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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. 

 
 
Reeksen 
 
1. / Economische, sociale en culturele rechten (Reeks Algemene Praktische 
Rechtsverzameling – A.P.R.) / Vandenhole W. . Mechelen : Wolters Kluwer, 2021. – LIII, 325 
p. 
ISBN 978-94-03-01926-0   (APR/E/2021, KAST 29) 
 Korte inhoudstafel 

- Inleiding; 
- Titel I. Concept en rechtsbronnen 

o Hoofdstuk I. Conceptuele aspecten van economische, sociale en culturele 
rechten; 

o Hoofdstuk II. Rechtsbronnen van economische, sociale en culturele rechten 
- Titel II. De bescherming van economische, sociale en culturele rechten 

o Hoofdstuk I. België; 
o Hoofdstuk II. Verenigde Naties; 
o Hoofdstuk III. Raad van Europa; 
o Hoofdstuk IV. Europese Unie 



- Titel III. Materiële rechten 
o Hoofdstuk I. Recht op werk; 
o Hoofdstuk II. Recht op billijke en behoorlijke arbeidsvoorwaarden en op een 

billijke verloning (individuele :arbeidsrechten); 
o Hoofdstuk III. Vrijheid van vakvereniging en recht op staken; 
o Hoofdstuk IV. Recht op sociale (en juridische) bescherming; 
o Hoofdstuk V. Recht op een behoorlijke levensstandaard; 
o Hoofdstuk VI. Recht op huisvesting; 
o Hoofdstuk VII. Recht op gezondheid, met inbegrip van het recht op een gezond 

leefmilieu; 
o Hoofdstuk VIII. Recht op onderwijs; 
o Hoofdstuk IX. Culturele rechten; 
o Hoofdstuk X. Verbod van discriminatie en recht op gelijke behandeling 

- Titel IV. Economische, sociale en culturele rechten van specifieke groepen 
o Hoofdstuk I. Vreemdelingen; 
o Hoofdstuk II. Kinderen en jongeren 

- Algemene conclusies 
- Zaakregister 

 
 
2. / Publiekrecht (School voor postuniversitaire juridische vorming): Themis nr. 116, 
Academiejaar 2020-2021 / Willems, K. ; Theunis, J. (eds.). . – Brugge : die Keure, 2021. – VI, 
111 p. 
ISBN 978-90-4864-118-5   (KAST 29) 
 Korte inhoudstafel 

Het Vlaams instrumentendoolhof en neo-instrumentalisme: het vrrijgavebesluit inzake 
woonreservegebieden 

I. Inleiding; 
II. Structuur en werkelijke draadwijdte van het (ontwerp van) 

instrumentendecreet; 
III. Neo-instrumentalisme: het vrijgavebesluit voor woonreservegebieden; 
IV. Besluit 

Kiezen uit de instrumentenbox. Over de instrumentafweging en de motivering van de 
perfecte combinatie 

I. Inleiding; 
II. De instrumentafweging; 
III. De motiveringsplicht; 
IV. Integratie instrumentafweging in besluitvorming 

De problematiek van de overeenkomst met verordenende kracht, geïllustreerd door 
middel van de (gesneuvelde) activiteitencontracten en –convenanten 

I. Inleiding; 
II. Beleidsovereenkomst op de snijlijn van publiek- en privaatrecht; 
III. Activiteitencontracten en –convenanten in het ontwerp van 

instrumentendecreet; 



IV. De problematiek van de overeenkomst met verordenende kracht; 
V. Conclusie 

Grondwettelijke eigendomsbescherming en de bouwshift: show me the money! 
I. Inleiding; 
II. De grondwettelijke eigendomsbescherming; 
III. Compenserende vergoedingen; 
IV. Conclusie 

 
 
3. / Vennootschapsrecht (School voor postuniversitaire juridische vorming): Themis nr. 
117, Academiejaar 2020-2021 / Cools, S. (ed.). . – Brugge : die Keure, 2021. – V, 128 p. 
ISBN 978-90-4864-195-6   (KAST 29 
 Korte inhoudstafel 

o Bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen: een veldonderzoek 
I. Inleiding; 

II. Het WVV; 
III. Bijzondere aansprakelijkheidsregimes; 
IV. Insolventie (WER); 
V. Bestuurdersaansprakelijkheid 2015-2020: enkele cijfers als conclusie 

o Sociaal ondernemerschap en de nieuwe gedaante van de VZW, de CV en de 
andere vennootschapsvormen 

I. Inleiding; 
II. Het onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen; 

III. De vereniging zonder winstoogmerk; 
IV. De coöperatieve vennootschap; 
V. Vennootschappen met of zonder bijkomend doel; 

VI. Besluit 
o Conceptueel verschillend, functioneel vergelijkbaar? Uitkeringstesten in de BV, 

CV en NV onder het WVV 
I. Bevoegdheidsverdeling tussen raad van bestuur en algemene 

vergadering; 
II. De uitkeringstesten in het WVV; 

