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Provide for Matters Incidental Thereto
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Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en
Duiding - Economisch recht behandelt o.a.
bankbemiddeling, bankverrichtingen, borgtocht,
kredieten, depositobescherming, elektronische
handel, financieringshuur, financiële zekerheden,
insolventie, lening, marktpraktijken, pand,
voorrechten,

Government Gazette
Supplement to the Official Journal of the
European Communities
Sociaal weekblad
Constitutions of the Countries of the
World: South Africa (2 pts.)
Act to Amend the Group Areas Act
Legislative Series
Wet & Duiding Fiscale procedure en
fiscaal strafrecht
In dit tweede deel van de KIDS-Codex worden alle
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bepalingen uit het personen- en familierecht in
verband met kinderen en minderjarigen behandeld en
becommentarieerd. Zie inhoudstafel * De vijfdelige
KIDS-Codex bundelt op unieke wijze de belangrijkste
regelgeving in verband met minderjarigen: het is het
allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van
minderjarigen hanteert. Deze teksten betreffen
steeds de positie, de rechten en de plichten van
minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de
relevante – Internationale én Belgische – wetgeving
weergegeven. Deze worden tevens voorzien van een
commentaar, met de meeste zorg opgesteld door
experten in de specifieke deelmateries. Deze
commentaren vormen een waardevolle duiding bij de
wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in
rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer
belichten. De Codex kent volgende thematische
opdeling: I Kinderrechten in de Grondwet,
Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familieen jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en
het procesrecht II Personen- en Familierecht III
Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht IV
Strafrecht, Strafprocesrecht V Arbeidsrecht,
Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht

Transkei: Imithetho. Statutes. Statute
The Dutch telecommunications market is probably
one of the most open in the world. Three years after
its full liberalisation (which was completed six months
ahead of the EU timetable) the Netherlands have
approximately 65 operators with interconnection or
special network agreements, including five providers
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of mobile telephony networks. Nearly all of the world's
largest international players have established a
presence in the Dutch telecom market. It is for their
benefit and for the benefit of their advisers that this
book has been published. Dutch Telecommunications
Law contains the full text of the Dutch
Telecommunications Act and of the most important
decrees adopted thereunder, concurrently in Dutch
and in the English language. In addition, it contains a
practical introduction to the telecommunications laws
of the Netherlands described by leading practitioners
in the field.

Wet op de vennootschapsbelasting - Wet
Vpb (Vpb 1969)
Handige verzameling van alle relevante wetgeving:Dit
becommentarieerd wetboek bundelt alle relevante
wet- en regelgeving i.v.m. sociale bijstand, met name
ocmw-bevoegdheid, maatschappelijke
dienstverlening, recht op maatschappelijke integratie,
gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie
ouderen en gehandicapten. Voorzien van een
grondige verhelderende commentaar met
contextualisatie: Deze annotaties laten toe het artikel
in zijn volledige context te situeren. Per artikel vindt u
een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en
verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar
vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de
belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de
reglementering te begrijpen en toe te passen, en
rechtsleer. Commentaar die een onmiddellijk inzicht
geeft in de wet en de toepassing ervan: Niet alleen
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verschaffen de wetgeving en de annotaties een
antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar
bovendien kunnen deze verwijzingen naar
rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van
complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor
verder onderzoek. Onmisbaar naslagwerk voor en
door practici: Zoals het ondertussen in de reeks ‘Wet
& Duiding’ gebruikelijk is, is dit werk het resultaat van
de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en
magistraten en practici uit het werkveld (OCMW,..)

Suid-Afrikaanse Hofverslae
Statutes of the Republic of South Africa
Statutes of the Union of South Africa
Certain issues called also Regulation gazette no. 1-

