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Artikel 20 Lid 4 Wet Op De Vennootschapsbelasting 1969
While the right to adequate food is often discussed in the context of developing countries, especially in situations where
access to adequate food is a problem on a larger scale, this book focusses on the right to food in two Western countries
in which theoretically the circumstances allow this right to be enjoyed by each individual. Through a legal comparative
study, the enforceability of the right to food is compared between the Netherlands and Belgium in light of the current UN
Human Rights system. There seems to be a difference between what the countries do, what they say they do, and what
they should do on the matter. As it appears, the coincidental constitutional circumstances mainly determine the
enforceability of the right to food, rather than the content of the human right in itself. This book includes a thorough
analysis of suitable comparative legal methodology and the embedment of the right to food in the UN human right
system. Furthermore, for both countries, an in-depth analysis of the case law on the right to food (mostly concerning the
status of foreigners), the constitutional context in which the Judiciary operates, and the relevant UN reports and
subsequent procedures are outlined. Finally, recommendations are made to both countries and the relevant UN
Committees.
Wetgeving gezondheidszorg bevat de belangrijkste wetten, besluiten en regelingen op het terrein van de Nederlandse
gezondheidszorg. De bundel is overzichtelijk, gemakkelijk hanteerbaar en voorzien van een uitgebreid
trefwoordenregister. Deze herziene en vermeerderde uitgave is specifiek ontwikkeld voor de Rotterdamse
masteropleiding Recht van de gezondheidszorg, maar leent zich uitstekend voor alle andere opleidingen waarin
gezondheidsrecht aan bod komt. Daarnaast is de verzameling een handig hulpmiddel in de dagelijkse juridische praktijk.
De teksten zijn geactualiseerd tot 1 augustus 2014.
Handige bundeling van deze belangrijker wordende regelgeving: Het verzekeringsrecht heeft de afgelopen decennia een
steeds belangrijkere plaats in de rechtspraktijk ingenomen. Bij de regeling van schadegevallen komt thans immers
steevast een verzekeringsvraag om de hoek kijken. Het verzekeringsrecht is dan ook, mede onder impuls van de
Europese regelgever, uitgegroeid tot een omvangrijk corpus aan verzekeringsregels. Deze regelgeving heeft op zijn
beurt een uitgebreide rechtspraak doen ontstaan. Kennis van deze rechtspraak is noodzakelijk om het verzekeringsrecht
te begrijpen en interpreteren. Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar pertinente rechtspraak, onmisbaar voor de
interpretatie en toepassing Het deel “Verzekeringen” in de reeks “Wet en Duiding” brengt alle wetgeving die voor de
rechtspraktijk van belang is, samen en voorziet deze van een verhelderend commentaar. De duiding is gesteund op de
belangrijkste rechtspraak, vooral van de hoogste rechtscolleges. Onmisbaar werkinstrument voor en door praktizijnen:
Niet alleen laat dit boek de practicus toe om op een vlugge manier de wetgeving te consulteren. De commentaren bieden
tegelijk een uitvalsbasis voor de complexe vraagstukken die het verzekeringsrecht kan doen rijzen. De commentaren zijn
geschreven door uitgelezen juristen die in het verzekeringsrecht hun sporen hebben verdiend. Elke auteur heeft vanuit
zijn ervaring en kennis de wetgeving voorzien van de nodige duiding. Zij staan garant voor een bijzonder naslagwerk dat
in de bibliotheek van elke jurist beslist niet mag ontbreken. Bij intekening op de volledige achtdelige reeks Larcier Wet en
Duiding - Economisch recht geniet u 20 % korting op de 8 delen, die automatisch worden toegestuurd bij verschijnen
voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.be , tel +32 (0)9 / 269 97 96 , of klik op
http://uitgeverij.larcier.com/collections/120476_6_40655/wet-duiding-reeks-economisch-recht-8-delen.html Ook
afzonderlijk verkrijgbaar
Dit wetboek bundelt de teksten die fundamenteel zijn bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar,
vastgoedpromotor en landmeter in een handig boek. De wetgeving in deze zesde editie is bijgewerkt tot 1 juli 2015.
Omdat de vastgoedmakelaar en de landmeter te maken krijgen met diverse regelgeving, zijn dan ook teksten uit diverse
rechtstakken opgenomen, in acht volgende luiken: - burgerlijk recht (onder andere Burgerlijk Wetboek, de
Woningbouwwet, en de Wetten op de opstal en de erfpacht); - fiscaal recht (onder andere het B.T.W.-Wetboek en
uitvoeringsbesluiten, Wetboek Successierechten en Wetboek Registratierechten, in uittreksel); - marktpraktijken stedenbouw, milieu en kwaliteitsnormen van woningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Decreet van 27 oktober
2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid; Vlaamse Wooncode); - beroep van de vastgoedmakelaar (onder andere Kaderwet van 1976, K.B. 6
september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, K.B.
