jaargang, nr. 438, 10 maart 2021 
- Doctrine 

- Niet-concurrentieverbintenis van bestuurders. Tijdens en na de beëindiging van hun 
bestuursmandaat (Sarah De Geyter) 

- Wetgeving: BS 9 februari 2021 – 22 februari 2021 
- FOD Financiën: alle communicatie elektronisch; 
- Diverse bepalingen inzake economie; 
- Elektronische identiteitskaarten met vingerafdrukken 

- Rechtspraak 
 Grondwettelijk hof 

o 26 september 2019 met NOOT: Bevoegdheidsuitbreiding en werking CBN (Gauthier 
Vandenbossche); 

o 9 juli 2020 met NOOT : Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Evelien 
Timbermont) 

Hof van Cassatie 
o 25 juni 2020 met NOOT: Verwijzing naar bovenvermelde doctrinebijdrage van Sarah 

De Geyter 
Hof van beroep te Antwerpen 

o 17 september 2020 met NOOT: Impact (her)kwalificatie kredietovereenkomst op de 
wederbeleggingsvergoeding (Laura Maes) 

Arbeidshof te Antwerpen (Afd. Antwerpen) 
o 25 februari 2019 met NOOT: Beslissingen alvorens recht te doen zijn op zichzelf niet 

vatbaar voor verzet noch hoger beroep (Max De Schryver) ; 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen (Afd. Antwerpen) 

o 29 september 2020 met NOOT: Schadevergoeding bij meervoudige discriminatie 
(Dominique De Meyst en Alicia Hendricks) 



- Boeken 
- Diversen 

- Tijdschriften: 9 februari 2021 – 22 februari 2021 
- Diversen 

- Doctoraten 
- De bevordering van bemiddeling in België : Tom Wijnant 

Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Ontslag (Nieuwsbrief), jaargang 29, nr. 1, januari 2021 

- Beschermde werknemers – Wet van 19 maart 1991 – Recente rechtspraak (Henri-François 
Lenaerts) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2021-2, januari 2021 
   Straf- en strafprocesrecht 
- Rechtspraak 
 Lasthebber ad hoc – Failliete vennootschap 

o Corr. West-Vlaanderen (afd. Kortrijk), 8 januari 2020 met NOOT 
Schadevergoeding bij een tergend en roekeloos hoger beroep van een burgerlijke partij 

o KI Gent, 23 april 2020 met NOOT: Hoger beroep door een burgerlijke partij tegen 
een buitenvervolgingstelling: appelleren is riskeren (Filip Van Volsem) 

Provisioneel karakter van de burgerlijke vordering 
o Cass. 30 juni 2020 met NOOT: Strafrechter is niet gebonden door het provisioneel 

karakter van de burgerlijke vordering (Vincent Vereecke) 
Onrechtmatig voordeel afpersing 

o Cass. 8 september 2020 met NOOT: Over de afpersing van een ‘verschuldigde’ 
geldsom (Willem De Pauw) 

De motiveringsverplichting van de strafuitvoeringsrechtbank 
o Cass. 29 september 2020 met NOOT 

Advies van het openbaar ministerie m.b.t. de beoordeling van de burgerlijke belangen 
o Cass. 29 september 2020 met NOOT: Advies Openbaar Ministerie m.b.t. de 

beoordeling van de burgerlijke belangen (Michel Rozie) 
Europees aanhoudingsbevel en redelijke termijn in de uitvaardigende staat 

o Cass. 13 oktober 2020 met NOOT 
Individuele toerekening van verzwarende omstandigheden bij diefstal 

o Cass. 20 oktober 2020 
Uitstel bij wissel raadsman – Deelneming door toezegging 

o Cass. 3 november 2020 met NOTEN: (Niet steeds een) uitstel bij de wissel van 
raadsman: een voorbereid persoon is er twee waard (Dr. Sanne Janssen); 
Deelneming zonder fysieke gedraging én de vrijwillige terugtred (Vincent Vereecke) 

- Actualia 
 Wetgeving 

o Diversen 
Bewegingen 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
 



R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 27, Vol. 84, 6 maart 2021 
- Actualiteit 

- Minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigening (A. Coppens) 
- Rechtsleer 

- De Vlaamse RIA als geheim wapen bij de proportionaliteitstoets door het Grondwettelijk 
Hof? (L. Martens) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOOT: 

o Binnen welke termijn moet het hoger beroep worden ingesteld in een onsplitsbaar 
geschil? (Claudia van Severen) 

Verschijnt wekelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad 2020-2021, nr. 28, Vol. 84, 13 maart 2021 
- Actualiteit 

- Sociaal strafrecht en COVID-19: too many notes? (C. Persyn) 
- Rechtsleer 

- Kroniek van de sociale huisvesting (2014-2019) (T. Vandromme, B. Hubeau) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOOT : 
o Opnieuw een lacune in art. 14, § 1 RvS-wet. Tijd voor de wetgever om het geweer 

van schouder te veranderen? (M. Leloup, V. Verbelen) 
Verschijnt wekelijks 
 
 
RTDF, Revue trimestrielle de droit familial, 2020/3 
- Doctrine 

- Les reconnaissances frauduleuses d’enfants au fil des récents rebondissements législatifs et 
jurisprudentiels (Ophélia De Cuyper) 

- Législation 
- Diversen 

- Jurisprudence 
- Diversen 

Verschijnt driemaandelijks 
Vanaf heden opnieuw papieren versie voor onze gemeenschappelijke bibliotheek ! 
 
