
TIJDSCHRIFTEN MAAND MAART 
WEEK 11 + WEEK 12 (15/03/2021 – 26/03/2021) 

(Ook terug te vinden op www.balie-gent.be/bibliotheek) 
 
 
A.F.T., Algemeen fiscaal tijdschrift, 72ste jaargang, 2021/2 
- Editoriaal 

- Rekeningrijden of stadstol? (Frans Vanistendael) 
- Rechtsleer 

- De herziene preventieve antiwitwaswetgeving als instrument in de strijd tegen (ernstige) 
fiscale fraude (Felix, Desmyttere, Julie Goetghebuer); 

- Geen roerende voorheffing verschuldigd bij moeder-dochterfusies van vennootschappen, 
zonder effectieve uitkering aan de aandeelhouders (Bruno indekeu) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
D.C.C.R., Droit de la consommation – Consumentenrecht, nr. 130, januari – februari – maart 2021 
- Doctrine – Rechtsleer 

- Informatieverplichtingen en herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand: impact van 
recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de nieuwe Omnibusrichtlijn (Reinhard 
Steennot); 

- Wat brengt de Europese richtlijn inzake het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 
(DSM-richtlijn) voor de gebruiker (de consument) van auteursrechtelijk beschermde werken 
en materialen? (Hendrik Vanhees); 

- Micromobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Welke weg voor passagiersrechten in de 
roaring twenties ? (Wouter Verheyen en Bregtje Pavlovski-Dikker) 

- Jurisprudence commentée – Geannoteerde rechspraak 
 HJEU (5de k.) 7 november 2019 

o Richtlijn oneerlijke bedingen is nu ook de NMBS op het spoor (Hannes Claes) 
C.J.U.E. (6e ch.), 14 mai 2020 

o Contrat hors établissement avec un architecte : droit de rétractation ou exception? 
(Pierre-Alain Rouffiange) 

Vredegerecht Brugge, 5 oktober 2020 
§ Koop-verkoop – Totstandkoming overeenkomst – Koopprijs – 

Prijsaanduiding – Materiële vergissing – Wilsleer – Vertrouwensleer – 
Werkelijke wil en uitgedrukte wil – Aanbod – Consumentenkoop – 
Standaardbedingen – Onrechtmatige bedingen – Verkoop met verlies 
Met NOOT (Julie Kerckaert) 

- Actualités – Actualiteit 
- “ Modernisation” de la directive “ pratiques commerciales déloyales” (Jules Stryck) ; 
- Adoption de la directive 2020/1828 sur les actions représentatives visant à protéger les 

intérêts collectifs des consommateurs : à quoi faut-il s’attendre ? (Grégory Renier) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
De juristenkrant, De Juristenkrant: een actuele kijk op recht, 24ste jaargang,nr. 425, 10 maart 2021 

- In zijn nieuw boek klaagt oud-stafhouder en oud-OVB-voorzitter Jo Stevens het gebrek aan 
democratie bij de balie aan (Ruth Boone); 

- Precedentarrest over stikstofbeleid duwt Vlaanderen richting vergunningenstop (Hendrik 
Schoukens); 

- België opnieuw veroordeeld wegens te trage realisatie van inclusief onderwijs (Marie Spinoy 



en Kurt Willems); 
- Hof van Justitie veroordeelt Polen opnieuw voor hervormingen justitie (Bruno Lietaert en 

Femke Gremmelprez); 
- Onderzoekster AI en ethiek Nathalie Smuha: ‘Technologie heeft veel voordelen, maar je 

moet je ook afvragen: voor wie? (Ruth Boone) 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 8, week 25 februari – 3 maart 2021 
- Voordelen van alle aard, abnormale voordelen 

- Het ene voordeel is het andere niet (Mark Delanote) 
- Witwaswetgeving 

- Documenten toevoegen aan het UBO-register: opletten voor overkill (Tim Vandeweyer, Jos 
De Wachter) 

- Vennootschapsbelasting 
- Minimale belastbare grondslag en belastingsupplementen: streven naar meer compliance 

levert meer discussies op (Pieter Van den Berghe en Luk Cassimon) 
- Korte berichten 