27 september 2006 m.b.t. de plichtenleer en het K.B. van 3 juni 2007 m.b.t. het stagereglement); - beroep van de
landmeter - anti-discriminatie en anti-racisme - anti-witwas Door deze praktijkgerichte selectie is het Themawetboek
Vastgoedmakelaar een handig werkinstrument, onmisbaar op het kantoor van de vastgoedmakelaar, de
vastgoedpromotor en de landmeter en bij de opleiding tot het beroep. Het handige formaat en de overzichtelijke
bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid en leesbaarheid. !! Cursisten SYNTRA en leden CIB genieten
10% korting: neem contact met herman.verleyen@larciergroup.com, of tel. (0)9 269 97 96
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 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
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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.
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 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.
Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang. Enige verkennende beschouwingen over de invulling van het vennootschaps(?)belang
in overheidsondernemingen; De N.V. van publiek recht; Bestuur en controle in de intercommunale en het autonoom gemeentebedrijf;
Knelpunten na vijf jaar gemeentebedrijvenwet; Ondernemingen met beheerscontracten: bedenkingen vanuit vennootschapsrechtelijke hoek;
De beheerscontracten in federaal, communautair en gewestelijk perspectief; Het optreden in rechte van rechtspersonen; Publieke
ondernemingen en de europese regels inzake overheidssteun; Overheidsondernemingen en het EG-mededingingsrecht; De onderneming
van publiek recht: een toetsing aan de fiscale wetgeving.
Levensbeeindigend handelen door een arts op verzoek van de patient
Deze uitgave bevat de tot 1 oktober 2010 bijgewerkte tekst van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd bij de Wet van 10 oktober 1967 en
sindsdien gewijzigd en aangevuld door talrijke nieuwe wetten. Aan het boekje wordt als bijlage de tekst van het belangrijke Koninklijk Besluit
van 26 oktober 2007 toegevoegd. Uitgave in navolging van mr. H. Boonen.
Dit Themawetboek Insolventierecht streeft na om een praktisch bruikbaar handboek te zijn voor inzonderheid de studenten (van de VUB) die
het gelijknamige opleidingsonderdeel volgen. Een met de eigenheid van dit opleidingsonderdeel rekening houdende verzameling van
wetteksten bestond tot op heden niet. Deze codex bevat, naast de Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen, ook een aantal
bijzondere regelgevende teksten, o.m. in de materie van het (zakelijk) zekerheidsrecht, gelet op het feit dat deze teksten een centrale rol in
de afwikkeling van de (collectieve) insolventieprocedures spelen. Daarnaast, gezien het toenemende belang van het grensoverschrijdende
insolventierecht, werd ook een (beknopte) selectie aan relevante Europeesrechtelijke regelgevende teksten opgenomen, dit vanuit het
streefdoel dat de problematiek van de grensoverschrijdende insolventieprocedures minstens in een voldoende Europeesrechtelijke context
zou kunnen bestudeerd worden.
Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk aan de hand van rechtspraak en rechtsleer de relevante artikelen uit het
gerechtelijk wetboek, strafwetboek, OCMW-decreet, WIB etc… Hierbij worden vraagstukken beantwoord over o.a. de eedaflegging, wie zijn
advocaten bij het Hof van Cassatie en wat doen ze, welke tuchtstraffen zijn er, het beroepsgeheim, … In een tweede hoofdstuk worden ook de
Codex deontogie van OVB (30 september 2014) en de reglementen van de Nationale orde besproken. Volgende teksten komen aan bod:
Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem.
Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de
belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Codex deontogie van OVB (30 september 2014)
Het wetboek accountancy en fiscaliteit bevat een selectie van nationale en Europese wetgevende bepalingen, waarvan de raadpleging
essentieel is voor een zinvolle studie en beoefening van het fiscaal recht.

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, 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.
Zakboekje Wetboek Economisch Recht bevat het Wetboek Economisch Recht in een klein handig formaat. Ideaal om mee te
nemen in het auditorium of op de rechtbank! De wetgeving is bijgewerkt tot 1 september 2015. !! BIJZONDERE
VOORWAARDEN*: Bij intekening op een abonnement op de jaarlijkse editie van een Zakboekje: 15% korting -Voor studenten
gelden bijzondere prijzen (alleen mits copie studentenkaart!): € 25 i.p.v. € 35 voor een Zakboekje - Duo-aanbod zakboekje e-book.
