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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. 

 
 
Gerechtelijke recht (PRO) 
 
1. / De advocaat?! Een oud beroep in een modern landschap. Actualia deontologie / 
Meerts, J.. – Antwerpen : Intersentia, 2021 – VI, 85 p. 
ISBN 978-94-000-1359-9   (PRO 2 MEER 2021) 
 Korte inhoudstafel 

- Inleiding; 
- I. De advocaat is een ondernemer; 
- II. Het beroepsgeheim; 
- III. De onafhankelijkheid; 
- Besluit 

o Bijlage 1. Overzicht reglementen sinds de invoering van de Codex 
Deontologie voor advocaten (2014); 

o Bijlage 2. Overzicht aangifte andere activiteit volgens artikel 11bis Codex 
Deontologie voor advocaten  

 



Sociaal recht (SOC) 
 
2. / COVID-19 en welzijn op het werk (Reeks Arbeidsrecht nr. 21) / Reyniers, K. ; Van 
Regenmortel, A. (eds.). – Brugge : die Keure, 2021. – XII, 161 p. 
ISBN 978-90-4864-122-2   (KAST 39) 
 Korte inhoudstafel 

- COVID-19 en preventie van gezondheidsschade (Anne Van Regenmortel) 
o Inleiding; 
o Hoofdstuk 1. De COVID-19-crisis heeft de preventie van 

gezondheidsschade terecht bovenaan de agenda gezet; 
o Hoofdstuk 2. De COVID-19-crisis legt tevens een aantal belangrijke 

pijnpunten van de preventie bloot; 
o Conclusie 

- COVID-19 en welzijn op het werk: de actoren op ondernemingsniveau (Ilse Van 
Puyvelde) 

o Inleiding; 
o Hoofdstuk 1. Werkgever; 
o Hoofdstuk 2. Interne en externe diensten voor preventie en 

bescherming op het werk; 
o Hoofdstuk 3. Comité; 
o Hoofdstuk 4. Werknemers; 
o Uitleidende beschouwing 

- De rol van de arbeidsarts tijdens de coronapandemie: zijn nieuwe taken inzake 
contactopsporing, quarantaine en testen en de impact daarvan op het 
gezondheidstoezicht (Valérie Vervliet) 

o Inleiding; 
o Hoofdstuk 1. De nieuwe taken van de arbeidsarts in het kader van 

corona; 
o Hoofdstuk 2. Gevolgen voor het gezondheidsrecht; 
o Hoofdstuk 3. Financiering van de nieuwe taken en impact op tarifering; 
o Hoofdstuk 4. Toezicht; 
o Conclusie 

- De generieke gids veilig aan het werk (Valérie Vervliet) 
o Hoofdstuk 1. Genese van de Generieke Gids; 
o Hoofdstuk 2. Juridische verankering van de preventiemaatregelen; 
o Hoofdstuk 3. Juridische aard van de Generieke Gids; 
o Hoofdstuk 4. Verhouding tot de welzijnswetgeving en de regels inzake 

biologische agentia; 
o Hoofdstuk 5. Toezicht op de maatregelen en strafrechtelijke vervolging; 
o Conclusie 

- Welzijn van de tele(thuis)werkers bij de uitvoering van hun werk: een juridische 
analyse (Kelly  Reyniers) 

o Inleiding; 



o Hoofdstuk 1. Specifieke regelingen omtrent telewerken (in privésector) 
en huisarbeid; 

o Hoofdstuk 2. Tele(thuis)werk en de algemene welzijnsreglementering: 
Welzijnswet en Codex; 

o Hoofdstuk 3. Andere regelingen: deconnectie van het werk; 
o Conclusie 

- COVID-19: Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, beroepsziekte en 
arbeidsongeval: een juridische risicoanalyse (Chris Persyn) 

o Inleiding; 
o Hoofdstuk 1. COVID-19: feitenkennis; 
o Hoofdstuk 2. COVID-19: strafrechtelijke verantwoordelijkheid; 
o Hoofdstuk 3. COVID-19: professioneel risico?; 
o Enkele voorlopige conclusies 