- In het Staatblad van 27 januari tot 10 februari 
Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 9, week 4 – 10 maart 2021 
- Verlaagd btw-tarief 

- Circulaire over afbraak en heropbouw brengt nog geen volledige rechtszekerheid (Jurgen 
Opreel) 

- Bewijs 
- Correcte inning van belasting en fraudebestrijding primeren (soms?) op bescherming 

privéleven (Francis Desterbeck) 
- Korte berichten 

- Goedkope leningen: referentierentevoeten; 
- Werkelijke waarde voordeel lager dan forfait: wetgever wil gunstige rechtspraak buiten spel 

zetten (Koen Janssens); 
- Btw-aftrek gemengd gebruikte auto’s: versoepeling voor 2020 wegens corona; 
- Vrijstelling met progressievoorbehoud: fiscus legt zich neer bij rechtspraak (Chantal 

Hendrickx); 
- Forfaits voor passief in Vlaamse aangiften van nalatenschap anno 2021 (Eric Spruyt); 
- Agenda 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 10, week 11 - 17 maart 2021 
- Eigen kosten van de werkgever 

- Bureaustoel en IT-materiaal mag bovenop thuiswerkvergoeding (Koen Janssens) 
- Pensioenopbouw 

- Circulaire mildert 80 %-grens voor aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders maar biedt 
geen rechtszekerheid (Chantal Hendrickx) 

- Vrijstelling bedrijfsvoorheffing 
- Ploegen- en nachtarbeid: rechtspraak zorgt voor extra zekerheid (Wesley De Visscher) 

- Korte berichten 
- Nieuwe effectentaks is nu effectief in werking (Kevin Hellinckx en Jos Goubert) ; 



- Geen verlaagde btw voor afrofisiaca; 
- Kort nieuws van de fiscus 

Verschijnt wekelijks 
 
 
For. Immo, Forum de l’immobilier, mars 2021, n° 37 
- Civil 

- Le nouveau droit d’usufruit : un droit dans l’air du temps (Nicolas Roberti) 
- Fiscal 

- Sociétés et nouveau droit d’usefruit : de nouvelles discussions fiscales en devenir (Nicolas 
Roberti) 

- TVA 
- Démolition et reconstruction – Extensions temporaires du taux réduit (Paul-Philippe Hick) 

- Environnement 
- Les panneaux photovaltaïques dans le cadre de la location d’un immeuble (Carole De Ruyt) 

- Bail 
- Le permis de location en Région wallonne (Kevin Polet et Luca Ceci) 

- Logement 
- Habitations légères résidentielles : quelles nouveautés depuis de décret du 2 mai 2019 ? 

(Lucile Cartiaux) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
Huur, Het huurrecht in de praktijk, 24ste jaargang, nr. 1, maart 2021 
- Doctrine 

- Niet de handelsverhuurder, maar de handelshuurder draagt de risico’s van de sluiting van de 
handelszaak wegens COVID-19-maatregelen (Roland Timmermans); 

- Kan een voucher door verhuurders worden ingezet om in plaats van terugbetaling de 
huurder wegens beperkende CIVID-19-maatregelen te compenseren? (Roland Timmermans) 

- Overzicht interessante publicaties 
- Diversen (Alexander Timmermans) 

- Rechtspraak 
 Handelshuur 

o Uitspraken diverse vredegerechten: hebben allen betrekking op de Impact COVID-19 
Woninghuur 

o Grondwettelijk Hof 12 november 2020 
- Indexen 

- Diversen 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 9, 5 mars 2021 
 Vente 
Verschijnt maandelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 10, 12 mars 2021 
 Droit de la famille 
Verschijnt maandelijks 
 
 



J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 11, 19 mars 2021 
 Droit pénal 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 11-N° 6849, 13 mars 2021 
- Vie du droit 

- Bail commercial et coronavirus : premier bilan à la lumière des décisions prononcées par les 
juges de paix (M. Dupont et J.-S. Lenaerts) ; 

- Le bail commercial de courte durée et Région bruxelloise (J.-S. Lenaerts et P. d’Argent) 
- Jurisprudence 