 
Rec. Gén. Enr. Not., Recueil Général de l’enregistrement et du notariat, 172e année, 2021-2, février 
2021 
- Doctrine 

- N° 27.463 Les aménagements contractuels liés à l’extinction du droit réel d’usufruit (François 
Derème) ; 

- N° 27.464 Peut-on espérer que cesse enfin l’usage abusif de la loi « Usufruit » ? (Christian 
Jaumain) 

- Législation fédérale 
- Législations régionales – Région wallonne  
- Législations régionales – Région flamande 
- Décisions anticipées 
- Questions et réponses parlementaires 
- Décisions administratives 
- Bon à savoir 



- N° 27.471 Nouveau taux d’intérêt en Région flamande (André Culot) 
- Législations fédérale et régionales 

- N° 27.472 Tableau récapitulatif (André Culot) 
- Bibliographie 

- N° 27.473 Handboek Appartementsrecht – 5e editie 
Verschijnt maandelijks 
 
 
Soc. Kron., Sociaalrechtelijke kronieken, 2021/01-02 
- Bijdragen 

- De opvangwet (Dirk Torfs); 
- L’adresse de référence: pas pour les étrangers en séjour illégal. Commentaire de Cass., 12 

octobre 2020 (Henri Funck) 
- Rechtspraak : leefloon en maatschappelijke dienstverlening 

- Diversen 
- Rechtspraak: dienstverlening aan vreemdelingen 

- Diversen 
- Rechtspraak in kort bestek 

- Diversen 
- Rechtspraak van de hogere gerechtshoven 

- Diversen 
Verschijnt maandelijks 
 
 
T.B.P., Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht, 76ste jaargang, 2021/1 
- Editoriaal 
- Bijdragen 

- De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof (Dominique De Meyst, Simon 
indesteege, Stijn Smet [e.a.] 

- Rechtspraak Raad van State 
- Diversen (Frederic Eggermont) 

- Adviezen 
 Afdeling Wetgeving Raad van State 

o Diversen (Jan Smets, Greet Verberckmoes) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
T.B.P., Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht, 76ste jaargang, 2021/2 
- Bijdragen 

- Rechterlijke toetsing van bestuurshandelen: hoe vol moet die rechtsmacht juist zijn? (Pieter-
Jan Van de Weyer) 

- Rechtspraak Raad van State 
- Diversen (Frederic Eggermont) 

- Adviezen 
 Afdeling Wetgeving Raad van State 

o Diversen (Jan Smets, Greet Verberckmoes) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
 
 



T.L., Today’s Lawyer: De advocaat, ethisch ondernemer, jaargang 7, nr. 1, maart 2021 
- Voorwoord 

- Waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid (Herman Buyssens) 
- Verder 

- Het advocatenkantoor en het verantwoord ondernemerschap: de implementatie van de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) (Alex Tallon); 

- Verplichte vaccinatie op kantoor? (Marie Verhaert); 
- Quota pars litis: hoe Nederlandse advocaten een stukje van de buit mogen ontvangen 

(Robert Sanders); 
- Als de post het kan …. (Stephane Criel); 
- De conclusie: een pleidooi voor het geschreven woord (Alexander Forrier); 
- Gevaren van en tips om eigen emoties een gesprek(niet) te laten beïnvloeden (Martine De 

Prijcker); 
- De onbehoorlijke praktijkoefening en de deontologie in Nederland (Ernst van Win) 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
T.O.R.B., Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 03, januari – februari 2020 -2021 
- Editoriaal 

- Cultuur zit in de kern. Het cultureel tekort van onderwijs? (Jan De Groof) 
- Gasteditoriaal 

- Kansengelijkheid en vrijheid van onderwijs, een grondwettelijk debat? (Paul Zoontjens) 
- Discussierubriek 
  Cultuur en onderwijs 

§ Perspectieven op kunst en cultuur (Kris Rutten); 
§ Kunst, canon en de ratrace naar de eindtermen (Marlies De Munck en Pascal 

Gielen); 
§ Kunst- en cultuurreducatie in de tweede en derde graad van het secundair 

onderwijs: een verdere verschraling? (Brigitte Dekeyzer); 
§ Stel (Barbara Wyckmans); 
§ Kunst maakt sterk – Over het belang van cultuurreducatie in het onderwijs 

en de canon (Sidi Larbi Cherkaoui) 
- Artikelen 

- Naar een gemeenschappelijk kader voor schoolleiders én leerkrachten? (Peter Verluyten); 
- De peilingen in het Vlaams basisonderwijs: een alternatieve interpretatie van de resultaten 

(Georges Van Landeghem); 
- Kiezen voor een hogeschool of universiteit: een kwestie van ‘the safest choice’? (Marlies Sas, 

