
 

 

 
 

TIJDSCHRIFTEN MAAND APRIL - MEI 
WEEK 17 + WEEK 18 (26/04/2021 – 07/05/2021) 

 
 
 
A.F.T., Algemeen fiscaal tijdschrift, 72ste jaargang, 2021/3 
- Editoriaal 

- Zal Europa een nieuwe fiscale koers kunnen varen? (Frans Vanistendael) 
- Rechtsleer 

- Zijn de OESO/G20 Pijler 2 GloBE-regels in overeenstemming met de Europese fundamentele 
vrijheden? (Luc De Broe, Mélanie Massant) 

- Forum 
- Naar een betere coördinatie van onderzoek en vervolging in fiscale en sociale zaken (Francis 

Desterbeck) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
A.P.T., Administation publique t(rimestrielle), Revue du droit public et de sciences administratives, 
43e année, 2020/3-4 
- Hommage à Robert Andersen (J. Jaumotte) 
- Doctrine 

- Le polymorphisme du gouvernement minoritaire : de la composition de la coalition à la 
question de confiance (F. Bouhon, M. Servais, N. Henry) ; 

- L’intervention des partis politiques dans la formulation des politiques publiques en Belgique 
: la réforme bancaire, le dossier Oosterweel et le projet de centre de formation pour sportifs 
de haut ... (J. Defosse); 

- Contrôle parlementaire et accès à l’information et aux documents administratifs. Quelques 
observations dans les domaines des finances et de la gouvernance publiques  (D. De Roy) ; 

- Statut juridique des partis et groupements politiques : un patchwork entre no man’s land et 
usine à gaz (T. Gaudin) ; 

- Aperçu sélectif de la légis-jurisprudence récente du Conseil d’État en matière d’accès aux 
documents administratifs (R. Andersen) ; 

- Le Conseil d’État est-il un juge effectif de pleine juridiction lorsqu’il contrôle les sanctions 
administratives ? Note sous les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, s.a. 
Patronale ...  (L. Demez) 

- Jurisprudence et légisprudence récentes 
- Diversen 

- Bibliographie 
- Tables annuelles 
- Sommaire 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
C.D.E., Cahiers de droit Européen, 57e année, 2021/1 
- Éditorial 

- Respect de l’état de droit et protection des finances de l’Union (J-V. Louis) 
- Doctrine 

- La Charte a vingt ans. Regards croisés pour un anniversaire  
- Introduction (S. Van Drooghenbroeck, E. Bribosia, C. Rizcallah); 



 

 

- La Charte dans l’ordre juridique de l’Union européenne  (K. Lenaerts) ; 
- La plus-value de la Charte : à la croisée de plusieurs systèmes juridiques (E. Muir) ; 
- Le clash des paradigmes ? Quand l’État de droit se heurte à l’essor des idées anti-libérales (R. 

Coman) ; 
- Ouvrir les portes de l’interprétation – La Charte et l’inscription sociale des droits  (J. Lacroix) ; 
- Généalogie de la Charte : les droits fondamentaux dans l’histoire de l’intégration 

européenne (V. Fernández Soriano) ; 
- Le point de vue du juge du fond : nemo censetur ignorare Cartam ? (J. Van Meerbeeck) ; 
- Vingt ans de coexistence entre la Charte et la Convention européenne des droits de 

L’homme : un bilan mitigé (J. Callewaert) ; 
- The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on 

Human Rights, from the Perspective of the European Court of Human Rights (P. Lemmens, 
Mathilde Piret); 

- L’apport de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la législation 
antidiscrimination en Belgique – L’exemple de la pratique de Unia (P. Charlier) ; 

- Exchanging Views from a Users’ perspective’ – Trade Union perspective (K. Lörcher); 
- L’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux États 

membres : le critère de mise en oeuvre du droit de l’Union comme obstacle à son effectivité 
(I. Gambardella) 

Verschijnt viermaandelijks 
 
 
DAOR, Revue internationale du droit des affaires = internationaal tijdschrift voor 
ondernemingsrecht, nr. 138, 2021/2 
- Doctrine – Rechtsleer 

- Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de 
kapitaalloze BV (Gauthier Blommaert); 

- La directive du 20 juin 2019 sur la restructuration préventive, la remise de dettes et les 
déchéances et l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de 
remise de dettes (Alain Zenner) 

- Jurisprudence – Rechtspraak 
II. Contrats – II. Contracten 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o L’obligation d’information dans les contrats de l’informatique: 

fondement, intensité et moyens d’action (Pauline Limbrée) ; 
o Vergunningsstelsels, Airbnb en de Dienstenrichtlijn (Harry 

Slachmuylders) 
III. Droit des sociétés – III. Vennootschapsrecht 

- Diversen 
VI. Droit de la concurrence et pratiques du marché – VI. Mededinging en marktpraktijken 

- Diversen met volgende NOOT: 
- How to properly establish music rights fees without abusing dominance (Joost 

Houdijk, Willemijn Hooij) 
X. Droit luxembourgeois – X. Luxemburgs recht 

- Diversen 
- Livres – Boeken 

- Diversen 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
De juristenkrant, De Juristenkrant : een actuele kijk op recht, 24ste jaargang, nr. 428, 28 april 2021 



 

 

- In De Kamer ligt een wetsvoorstel klaar voor een verbod op ondemocratische groepen. 
Advocaat Raf Jespers ziet zo’n verbod om diverse redenen niet zitten. ‘Gevaarlijke 
stromingen moeten vooral politiek en ideologisch bekampt worden’(John De Wit); 

- Verplichte kindervaccinatie schendt EVRM niet (Christopher Borucki); 
- Corona-KB zorgt voor termijnperikelen (Pierre Thiriar); 
- Dossiertaks voor leefmilieubetwisting fors omhoog (Philippe Vande Casteele); 
- Parketjurist kan geen hoger beroep aantekenen in strafzaken (Roeland Vasseur) 

Verschijnt tweewekelijks 
 
 
E.T.L., European Transport Law – Europäischers Transportrecht, Vol. LVI N° 1 – 2021 
- Rechtsleer 

- CMR-SDR Protocol 1978 in force in South-East Europe: Uniformity, almost (Nikoleta 
Radionov) 

- Rechtspraak 
- Diversen 

Verschijnt 5x/jaar 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 14, week 15 – 21 april 2021 
- (I)OSS-wet goedgekeurd 

- De vereenvoudiging die voor heel wat Belgische webshopverkopers niet van toepassing is 
- Onroerende voorheffing 

- Veroorzaakt het coronavirus improductiviteit? 
- Korte berichten 

- UBO-register: uitstel voor uploaden documenten tot 31 augustus; 
- Boete voor te late betaling btw (tijdelijk) verlaagd van 15 % tot 10 %; 
- Lagere drempels voor btw-teruggaaf; 
- Kort nieuws van de fiscus; 
- Agenda 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 15, week 22 - 28 april 2021 
- Vennootschapsbelasting 

- Wederopbouwreserve: CBN licht boekhoudkundige verwerking toe (Pieter-Jan Wouters) 
- Gemeentebelastingen 

- Het Hof van Cassatie als hoeder van een juridische invulling van het gelijkheidsbeginsel 
(Thomas De Jonckheere) 

- Korte berichten 
- Uitstel voor btw-aangiften m.b.t. maart en eerste kwartaal; 
- Vennootschapsbijdrage gaat niet omhoog, drempel grote vennootschap wel; 
- Investeringsaftrek voor aj. 2020: de percentages; 
- Het zal je bescheiden woning maar wezen …; 
- In het Staatsblad van 1 tot 31 maart 2021 

Verschijnt wekelijks 
 
 
Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 40, nr. 16, week 29 april – 5 mei 2021 
- Bedrijfsvoorheffing 

- Vrijstelling BV voor O&O: wanneer is een bindend advies bindend? (Hendrik Putman en 



 

 