- Diversen 
- Chronique 

- Quand le législateur sommeille, les juges veillent, chacun à sa façon – Bibliographie  - Échos 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 12-N° 6850, 20 mars 2021 
- Doctrine 

- Une obligation de vaccination contre la Covid-19 serait-elle une restriction ou une réalisation 
de nos droits fondamentaux ? (V. De Greef) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Enquêtes et reportages – Bibliographie – Échos – Parallèlement – Coups de règle – Dates 

retenues 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 5, 2021 (1389) 
- Rechtsleer – Doctrine 

- De intrede van de buitengerechtelijke ontbinding als beëindigingswijze van de 
arbeidsovereenkomst versus het impliciet ontslag (M. Walckiers) 

- Rechtspraak - Jurisprudence 
- Arbeidsongeval, Cass. 3de k., 5 X 2020; 
- Ziekte- en invaliditeitsverzekering, Cass. 3de k., 5 X 2020 

Verschijnt 3x/ maand 
 
 
L. & S., Letsel en Schade, 2021/1 
- Redactioneel 
- De rol van de revalidatiearts als deskundige bij beperkingen door pijn (John Roth) 
- Artikelen 
 Gids voor een interdisciplinaire aanpak van re-integratie 

o De rollen van verzekeraar, benadeelde en werkgever (Lydia Charlier); 
o De rol van geregistreerde casemanager bij vroege re-integratie (Monique Ballering-

Van der Laan); 
o De rol van arbeidsdeskundige bij vroege re-integratie (Erwin Audenaerde) 

Conclusie en stappenplan (Audenaerde, Ballering-Van der Laan en Charlier) 
- Rechtspraak en annotaties 

- Hof van Discipline 2 november 2020 met NOOT: Driehoeksverhouding advocaat, cliënt en 



rechtsbijstandsverzekeraar: zwijgen is goud (Oswald Nunes); 
- Rechtbank Midden-Nederland 8 januari 2021 met NOOT: Zwarte lijst artsen en zorgverleners 

is onrechtmatig (Niels van den Burg) 
- Uitsprakenoverzicht 

- Diversen (Clemens Roijackers) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
Limb. Rechtsl., Limburgs Rechtsleven, 47ste jaargang, 1e kwartaal 2021 
- Rechtspraak  

- Diversen 
- Boekbespreking 

- Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel. Doelmatige en 
doeltreffende rechtsvorming door de cassatierechter, M. Van Der Haegen R. Valkeneers. 
(Is aanwezig in onze bib. onder ref.: PRO 1 HAEG 2020). 

- Wetjes en weetjes 
- Albert Camus en “de pest” (J. Luckx) 

- In memoriam 
- In memoriam Karel Cleeren (I. Delbrouck) 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
M.E.R., Milieurecht- en Energierecht, nr. 2020/4, oktober – december 2020 
- Editoriaal 

- Juridische zorgvuldigheid (Laura De Deyne) 
- Rechtsleer 

- Stadslucht maakt vrij: wat kunnen we leren van de Weense stadshamsters over 
soortenbescherming in hoogdynamische urbane en industriële gebieden? (Hendrik 
Schoukens); 

- Afstandsregels bij openbaar groen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek: private belangen of 
meer groen? (Christopher Borucki) 

- Rechtspraak 
- Raad van State 27 februari 2020, nr. 247.161, zaak A.225.659/VII-40.328 met NOOT: Een 

reminder aan de aanvrager van energiesteun: wie niet meewerkt, riskeert zijn 
rechtsbescherming te verliezen (Wouter Vandorpe en David Haverbeke); 

- Grondwettelijk Hof 7 mei 2020, nr. 57/2020 met NOOT: De Belgische 
milieubeschermingsregels voor activiteiten, infrastructuur en voertuigen op Antarctica in het 
licht van de bevoegdheidsverdeling (Tim Corthaut en Dries Van Eeckhoutte) 

- Rechtspraak in kort bestek: GwH, EHRM, HvJ (januari 2020 – juni 2020) 
- Diversen (Jan Theunis en Anna Vanhellemont) 