ICT-recht
Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden
Notulen van de Provinciale Staten van
Gelderland
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Treaty series
In dit vierde deel van de KIDS-Codex worden het
strafrecht en het strafprocesrecht, voor zover relevant
voor minderjarigen, in extenso behandeld. In
hoofdstuk 9 (minderjarigen en het strafrecht), worden
de verschillende misdrijven geschetst die mogelijks
gepleegd kunnen worden ten aanzien van
minderjarigen. (De rechtspositie van de minderjarige
als dader komt aan bod in het hoofdstuk over
jeugdrecht.)In hoofdstuk 10 (minderjarigen en het
strafprocesrecht), gaat de aandacht naar de juridische
positie van minderjarigen die bij een misdrijf
betrokken zijn, hetzij als getuige, hetzij als slachtoffer.
In elk hoofdstuk komen eerst de internationale
verdragen aan bod (in het bijzonder het IVRK en het
EVRM). Vervolgens wordt de Belgische wetgeving
onder de loep genomen. De wetteksten worden
telkens voorzien van een commentaar, opgesteld
door experten in de specifieke deelmateries. Deze
commentaren belichten zowel rechtspraak als
rechtsleer, en vormen zo een waardevolle duiding bij
de wetteksten.

Wet en Duiding Intellectuele eigendom
Dit ThemawWetboek handels- en economisch recht is
in hoofdzaak bestemd voor de tweede bachelor
studenten van de Vrije Universiteit Brussel die het
opleidingsonderdeel "Handelsrecht" volgen. Er is naar
gestreefd om in dit wetboek een overzicht te bieden
van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die
het handels- en economisch recht beheerst. Vanaf
Page 7/14

Download File PDF Artikel 20 Lid 4 Wet Op De
Vennootschapsbelasting 1969
deze 5de uitgave is dit ThemaWetboek grotendeels
opgebouwd rond twee basiswetboeken, te weten het
Wetboek van Koophandel en het Wetboek van
Economisch Recht, die elk uit een ander tijdperk
stammen en op die manier getuigenis afleggen van
de tijdsgeest waarin zij zijn geconcipieerd. Middels
inzonderheid het voormelde Wetboek van Economisch
Recht van 2013, heeft de Belgische wetgever
gepoogd om een antwoord te bieden op het disparate
rechtskader dat was ontstaan ingevolge de
verregaande versnippering van het handels- en
economische recht in een veelheid aan bijzondere
wetgeving. Niettemin blijft deels de vaststelling
gelden dat heel wat (van oorsprong)
handelsrechtelijke materies, waaronder bijvoorbeeld
het insolventierecht, aan het klassieke
koopmansrecht ontgroeid zijn, waardoor
niettegenstaande het bestaan van twee aparte
codificaties in het handels- en economisch recht – of,
indien we het Wetboek van Vennootschappen mee in
ogenschouw nemen, zelfs drie aparte codificaties – er
toch nog een zeer grote veelheid aan specifieke
handels- en economischrechtelijke wetgeving blijft
prevaleren.

Tekst en toelichting Wet bescherming
persoonsgegevens
Het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt
de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht
grondig ontleed. Eerst wordt nagegaan wanneer en
hoe minderjarigen in aanraking komen met het
arbeidsrecht (hoofdstuk 11). Vervolgens wordt de
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regelgeving besproken waarmee minderjarigen te
maken (kunnen) hebben in verband met sociale
zekerheid (hoofdstuk 12). Ten slotte worden de
rechten en plichten van minderjarigen in het
gezondheidsrecht onderzocht (hoofdstuk 13). Waar
nodig wordt hier specifiek aandacht besteed aan de
juridische situatie van minderjarigen met een
psychische stoornis.

Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV
Handige en overzichtelijke bundeling van relevante
wetgeving inzake de fiscale procedure (directe en
indirecte belastingen) en de bepalingen van fiscaal
strafrecht: Het laatste decennium zijn er meer en
meer raakvlakken ontstaan tussen de fiscale en de
strafrechtelijke rechtspraktijk. Mede door een
toenemende maatschappelijke intolerantie tegenover
fiscale fraude, verzeilt een fiscaal geschil sneller dan
voorheen in de strafrechtelijke sfeer en worden fiscale
inbreuken ook strafrechtelijk vervolgd. Vandaar een
codex met twee delen: fiscale procedure en fiscaal
strafrecht. De wetgevende teksten (meer dan 50!) zijn
bijgewerkt tot 1 april 2013. Grondig
becommentarieerd op basis van rechtspraak en
rechtsleer, onmisbaar voor toepassing in de praktijk:
Deze codex heeft als doel aan de gebruiker de
wetteksten ter beschikking te stellen die nodig zijn
om een fiscaal administratieve of fiscaal
strafrechtelijke procedure te voeren. Daarbij wordt bij
de bepalingen - voor zover nodig - duiding gegeven.
De wetgeving wordt toegelicht door middel van
uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze commentaren,
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die de wetgeving verduidelijken aan de hand van
rechtspraak en rechtsleer. Deze annotaties, die vaak
bestaan uit overzichtscommentaren, vormen bij de
oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis
voor verder onderzoek.