Ewout Burssens) 
- Witwassen 

- Heeft het Hof van Cassatie de bewijslast over de illegale oorsprong van vermogensvoordelen 
zo gewijzigd dat een tweede maal regulariseren zich opdringt? (Alain Claes) 

- Korte berichten 
- Vanaf 8 mei opnieuw 6 % btw in de horeca, en deze keer ook voor alcohol; 
- Werkloosheidsuitkeringen: belastingvrije maxima; 
- Grondwettelijk Hof veroordeelt pensioenval (Ive Rosseel); 
- Artikel 47: herbelegging in aandelen kan toch … in specifiek geval (Koen Janssens) 

Verschijnt wekelijks 
 
 
For. Ass., Forum de l’Assurance, nr. 213, avril 2021 
- Doctrine 

- L’article 8 du Code des droits de succession selon la vision nouvelle de l’administration 
fiscale fédérale (Claude Devoet) 

- Au fi de l’actu 
- Jurisprudence commentée  

- Cour constitutionnelle, 28 janvier 2021 avec Observations: Les conducteurs de 
cyclomoteurs classe A sont-ils des uasages faibles depuis la loi du 2 mai 2019? (Harold 
Willocx) 

- Recension 
Verschijnt maandelijks 
 

 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 16, 23 avril 2021 

- Aperçu de jurisprudence germanophone (Marc Lazarus) 
- Jurisprudence 

- Diversen 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 17, 30 avril 2021 
 Droit international privé 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 133e année, N° 18, 7 mai 2021 
 Baux 
Verschijnt wekelijks 
 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 16 – N° 6854, 24 avril 2021 
- Doctrine 

- Nouveau régime de taxation des immeubles détenus à l’étrangers par des personnes 
physiques résidentes belge (M. Possoz) 

- Vie du droit 
- Identification des comptes bancaires avant saisie : un pas vers une plus grande transparence 

patrimoniale (Q. Debray) 
- Jurisprudence 



 

 

- Diversen 
- Chronique 

- Chronique judiciare : Justice cherche chefs de corps désespérément (Bénédicte Inghels); 
- Deuils judiciaires : Hugo Van Eecke (1927-2021) (Peter Callens) ; 
- Communiqués : La Cour de cassation recrute des référendaires 

Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T., Journal des tribunaux, 140e année, 16 – N° 6854, 24 avril 2021 
- Vie du droit 

- La summa divisio entre meubles et immeubles est-elle encore adaptée à la réalité du 
logement ? Réflexions d’actualité au départ de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020 
(N. Bernard) 

- Jurisprudence 
- Diversen 

- Chronique 
- Deuils judiciaires : Emile Verbruggen (1921-2021) (Georges-Albert Dal et Emmanuel Cornu) ; 
- Échos : Notre nouveau juge belge à Strasbourg ; 
- Bibliographie ; 
- Communiqués : Pandémie : l’enregistrement des travailleurs, un sourci de plus pour les 

avocats 
Verschijnt wekelijks 
 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 9, 2021 (1393) 
- Rechtsleer – Doctrine 

- Femmes voilées au travail face aux errements du droit de la non-discrimination (E. Bribosia, 
R. Medard Inghilterra et I. Rorive) 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
- Ontslag ; 
- Licenciement ; 
- A.H. Gent, afd. Gent, 2de k., 12.X.2020 

Verschijnt 3x/maand 
 
 
J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 10, 2021 (1394) 
- Jurisquare – Rechtspraak 

- Contrat de travail – Arbeidsovereenkomst, Cass. 3e ch., 22.VI.2020; 
- Rémunération Rupture – Loon Verbreking, C.T. Liège, 3e ch. E, 11.XII.2020 
- Rupture Verbreking, C.T. Liège, 3e ch. F, 16.VI.2020 ; 
- Pécule de vacances – Vakantiegeld, C.T. Liège, ch. 2-A, 27.IV.2020; 
- Beëindiging Rupture, A.R. Gent, G2 k., 7.III.2019 

Verschijnt 3x/maand 
 
 
N.C., Nullum crimen, Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht, jaargang 16, DOSSIER april 2021 
    NULLUM CRIMEN PRIJS 

Gedeeld geheim, verloren geheim? Perslekken en het spanningsveld tussen het geheim van 
het onderzoek en het journalistieke bronnengeheim (Bert Van Cauter Promotor: Prof. dr. 
Filiep Deruyck). 