- Actualia wetgeving en beleid 
- Recente ontwikkelingen op het gebied van milieu- en energierecht ( 1 oktober 2020 tot en 

met 31 december 2020) (Marianne Hoppenbrouwers) 
- MER in het veld 

- De eerste ervaringen met de kleinhandelsvergunningen in West-Vlaanderen (Koen Dewulf) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
N.J.W., Nieuw juridisch weekblad, twintigste jaargang, nr. 439, 24 maart 2021 
- Doctrine 

- Stikstof, natuurbescherming en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Een 



ongemakkelijke waarheid? (deel 1) (Hendrik Schoukens) 
- Wetgeving (BS 23 februari 2021 – 8 maart 2021) 

- Lachgas en minderjarigen; 
- Europees openbaar ministerie; 
- Airco-energiekeuring 

- Rechtspraak 
 Hof van Justitie 

o 14 januari 2021 met NOOT: Aanvang van de verjaringstermijn voor het opleggen van 
administratieve geldboetes bij kartelafspraken: het doel heiligt niet steeds de 
middelen (Constant De Koninck) 

Grondwettelijk Hof 
o 9 juli 2020 met NOOT: Hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgever of 

aannemer voor sociale schulden van (onder)aannemer (Evelien Timbermont) 
o 19 november 2020 met NOOT: Beveiligingsperiode: straf(fe kost), maar blijft moeilijk 

te verteren (Sem Careel) 
- Hof van beroep te Antwerpen 

o 21 januari 2020 met NOOT: Belangen van het gezin bij borgstelling (Johanna 
Waelkens) 

o 14 januari 2021 met NOOT: Gerechtelijke ontbinding van lening of intrest? (Mathias 
Meirlaen) 

- Boeken 
- Diversen 

- Tijdschriften (23 februari 2021 – 8 maart 2021) 
- Diversen 

- Actua 
 Rechterlijke macht in beweging 15 februari 2021 – 14 maart 2021 

o Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
Or., Oriëntatie, 51ste jaargang, nr. 3, maart 2021 
- Doctrine 

- De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (Chris Persyn); 

- Detacheren blijft proberen. Over de omzetting van de nieuwe Detacheringsrichtlijn in België 
(Kato Aerts, Philip De Roo) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
Ors., Orientations, 51e année, n° 3, mars 2021 
- Doctrine 

- Le télétravail dans un contexte international et européen (Frédéric Robert) ; 
- L’arrêt du 22 mai 2020 de la Cour du travail de Bruxelles : renversement de la charge de la 

preuve en matière d’heures supplémentaires (Dr. Gautier Busschaert) 
- La jurisprudence récente lue pour vous 

- Variations autour de l’art de conclure une convention de rupture de commun accord valable 
… (Baudouin Paternostre) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
 



P. & B., Tijdschrift voor Porcesrecht en Bewijsrecht, 29ste jaargang, 2021 – 1 
- Rechtsleer – Doctrine 

- Het ICC-arbitragereglement 2021 (Marijn De Ruysscher) 
- Rechtspraak – Jurisprudence 

- Diversen met volgende NOOT: 
o De bevoegdheid van de beslagrechter verduidelijkt (Max De Scrhryver) 

- Boekbespreking 
- Diversen 

- Recent verschenen rechtsleer – Doctrine récemment parue 
- Diversen 

- Register 2020 – Registre 2020 
- Diversen 

- Trefwoordenregister  2020 – Index alphabétique 2020 
- Diversen 

- Chronologisch register 2020 – Registre chronologique 2020 
- Diversen 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
R.C.J.B., Revue critique de jurisprudence Belge, 74e année, 2020/4 

- Constitution – Constitution 1994 (art. 100 à fin). Cour de cassation, 1re chambre, 23 février 
2018 avec NOTE critique : Leur « nature » comme fondement de la non-taxation des biens 
public (ou de quelques apories d’un raisonnement séculaire de la Cour de cassattion (Dimitri 
Yernault) ; 

- Chose jugée – Autorité de chose jugée. Cour de cassation, 1re chambre, 2 mars 2018, avec 
NOTE critique : Le droit du tiers d’écarter la force probante d’une décision illégale est-il mis 
en péril ? (Fanny Laune) 

- Table des matières de l’année 2020 
Verschijnt driemaandelijks 
Vanaf heden opnieuw papieren versie voor onze gemeenschappelijke bibliotheek ! 
 