III. Toepassingsgebied van de nieuwe uitkeringstesten; 
IV. Sanctionering bij onrechtmatige uitkeringen; 
V. Overgangsregeling en inwerkingtreding; 

VI. Conclusie: conceptueel verschillend, functioneel vergelijkbaar 
o Spelen met stemrechten in de BV en BV 

I. Inleiding; 
II. De wettelijke mogelijkheden om te spelen met stemrechten in de BV; 

III. De wettelijke mogelijkheden om te spelen met stemrechten in de NV; 
IV. Het gevaar van spelen met stemrechten: De bijzondere procedure in 

geval van wijziging van de rechten verbonden aan soorten in de BV en 
NV; 

V. Conclusie  



Diversen 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar Bijzondere Overeenkomsten’ werd aangevuld met 
aflevering 125. 

- Nicolas Raemdonck actualiseert  de commentaarteksten bij de artikelen 1 en 2 
van de Pachtwet betreffende het toepassingsgebied; 

- Sébastien De Rey schrijft een nieuwe commentaartekst over de uitvoering in 
natura en uitvoering bij equivalent; 

- Michael Traest schrijft een nieuwe tekst over het IPR – Het recht van toepassing 
op contractuele verbintenissen. 

 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar Bijzondere Overeenkomsten’ werd aangevuld met 
aflevering 126. 

- Steven Marysse schrijft een tekst bij artikel 1584 oud BW over de opschortende 
en ontbindende voorwaarde bij koop en becommentarieert de artikelen 1589 en 
1590 oud BW over de koopbelofte; 

- Tom Vandromme becommentarieert de artikelen 1730 en 1731 BW betreffende 
de plaatsbeschrijving en tevens artikel 1732 BW betreffende de plichten van de 
huurder. Hij bespreekt artikel 5 Vlaams Woninghuurdecreet betreffende het 
toepassingsgebied alsook artikel 13 van dit decreet betreffende de 
renovatiehuurovereenkomst; 

- Piet François becommentarieert art. 15 Pandwet betreffende de 
tegenwerpelijkheid en ook de artikelen 41 t.e.m. 45 Pandwet betreffende de 
gevolgen van het pand met buitenbezitstelling en de verplichtingen van de 
pandhouder; 

- Sébastien De Rey schrijft een nieuwe tekst over het ‘Uitdrukkelijk ontbindend 
beding’. 

 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar strafrecht en strafvordering’ werd aangevuld met 
aflevering 96. 
De volgende bijdragen werden geactualiseerd: 

- Berisping door de jeugdrechtbank (Bart De Smet); 
- Onopzettelijke brandstichting (Jeroen De Herdt); 
- Opzettelijke brandstichting en ontploffing (Jeroen De Herdt); 
- Rechtstreekse dagvaarding voor de jeugdrechtbank (Bart De Smet); 
- Springstoffen: strafbepalingen (Jeroen De Herdt); 
- Verbod bepaalde bezigheden uit te oefenen (opgelegd door de jeugdrechter) 

(Bart De Smet); 



- Verhuur van krotwoningen (inbreuken op de Vlaamse Codex Wonen van 2021) 
(Tom Vandromme); 

- Verkrachting – Het misdrijf (Ivo Delbrouck) 
 
 
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. 

 
 
Het losbladig werk ‘Het Onroerend goed in de praktijk’ werd aangevuld met aflevering 346. 

- Meester Damienne Dubois actualiseerde haar tekst over Gemeentelijke 
vastgoedsubsidies (VII.F.3); 

- De heer Johan Espeel  actualiseerde zijn tekst Verdelingen en gelijkstaande 
overdrachten (VIII.J.). 

 
 
Het losbladig werk ‘Commentaar Handels- en Economisch Recht’ werd aangevuld met 
aflevering 90. 

- Gert Straetmans commentarieert art. I.8, 39° WER (ondernemingsbegrip); 
- Gillis Lindemans becommentarieert art. XX.111-XX.114 WER (gevolgen van de 

faillietverklaring); 
- Jellen Rasquin becommentarieert art. XX.122-XX.125 WER (aanstelling en wettelijke 

taken van curatoren en van rechters-commissarissen) 
 
 
Het losbladig werk ‘Répertoire notarial – Droit comparé werd aangevuld met aflevering 92. 
Het betreft een actualisering. 
 
 
Het losbladig werk ‘ Faillissement & Reorganisatie’ werd aangevuld met aflevering 70. 
Het volgende dossier werd toegevoegd: 

- Na het dossier 2.B.2. De bevoegde rechtbank inzake faillissement, het dossier 2.C. 
Het Centraal Register Solvabiliteit (“RegSol”) (Band 2) 

Het volgende dossier werd vervangen: 
- Dossier II.I.30. De nieuw opgedoken activa – KB 25 mei 1999 (Band 6) 

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