 



 

 

N.C., Nullum crimen, Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht, jaargang 16, nr. 2, april 2021 
- Doctrine 

- De toekenningsvoorwaarden voor de aanvragen tot het verkrijgen van een tegemoetkoming 
van het Slachtofferfonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, de occasionele 
redders en hun rechthebbenden (Marc Sterkens); 

- De mondmaskerplicht ter bestrijding van covid-19 en het gezichtsbedekkingsverbod (art. 
563bis Sw.): in hetzelfde bedje ziek? (Johan Van de Voorde) 

- Jurisprudentie 
- Diversen met volgende NOTEN: 

- De omgang met bewijs verkregen door handelingen in strijd met artikel 3 EVRM: 
de toepassing van de uitsluitingsleer bij mishandeling door private partijen (Sven 
Bollens en Julie Verbeylen); 

- De (negatieve) motivering van de straf: tussen de verplichting en de vrijheid van 
de strafrechter (Maartje Verdickt); 

- Oplichting of misbruik van vertrouwen: animus domini op ogenblik afgifte als 
onderscheidend criterium (Pieter Tersago); 

- The saga finally ends. Na een trilogie van procedures kon de overlevering van 
een vermeend ETA-lid alsnog plaatsvinden (Steven Dewulf) 

- Wetgeving 
- Diversen (Franky Goossens) 

- Andere publicaties 
- Diversen (Franky Goossens) 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
N.J.W., Nieuw juridisch weekblad, twintigste jaargang, nr. 441, 28 april 2021 
- Doctrine 

- Verlaagd tarief in verkooprecht bij sloop en herbouw. Een uitbreiding op losse schroeven 
(Kaj Zee en Jonas Voorter) 

- Wetgeving (BS 24 maart 2021 – 7 april 2021) 
- SUR’s bevoegd voor korte staffen; 
- Recht op inclusie van personen met handecap; 
- Discriminatie op de werkvloer 

- Rechtspraak 
 Hof van Justitie 

- 11 februari 2021 met NOOT: Een bom(metje) onder de ‘wet major’ (Laura De 
Meyer) 

Grondwettelijk Hof 
- 24 september 2020 met NOOT: Afwezigheid regeling van rechtspleging bij 

voorrecht van rechtsmacht schendt ook gelijkheidsbeginsel in geval 
samenhangende misdrijven (Jente De Smedt) 

Hof van Cassatie 
- 22 januari 2021 met NOOT: Nietigheid moet wenselijk zijn (Matthias Meirlaen) 

Hof vn beroep te Antwerpen 
- 11 maart 2020 met NOOT: Afbrekende reclame en slechtmaking (Julie Kerckaert) 
- 15 september 2020 met NOOT: Hobby of economische activiteit: is de 

uitoefening van activiteiten onder vennootschapsvorm een relevant 
onderscheidingscriterium ? (Bart Peeters) 

- 6 oktober 2020 met NOOT: Bijhouden van verantwoordingsstukken voor fiscale 
verliezen tot daadwerkelijke verrekening (Bart Peeters) 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Nl.) 