Wim Hardyns, Sarah Andrijs, Viktor Benschop, Genserik Reniers, Koen Ponnet); 
- Dienstbaar verleden? Hoe een canon van Vlaanderen kan bijdragen tot goed onderwijs 

(Wouter Smets); 
- Onderwijsdecreet XXIX: een versterking van de studentenparticipatie? – Een beleidskader, 

toezicht door het Regeringscommissariaat en een automatisch bijzonder statuut (Dylan 
Couck) 

- Rechtspraak 
- Grondwettelijk Hof 4 juni 2020, arrest nr. 81/2020 met NOOT: Religieuze kentekens, 

neutraliteit en sociale druk in het hoger onderwijs (Stijn Smet en Merel Vrancken); 
- Recht op inclusief onderwijs: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de puntjes 

op de i (van inclusief) (Kurt Willems en Marie Spinoy) 
Verschijnt tweemaandelijks 
 
 



T. Agr. R., Tijdschrift voor Agrarisch Recht, jaargang 43, nr. 4, 2020 
- Rechtsleer – Doctrine 

- Schadebedingen en overmacht bij aardappelcontracten; analyse van recente rechtspraak 
(Celestine Dermaut); 

- Eindelijk ‘openbaarheid’ voor eigenaars van landbouwgronden (Jacqueline Meersman) 
- Rechtspraak – Jurisprudence 

- Diversen met volgende NOOT van de redactie: Betwisting van bebossing in het agrarisch 
gebied 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Not., Tijdschrift voor notarissen, 85ste jaargang, februari 2021 (2) 
- Rechtsleer 

- Inbreng en de langstlevende echtgeno(o)t(e), the sequel: Hoe het oud artikel 858bis oud BW 
smeult in het hervormde recht (Els Vyncke); 

- Het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld 
verblijfsrecht: proeve van model (Jean-Emmanuel Beernaert); 

- Hoger beroep in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling en de impact 
hiervan op de notariële fase (Bart Van den Bergh) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOTEN: 

o Valkeniersbedingen mits tegenprestatie zijn verboden erfovereenkomsten en 
daarom absoluut nietig (Johan Verstraete); 

o Vergoedingsrekeningen – Het bewijs van het ‘in de gemeenschap vallen’ zoals 
bedoeld in artikel 1434 BW (Christian De Wulf) 

Verschijnt maandelijks   
 
 
T. Vred., Tijdschrift van de Vrederechters = Journal des Juges de paix, 130e jaargang, januari – 
februari 2021 
  Themanummer “Huur 1” 
- In memoram Edouard Verryck (Suzanne Maertens) 
- Doctrine - Rechtsleer 

- Inleiding tot hervorming van het goederenrecht (Jasmine Malekzadem et Melanie Sleutjes); 
- Bewind onder de persoon en coronavaccinatie (Albert Billiet, Peter Buyse, Chris Fourie en 

Lode Vrancken) 
- Jurisprudence - Rechtspraak 

- Diversen 
Verschijnt maandelijks 
 
 
Vandelanotte news , jaargang 8 – Editie 1, februari 2021 

- Nieuwe dienst in de kijker: Vandelanotte Payroll; 
- Wat brengt het nieuwe jaar op fiscaal vlak?; 
- Negatief resultaat is maar één parameter; 
- Dit moet u weten over bestuurdersaansprakelijkheid; 
- Agenda & contact  

 
 
 
 



Vrachtinfo, 26te jaargang, nr. 247, maart 2021 
- Zeevervoer 

- Schepen en vliegtuigen speuren naar illegale lozingen op zee; 
- Eerst semi-autonome containerschip vaart op route Zeebrugge-Antwerpen 

- Wegvervoer 
- Politie en justitie krijgen rechtstreekse toegang tot Register Gemeenschappelijk 

Motorwaarborgfonds; 
- Handhavingsbesluit Bijzonder Wegtransport vernieuwd 

- Spoorvervoer 
- Internationale spoorontwikkeling in North Sea Port 

- Luchtvervoer 
- Groene brandstof verplicht voor Europese vliegtuigen? 

- Gepubliceerde wetgeving 
 Belgisch staatsblad 

o Diversen 
- Bedrijven 
- Agenda 
Verschijnt maandelijks 
 
 
 

Actuele voorinformatie 
 
Successierechten, nr. 2 – 15 februari 2021, maandelijkse nieuwsbrief 
 Inhoud 

o De waardering van onroerende goederen in het kader van de aangifte van 
nalatenschap : een weloverwogen keuze is op zijn plaats (Noreen Somes); 

o Vlaams Gewest voert billijker sanctioneringssysteem in voor bepaalde overtredingen 
inzake erfbelasting en verlaagt in het algemeen het tarief voor nalatigheids- en 
moratoriumintresten (Eric Spruyt); 

o Vlabel publiceert forfaits voor de berekening van het passief van de nalatenschap 
voor het aanslagjaar 2021 (Jozef Decuyper); 

o De Vlaamse Belastingdienst speelt kort op de bal; 
o Cononamaatregelen Vlaamse Belastingdienst 