 
 
Strafrecht (PEN) 
 
3. / Handboek De Wapenwet / De Baene, E. .- Brussel : Politeia, 2020. – 820 p. 
ISBN 978-2-509-03850-0   (PEN 8 BAEN 2020) 
 Korte inhoudstafel 

- Inleiding. 6 jaar nieuwe wapenwet: een eerste voorzichtige evaluatie; 
- Hoofdstuk 1. Definities; 
- Hoofdstuk 2. De wapencategorieën; 
- Hoofdstuk 3. De personen onderworpen aan een erkenning; 
- Hoofdstuk 4. De personen die vuurwapens voorhanden hebben; 
- Hoofdstuk 5. Rechtspraak 
- Hoofdstuk 6. Bijzondere toepassingen; 
- Bijlagen 

  

 
 
 
Reeksen 
 
4. / De vernieuwde alarmbelprocedure (Reeks AdvocatenPraktijk, Afl. 243), 
Vennootschapsrecht nr. 13 / De Schrijver, S. ; Van Loon, J. – Mechelen : Wolters Kluwer, 
2021. – IV, 48 p. 
BP/ADC_VO-SD21243    (ADVPR/COM VEN 13) 
 Korte inhoudstafel 

- Inleiding; 
- Hoofdstuk 1. Ontstaan; 
- Hoofdstuk 2. Drempel; 



- Hoofdstuk 3. Procedure; 
- Hoofdstuk 4. Beslissen over ontbinding/andere maatregelen; 
- Hoofdstuk 5. Sancties en aansprakelijkheid; 
- Hoofdstuk 6. Daling nettoactief onder een vierde van het kapitaal 

 
Diversen 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar Voorrechten en Hypotheken werd aangevuld met 
aflevering 71. 

- Piet François bespreekt de artikelen 41 t.e.m. 45 betreffende de gevolgen van het 
pand met buitenbezitstelling; 

- Louis De Meulemeester schrijf een actuele commentaartekst over intra-
groepsfinanciering; 

- Asli Handan Kizilkilic bespreekt de artikelen 26 t.e.m. 34 Invorderingswetboek over 
het voorrecht en de wettelijke hypotheek van de Schatkist; 

- Jellen Rasquin actualiseert de commentaartekst bij artikel XX.193 WER over de 
verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde. 

 
 
Het losbladig werk : ARON werd aangevuld met aflevering 57. 

- Het bevat een actualisering van de rubriek: Inleidende bepalingen, terug te vinden in 
Band 1. 

 
 
Het losbladig werk ‘Vennootschappen en verenigingen’ werd aangevuld met aflevering 58. 
Daarin de eerste commentaarteksten die betrekking hebben op de coöperatieve 
vennootschap, namelijk de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen. 
Het bestuur van de BV en het monistisch bestuur in de NV komen hier eveneens uitgebreid 
aan de beurt. 
Verder een update van de vergelijkende tabel van de 3 belangrijkste vennootschapsvormen, 
en dit naar aanleiding van een recente wetswijziging. 
De volgende commentaarteksten werden opgenomen in dit supplement: 

- Commentaar bij artikelen 5:70 t.e.m. 5:79 WVV (Peter Baert); 
- Commentaar bij de artikelen 7:85 t.e.m. 7:91, 7:93 t.e.m. 7:95 en 7:97 t.e.m. 7:100 

WVV (Peter Baert); 
- Commentaar bij artikelen 6:120 t.e.m. 6:123 WVV (Louis De Meulemeester en 

Evariest Callens) 
 
 
 
 



 
Het losbladig werk ‘Het onroerend goed in de Praktijk’ werd aangevuld met aflevering 345. 

- De heren Pascal Dauw, Frederik De Roo, Didier Dhaenens en Alvin Witters 
actualiseerden hun Dossier XIV.I: ‘Vastgoed in Pocket voor het Vlaamse Gewest’. 

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