 

 

- 10 december 2020 met NOOT: Medeauteurschap van een podiumvoorstelling 
(Simon Geiregat) 

- Boeken 
- Diversen 

- Tijdschriften (24 maart 2021 – 7 april 2021) 
- Diversen 

- Actua 
 Rechterlijke macht in beweging (15 maart 2021 – 14 april 2021) 

- Diversen 
Verschijnt tweewekelijks 
 
 
NVTMC, Nederlands- Vlaams Tijdschrift Mediation en conflictmanagement, 2020 (24) – 4 
- Redactioneel 

- Goed geregeld? (Rob Jagtenberg) 
- Editorial 

- Well-regulated, well settled? (Rob Jagtenberg) 
- Artikelen 

- De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation in Nederland (Roelof Vos & Diede 
Molenaars); 

- De nieuwe deontologische code van de Belgische erkende bemiddelaars (Eric Lancksweerdt); 
- De nieuwe Belgische deontologische code van de erkende bemiddelaars: een 

schoolvoorbeeld van hoe het niet moet (Patrick Van Leynseele); 
- Belgische Deontologische Code 

- Articles 
- Status of a mediated settlement agreement form a German law prespective (Judith 

Wollstädter); 
- 30 Years of CEDR (Karl Mackie) 

- Summaries 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
Or., Oriëntatie, 51ste jaargang, nr. 4, april 2021 
- Doctrine 

- Beslissingen van de Geschillenkamer met impact voor arbeidsrecht en hr (Isabel Plets) 
- Rechtspraak binnen uw bereik 

- Wat is een handelsvertegenwoordiger? (Baudouin Paternostre); 
- Pesterijen op het werk: nu eens aanvaard, dan weer verworpen …. (Baudouin Paternostre); 
- Variaties in de kunst om een geldige overeenkomst tot beëindiging in gemeenschappelijk 

akkoord te sluiten …. (Baudouin Paternostre) 
Verschijnt maandelijks 
 
 
Ontslag (Nieuwsbrief), jaargang 29, nr. 2, april 2021  

- De criteria en de hoogte van de schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag: een analyse 
van (een gedeelte van) de rechtspraak (Camille Verplaetse) 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
 
 



 

 

R.J.I., Res et Jura immobilia, 87e année / Jaargang 2021/1, avril 2021 
- Rechtspraak 
 II. Huur 

- Vonnis Vredegerecht 1ste kanton Oostende, 30 juni 2020; 
- Vonnis Vredegerecht kanton Houthalen-Helchteren, 23 februari 2021 

X.Expertises 
XVI. Eigendom 

- Vonnis Vredegerecht 1ste kanton Oostende, 31 maart 2020 
XII. Landmeters 

- Vredegerecht 2de Kanton Waver ,12 januari 2016; 
- Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, zetelend in hoger beroep,1ste 

burgerlijke kamer, 25 januari 2017; 
- Vredegerecht 2de kanton Waver, 1 december 2020 

XV. Vastgoed  
- Hof van beroep te Brussel, 2e burgerlijke kamer, 29 juni 2018 

XVI. Eigendom 
- Vonnis Vredegerecht 1ste kanton Oostende, 14 april 2020 

XXIII. Boekbespreking 
- Le bail dans tous ses états (Limal, Anthemis 2020) (Bernard Louveaux, Hélène 

Preumont et Zoé Trusgnach) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad, 2020-2021, nr. 35, Vol. 84, 24 april 2021 
- Actualiteit 

- Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding? (J. Ghysels, T. Van Gaal) 
- Rechtsleer 

- De werkalliantie tussen notaris en cliënt (S. Vanassche, L. Boons, G. Vervaeke) 
- Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOOT: 
o Enkele twistpunten omtrent de veroordeling van de in het ongelijk gestelde 

burgerlijke partij tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding (C. Idomon)  
Verschijnt wekelijks 
 
 
R.W., Rechtskundig Weekblad, 2020-2021, nr. 36, Vol. 84, 8 mei 2021 
- Rechtsleer 

- Gerechtelijke vereffening-verdeling: (alternatieve visie) over de taak van de advocaat, de 
rechtbank en de notaris (G. Deknudt, E. Dehaene) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOOT: 

o Het begrip “essentiële bestekbepaling”: over het onderscheid tussen gebonden en 
discretionaire bevoegdheden en tussen interpreteren en appreciëren (Jasper Van 
Steenbergen) 