Notulen van het verhandelde in de
vergadering van Provinciale Staten van
Utrecht

Wet waardering onroerende zaken
Handels- en Economisch Recht
Dutch Telecommunications Law
Het moeten zoeken naar antwoorden op juridische
vragen met betrekking tot auteursrechtelijk
beschermde werken, merken, modellen, octrooien en
andere beschermde creaties van de geest is al lang
niet meer voorbehouden aan een kleine groep van
specialisten. Bijna iedere jurist wordt vandaag de dag
wel eens geconfronteerd met vragen ivm intellectuel
eigendom: bijvoorbeeld of een bepaald teken al dan
niet een inbreuk maakt op een beschermd merk, of
de creatie van zijn cliënt of werkgever
auteursrechtelijk dan wel octrooirechtelijk beschermd
kan worden, enz. Het wetboek wil aan iedereen die
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geconfronteerd wordt met problemen inzake het recht
van de intellectuele eigendom, de toepasselijke
wetgeving aanbieden en de toe te passen regels
toelichten, om het probleem dat zich stelt snel en
correct te kunnen oplossen, minstens zich een eerste
idee te vormen en richting te geven aan het vinden
van een oplossing. Het boek brengt daartoe de
belangrijkste wetgeving inzake het recht van de
intellectuele eigendom bijeen en voorziet de
voornaamste artikelen ervan van een commentaar.
Niet alleen Belgische wetteksten, maar ook
internationale verdragen, evenals Europese
verordeningen en richtlijnen werden verzameld en
thematisch geordend. Na het Unieverdrag van Parijs
dat betrekking heeft op de industriële eigendom,
werden de teksten inzake het auteursrecht (met
inbegrip van software en databanken), het
modellenrecht, het merken- en octrooirecht en het
kwekersrecht opgenomen. Achteraan in het wetboek
kunnen de toepasselijke regels inzake sancties en
procedures worden teruggevonden.

German Legislation for the Occupied
Territories of Belgium
Dit themawetboek werd samengesteld ter
ondersteuning van de cursus ICT-recht aan de KU
Leuven. Als compacte en actuele verzameling van
wetteksten is het niet alleen voor de studenten een
handig werkinstrument, maar voor iedereen die zich
in de wetgeving rond ICT wenst te verdiepen. Het
wetboek bestaat uit vijf onderdelen. Het eerste deel,
met als titel Marktspelers, begint met artikel 101
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t.e.m. 109 van het VWEU van 13 december 2007.
Voorts bevat het de wet van 13 juni 2005 betreffende
de elektronische communicatie en het decreet van 27
maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.
Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd
integraal opgenomen. Het tweede deel,
Verbintenissen, bevat naast art. 1315 t.e.m. 1386bis
van het Burgerlijk Wetboek ook de wet van 25
februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor
producten met gebreken en de wet van 9 juli 2001
aangaande de elektronische handtekening. Boek VI
van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken
en consumentenbescherming) staat in dit deel
centraal. Deel drie, Intellectuele rechten, bevat die
uittreksels uit het Wetboek economisch recht met
betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn
voor het ICT-recht, namelijk titel V t.e.m. VIII van boek
XI. In het vierde deel, Privacy en gegevensverwerking,
vindt men de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en
zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 terug. Het
vijfde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten
slotte die uittreksels uit het Strafwetboek en het
Wetboek van strafvordering die rechtstreeks
betrekking hebben op het ICT-recht. Ook het KB van
19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van
de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie, werd hierin ondergebracht. Voor deze
nieuwe editie werd de selectie van wetgeving,
oorspronkelijk vastgesteld door Jos Dumortier,
bijgewerkt door Peggy Valcke en Anton Vedder. De
wetgeving werd bijgewerkt tot het BS van 1 januari
2015.
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