 
R.G.A.R., Revue Générale des Assurances et des Responsabilités, 93e année, N) 10, Décembre 2020 
- Rechtspraak 

- Inopposabilité aux ayants droit (Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons), 
10 novembre 2020 ; 

- Immeuble gravement endommagé (Cour d’appel de Mons, 18 juin 2019 et note) ; 
- Employeur (Cour de cassation, 3 juin 2020) ; 
- Blessures (Tribunal de police du Hainaut (division Mons), 8 novembre 2019 ; 
- Blessures (Tribunal de police du Hainaut (division Tournai, 3 septembre 2020 ; 
- Blessures (Tribunal de première instance de Liège (division Huy), 16 septembre 2020) ; 
- Action directe contre l’assureur (Tribunal de police francophone de Bruxelles, 22 mai 2020) ; 
- Secteur public (Cour du travail de Bruxelles, 13 mai 2020) 

- Bibliographie 
- actualités en droit des assurances (Véronique Pire) 

- Table analytique 2020 
- Table chronologique 
Verschijnt maandelijks 
 
 
 



R.W., Rechtskundig Weekblad, 2020-2021, nr. 29, Vol. 84, 20 maart 2021 
- Actualiteit 

- Is een beslissing alvorens recht te spreken ene eindbeslissing? (P. Thiriar) 
- Rechtsleer 

- Het standstill-beginsel houdt een verscherpte materiële en formele motiveringsplicht in voor 
de regelgever. Een bespreking van arrest nr. 243.760 van 20 februari 2019 van de Raad van 
State (D. Van Eeckhoutte, L. Burssens) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOOT: 

o Over de rechtsplegingsvergoeding en het beschikkingsbeginsel: keuze voor une vie 
de couple? (Bart Van Den Bergh) 

Verschijnt wekelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad, 2020-2021, nr. 29, Vol. 84, 20 maart 2021 
- Actualiteit 

- Risicoverdeling bij eventuele bijwerkingen op lange termijn van het coronavaccin (H. Claes) 
- Rechtsleer 

- Schijnvertegenwoordiging en vertrouwensleer revisited (B. Verheye) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOOT: 
o Zaakschade: vergoeding van nieuwwaarde of aftrek wegens vetusteit? (Sébastien De 

Rey) 
Verschijnt wekelijks 
 
 
RIZIV, Informatieblad 2020/1 (enkel elektronisch) 
Hieronder de volledige tekst 
 

  
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T.A.A., Tax, audit & accountancy, jaargang 16, nr. 70, maart 2021 (Enkel elektronisch) 

- Editoriaal van de Voorzitter van het IBR – De rol van de bedrijfsrevisoren geconfronteerd 
met frauderisico’s ; 

- Brexit: fiscale impact (btw en vennootschapsbelasting); 
- Brexit: conséquences pour la profession de réviseur d’entreprises et la présentation des 

états financiers; 
- Transition to IFRS 9. Practical implications for Belgian corparates ; 
- Revue des avis de la Commission des normes comptables 2018 – 2020 (partie III: 2019) ; 
- Evolutie en samenstelling van de erelonen voor (niet-)controlediensten in de Belgische 

auditmarkt : een trendanalyse over de periode 2013 -2018 ; 
- L’ engagement à long terme des actionnaires: politique de rémunération des dirigeants et 

relations avec les actionnaires ; 
- Woord van de Hoofdredacteur – Vaarwel Pascal – eerbetoon aan professor Minne 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 

informatieblad 
2020 nummer 1.pdf



T.B.O., Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 18de jaargang, nr. 2020/6, november – 
december 2020 
- Rechtsleer 

- De handhaving van het beschermd onroerend goed – Niet alle handhavingsinstrumenten zijn 
even populair (Michiel Deweirdt); 

- Co-working spaces: de juridische kwalificatie van de (huur)overeenkomsten (Olivia 
Oosterlynck); 