- Kanttekening 
- Rechtspraak en nieuw BW: vooruitlopen en teruggrijpen zijn aan de wetgevers 

voorbehouden (Ludo Cornelis) 
- Reactie 

- Antwoord op de kanttekening van Ludo Cornelis (Eric Dirix) 
Verschijnt wekelijks 
 



 

 

Rev. Dr. Ulg., Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège: Soixante-sixième année, 2021/1 
- Doctrine 

- La protection des majeurs – Jurisprudence récente (François Deguel) ; 
- Le consentement au traitement de données à caractère personnel à l’ère du numérique et 

des innovations technologiques : le crépuscule d’un mythe ? (Hugo Beckers) ; 
- Le renforcement du contrôle juridictionnel par la Cour suprême du Royaume-Uni (Nathan 

Flore) 
- Vie du droit 

- La Chaire de droit comparé et de droit continental au Maroc. Session virtuelle sur les 
contrats commerciaux (II) (Pascale Lecocq) ; 

- La liberté contractuelle et le droit des sûretés réelles – De la flexibilité de l’hypothèque 
quant aux créances garanties (Christine Biquet-Mathieu) ; 

- La liberté contractuelle et le (nouveau) droit des biens belge (Pascale Lecocq) 
- Bibliographie 

- Diversen 
Verschijnt viermaandelijks 
 
 
T.B.O., Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 19de jaargang, nr. 2021/1, januari-februari 
2021 
- Rechtsleer 

- Horizontale publiek-publieke samenwerking: balanceren op een slappe koord? (Anke 
Meskens); 

- Relatieve wijzen van tenietgaan van zakelijke rechten in artikel 3.17 BW: een evenwichtige 
regeling? (Lies D’Hondt) 

- Rechtspraak 
- Diversen met volgende NOTEN: 

o Geen onmiddellijk hoger beroep tegen een onderzoeksmaatregel of een incident 
met betrekking tot een onderzoeksmaatregel (Pierre Thiriar); 

o Bezint eer ge bedingt: vonnis legt aandachtspunten voor dadingen tussen 
ontwikkelaars en buurtbewoners bloot (Ann Apers) 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
T.R.V. – R.P.S., Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap, 
2021/2 
- Editorial 

- Crise Covid et mesures préventives en matière d’insolvabilité (Déborah Gol et Guy Pierson) 
- Rechtsleer 

- Nouveau cadre règlementaire en matière d’investissements durables : impacts pour les 
sociétés (Jacques Richelle) ; 

- How to create legal uncertainty : the B2B prohibition of ‘unfaire claues’ and its impact on the 
Belgian corporate and M&A practice (Wim Vande Velde and Mélanie Schollaert);  

- Le prejudice de l’actionnaire (Prix Pierre Coppens 2020) (Zoé Can Koray) 
- Boekbespreking 

- The Code of Capital. How the Law Creates Wealth and Inequality, Princeton-Oxford, 
Princeton University Press, 2019, 297 p. (Ludo Cornelis) 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
- Diversen met volgende NOTEN: 

o Onrechtmatige doorbraak van de rangorde van schuldeisers : wie laatst lacht…. 
(Gillis Lindemans); 



 

 

o Le liquidateur, ce mal-aimé (Cédric Alter et Victor Ouchinsky); 
o Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de 

aansprakelijkheid van de notaris : code rood voor het notariaat ? (Diederik Bruloot 
en Gauthier Vandenbossche); 

o Over de slaagkansen van een vordering inzake bedrog bij een koop-verkoop van 
aandelen (Arne Vanhees) 

- ’t Amendement 
- De onbekwaamheid van een maat heeft geen gevolg voor de zaakvoerder als de maatschap 

zelf niet wordt ontbonden (Joeri Vananroye)  
Verschijnt 8x/jaar 
 
 
T. Agr. R., Tijdschrift voor Agrarisch Recht, jaargang 44, nr. 1, 2021 
- Rechtsleer – Doctrine 

- Le bail à ferme (Antoine Grégoire) ; 
- Dégâts de gros gibier et réserves naturelles. Commentaires du jugement du tribunal de 

première instance du Hainaut, division Mons (3e chambre) en degré d’appel du 22 mai 2019 
et de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2020 (Pierre Baudinet) 

- Rechtspraak – Jurisprudence 
- Diversen 

- Opinie – Opinion 
- Meer pachtgronden voor onze landsbouwers met een landverpachtkantoor en een 

landverpachtkantoorpacht (‘LVK-pacht’) (Luc Ghesquière); 
- Le point juridique sur les contrats d’achat de pommes de terre (Louise Van Malleghem et 

Henry Van Malleghem) 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Pol., Tijdschrift van de politierechters = Journal des Juges de Police, mei 2021 
 Indicatieve Tabel 2020 = Tableau Indicatif 2020 
 
Hieronder de volledige tabel. 
 

 
Verschijnt driemaandelijks 
 
 
T. Vred., Tijdschrift van de Vrederechters = Journal des Juges de paix, 130e jaargang, maart – april 
2021 
- Jurisprudence – Rechtspraak 

- Diversen met volgende NOTEN: 
o “Shoppen staat vrij, de voorzitter stuurt alleen ambtshalve bij (art. 67, §2 en 628, 3° 

Ger.W.)” bij de beslissingen van de arrondissementsrechtbank van Henegouwen d.d. 
4 september 2019 en de voorzitter van vrede- en politierechters van de 
politierechtbank van Henegouwen d.d. 7 oktober 2020 (Chris Fourie en Ludo 
Vrancken); 

o “Contentieux en indemnisation de passagers aérinens en raison d’un vol annulé ou 
retardé: actualités procédurales dans la jurisprudence cantonale” sous les jugements 
de la justice de paix de Charleroi (2e canton) du 21 février 2020 et de la justice de 
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paix de Zaventem du 15 octobre 2020, du 30 décembre 2019, du 18 juin 2019, du 4 
décembre 2018 et du 19 avril 2018 (Marc Baetens-Spetschinsky) ; 

o Réquête civile, mode d’emploi » sous le jugement de la justice de paix de Binche du 
22 octobre 2020 (Evrard de Lophem) 

Verschijnt tweemaandelijks 
 
 
VIP, Vermogensplanning in de praktijk, 7de jaargang, 2021/1 
- Editoriaal 
- Doctrine 

- De taks op effectenrekeningen 2.0 (Lars Vanneste);  
- Overdracht van aandelen van een operationele vennootschap door een natuurlijke persoon: 

haalbare structureringsvormen en fiscale analyse (Tim Vandeweyer & Astrid Swennen); 
- Het gunstregime familiale vennootschappen en de verhuur van vastgoed in het Vlaamse 

Gewest (Griet Vanden Abeele) 
- Rechtspraak, rulings en standpunten 

- Hof van beroep vernietigt opmerkelijke voorafgaande beslissing over de maatschap (Stijn 
Dinneweth); 

- Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen (Laura 
Goossens) 

- Actualia 
- Nederland sleutelt aan belastingregels: schenken en verkopen van Nederlands vastgoed 

wordt duurder (Carmen Vandenhoek & Kim Verhaeghe); 
- Griekenland, een nieuwe zonnige tax-bestemming voor gepensioneerden (Kim Descamps) 

- Opinie 
- De zogeheten ‘Achterpoort der schande’ dicht sedert 15 december 2020 (Patrizia Macaluso) 

Verschijnt driemaandelijks 
 
 
Vrachtinfo, 26ste jaargang, nr. 249, mei 2021 
- Wegvervoer 

- Vlaamse kilometerheffingtarieven stijgen op 1 juli; 
- Elektronische vrachtwagentechnologie haalt klassieke dieseltruck in 

- Multimodaliteit & logistiek 
- Prototype ‘fysiek internet’ tussen Antwerpen en Zeebrugge; 
- ‘Full tracing’ bij groupagevervoer is riskant 

- Gepubliceerde wetgeving 
- Belgisch Staatsblad; 
- Europees publicatieblad 

- Bedrijven 
- Agenda 
Verschijnt maandelijks 
 
 