- Gebrek in het materiaal van het werk. Welke voorwaarden en termijnen moet de bouwheer 
voor zijn verschillende vorderingen in acht nemen? (Jan-Willem Verbeke) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOTEN: 

o Hof van Justitie 1 oktober 2020: Omvang van het recht op btw-aftrek: welke 
causaliteit is vereist tussen inkomende en uitgaande handelingen? (Geert De Neef); 

o Raad van State 3 maart 2020 : Zijn er dan toch meer afsplitsbare rechtshandelingen 
dan eerst gedacht? (Kris Wauters); 

o Hof van Cassatie 18 juni 2020: De buitengerechtelijke vervanging van de aannemer 
en de matiging van vertragingsboetes: het Hof van Cassatie verduidelijkt (Siegfried 
Busscher en Gertjan Van Hoeyweghen) 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
T.B.P., Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht, 76ste jaargang, 2021/3 
  De grondwettigheid van de schadevergoeding tot herstel 
- Bijdragen 

- Tijd is geldigheid: Objectieve verantwoording voor ongelijke behandeling van stellers van 
onwettige handeling in artikel 11 bis RvS-Wet (Floris Fonteyn, Laure Proost, Vincent 
Verbelen, Cedric Jenart, Mathieu Leloup) 

- Rechtspraak Raad van State 
- Diversen (Frederic Eggermont) 

- Adviezen 
 Afdeling Wetgeving Raad van State 

o Diversen (Jan Smets, Greet Verberckmoes) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
T.J.K., Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten, jaargang 22, 2021/1 
- Editoriaal 

- Een kleine kroniek over Jeugdrecht.be. Van een infolijn naar een sterk merk (Min 
Berghmans) 

- Artikelen 
- Een kinderrechtenconforme benadering van toegang tot afstammingsinformatie voor 

donorkinderen (Elodie Decorte); 
- Virtuele assistentie en het recht op gegevensbescherming voor kinderen onder de Algemene 

Verordering Gegevensbescherming – Een case study van Amazon Alexa, Google Assistant en 
Apple Siri (Julie De Meyer) 

- Forumtekst 
- “Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten” (Lien Magerman) 

- Rechtspraak 
- Hof van Justitie 6 oktober 2020, C-66/18, EU:C:2020 met NOOT: De academische vrijheid als 

recht van de onderwijzer en onderzoeker, én van de universiteit (Dylan Couck); 
- Grondwettelijk Hof 18 juni 2020, nr. 92/2020 met NOOT: Biologische ouderschap en de rol 



van het belang van het kind bij vestiging van een afstammingsband (Tim Wuyts) 
- Boekbespreking 

- Monitoring Children’s Rights in the Nederlands. 30 Years of the UN Convention on the Rights 
of the Child (Wouter Vandenhole) 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T.M.R., Tijdschrift voor milieurecht, dertigste jaargang , nr. 2021/1, maart 2021 
- Rechtsleer 

- De rechten van mensen en andere dieren: waarom dierenrechten al bestaan (Eva Bernet 
Kempers) 

- Rechtspraak 
- Diversen 

- Rechtspraak in kort bestek 
- Diversen 

- Boekbespreking 
- De universele rechten van de plant (Stefano Mancuso). Nederlandse vertaling. 

Oorspronkelijke titel La Nazione delle Piante, 2019 (Pierre Lefranc) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T.R.V. – R.P.S., Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap, 
2021/1 
- Editoriaal 

- Bij het emeritaat van een stichter (Koen Geens) 
- Bijdragen 

- Het realiteitsbeginsel in het internationaal fiscaal recht (Stefaan Van Crombrugge); 
- Les actions sans droit de vote et les parts bénéficiaires à l’ère du CVA (Marc Fyon et Viktor 

Pokorny) ; 
- De wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor 

vennootschappen (Dirk Deschrijver) 
- Rechtspraak – Jurisprudence 

- Hof van Cassatie, 16 januari 2020; 
- Hof van beroep te Antwerpen, 6 juni 2019 met NOOT: Enkele principes inzake de waardering 

van aandelen in het kader van de geschillenregeling (Caroline Hotterbeekx); 
- Nederlandse ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend in kort geding, 20 juli 2020 met 

NOOT: De Nationale Bank van België als NV sui generis en de omvang van het vraagrecht van 
de individuele aandeelhouder (Jeffrey Dirix); 

- Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 27 februari 2020; 
- Hof van beroep te Antwerpen, 25 juni 2020 met NOOT: Ook postbusvennootschappen 

verdienen degelijke motivering. Over de COMI-bepalingen in het Europese insolventierecht 
(Geert Van Calster); 

- Tribunal de l’entreprise de Liège (division Liège), 12 février 2020 avec NOTE: Le 
renversement de la présomption selon laquelle le dommage subi par les tiers résulte du 
défaut d’activer la sonnette d’alarme (Thomas Pouppez) 

- L’Amendement 
- L’empreinte et le reflet des actions « traçantes » (Yves De Cordt) 

Verschijnt 8x/jaar 
 
 
 



T. App., Tijdschrift voor appartements- en immorecht, 2021/1 
- Rechtsleer – Doctrine 

- Besluitvorming op afstand: hoe diep gaapt de digitale kloof bij appartementseigendom? 
(Roland Timmermans); 

- Focus sur l’admistrateur provisoire de copropriété institué par la loi du 18 juin 2018 – 
Commentaires de premières décisions rendues (Julien Van Gils) 

- Boekbesprekingen – Présentation d’ouvrages 
- Diversen 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
- Diversen 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Fam., Tijdschrift voor familierecht, 2021/3 
- Editoriaal 

- Naar een coherente rechtspositie van broers en zussen? Fundamentele bedenkingen bij 
wetsvoorstel nr. 55-780 (Vereniging voor Familierecht (V.Fam.) 

- Rechtsleer  
- De blijvende saisine in de praktijk van de familierechtbanken (Patrick Senaeve) 

- Rechtspraak 
- Hof van Cassatie 3 december 2020 met NOOT: Het vertrekpunt van de termijn van hoger 

beroep tegen een vonnis van de familierechtbank betreffende een verzoek tot 
ontvangstmachtiging (Patrick Senaeve); 

- Hof van Cassatie 7 april 2017 met NOOT: De grote afstammingspuzzel: de rol van het bezit 
van staat in 2-in-1 procedures (Leander Van Driessche) 

Verschijnt maandelijks 
 
 
T. Gez., Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 26ste jaargang, nr. 4, 20/21 
- Redactioneel voorwoord 

- De gezondheidscrisis en de strafrechtelijke gevolgen ervan (N. Colette-Basecqz) 
- Rechtsleer 

- Het maken en gebruiken van beeld- en geluidsopnames door zorgverlener en patiënt. Een 
toetsing aan het regelgevend kader voor gegevensbescherming (E. Delbeke) 

- Rechtspraak 
 Thema I: Ziekenhuis algemene regeling 

o Cass. 27 mei 2019 met NOOT: De algemene regeling van het ziekenhuis is niet 
afdwingbaar zonder een schriftelijke individuele overeenkomst (E. Delbeke) 

Thema II: Euthanasie 
o Rk. 20 december 2016 en KI 22 november 2018 met NOOT: Doorverwijzing van een 

euthanasiezaak naar assisen door de KI (M. De Hert); 
o Assisen 31 januari 2020 en 12 februari 2020 met NOOT: Drie euthanasie-artsen 

vrijgesproken voor moord door het hof van assisen (M. De Hert); 
o Cass. 15 september 2020 met NOOT: Twijfel over de schuld van een arts die 

euthanasie heeft uitgevoerd, en die aanleiding heeft gegeven tot diens vrijspraak, 
moet gemotiveerd worden (M. De Hert) 

Thema III: aansprakelijkheid arts en ziekenhuis 
o Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 4 april 2019 met NOOT: De uitvoering van een 

andere dan de overeengekomen medische ingreep: een fout, maar welke schade? (I. 
Dhondt); 

o Rb. Antwerpen 27 november 2019 met NOOT: Centrale aansprakelijkheid van 



ziekenhuizen voor zelfstandige artsen: een weerlegbaar vermoeden (S. Lievens) 
- Wetgeving 

- Diversen 
- Overige publicaties 

- Diversen 
- Parlementaire vragen en antwoorden 

- Diversen 
Verschijnt tweemaandelijks 