In geval van aankoop van papieren versie én e-book geniet u 50% korting op het e-book via een promocode. *Voor al deze
bijzondere voorwaarden / modaliteiten, neem ook contact met Larcier:cedric.depauw@larciergroup.com
Volledige en compacte verzameling inzake bouwrecht: Duiding Bouw becommentarieert niet alleen bouwrecht in de
oorspronkelijke zin van het woord (de wetgeving die de verhouding tussen bouwheer, aannemer en architect regelt), maar ook alle
ermee verbonden relevante aspecten. Bouwrecht is vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel
evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te kunnen beschikken over een volledige verzameling
van up-to-date teksten. Originele aanpak: Onder de noemer “bouwrecht” wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt.
Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met bouw en vastgoed betrokken: contractenrecht, administratief recht,
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, mededingingsrecht en handelspraktijken, sociaal recht, fiscaal recht, zakenrecht, milieuen ruimtelijke ordeningsrecht,… Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer: De wetgeving wordt geduid
door middel van uitvoerige commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet-ren regelgeving, maar
vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het bouwrecht te begrijpen
en te interpreteren, en rechtsleer. Veilig houvast voor al wie rechtstreeks of onrechtstreeks met bouwrecht wordt geconfronteerd:
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen
deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Deel mee in de
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expertise! Een equipe van uitgelezen specialisten (uit advocatuur, magistratuur, notariaat, administratie, academische wereld, en
de bouwsector zelf) die in diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee aan deze uitgave. Elke
auteur heeft vanuit zijn eigen rechtsdomein en vanuit zijn sector de wetgeving die relevant is voor bouw, voorzien van de nodige
duiding. Hun kennis en ervaring staan garant voor een bijzonder naslagwerk, onmisbaar voor professionals in bouw en vastgoed.
Onmisbare update: Deze tweede bijgewerkte editie houdt rekening met tal van nieuwe wetgeving: Afschaffing van de
registratieplicht van de aannemer, nieuwe cao’s inzake veiligheid, Wet handelspraktijken (nieuw in WER), Intellectuele eigendom
(nieuw in WER), overheidsopdrachten,…
Grondige commentaar op de procedure van de collectieve schuldenregeling met alle relevante aspecten: Het eerste hoofdstuk
voorziet de artikelen 1675 Ger.W. van een theoretische duiding, met klassieke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Maar
om een procedure collectieve schuldenregeling op te volgen en te evalueren moeten de betrokken actoren ook opzoekingswerk
doen in de wettelijke bepalingen van de meest verscheidene rechtstakken. Daarom worden deze materies ook in dit werk door
specialisten uitgebreid geduid: OCMW, erfenis, fiscus, echtscheiding, onderhoudsgeld, familierechtbank ,pro deo advocaat,
verkoop , verjaring, huur, consumentenkrediet en bescherming, energie, telecom, RVA, arbeidsrecht IBO, werkloosheid,
gezinsbijslag, maximumfactuur en OMNIO statuut, zorgverzekering, tegemoetkoming gehandicapten, pensioen , invaliditeit,
handel drijven , voorlopig bewind , … Al deze onderwerpen worden op een praktische doch ook stevig juridisch onderbouwde wijze
uiteengezet. De wetgeving wordt tevens aangevuld met een zeer praktische en concrete toelichting in functie van wat voor CSR
belangrijk is. De financiële implicaties van een wet worden telkens toegelicht, met de vermelding van nuttige websites, adressen,
cijfers, lijsten, … De hoofdvraag waarvan dit werk is uitgegaan, is: Wat wil een praktijkjurist over dit item weten en wat zijn de
problematieken waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt? Voor de schuldbemiddelaars, de OCMW's, de magistraten, de
maatschappelijk werkers, de advocaten en de vele juristen die betrokken zijn bij deze procedure is dit omvangrijk werk (circa 1800
blz) een nuttige leidraad.
Deze commentaar in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bespreekt onder andere de Faillissementswet en de
Wet continuïteit ondernemingen, aangevuld met bepalingen i.v.m. strafrecht, sociaal recht, internationaal en fiscaal recht. De
teksten zijn geselecteerd en voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten: uitgebreide toelichting aan
de hand van de pertinente rechtspraak, onmisbaar voor de interpretatie en toepassing, en rechtsleer. Bij intekening op de
volledige achtdelige reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht geniet u 20 % korting op de 8 delen, die automatisch
worden toegestuurd bij verschijnen.
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 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.
Ars Docendi et Scribendi: Essays in honour of Johan Scott Edited by the Faculty of Law, University of Pretoria ISBN:
978-1-920538-76-7 Pages: 243 Print version: Available Electronic version: Free PDF available About the publication "Festschrift" a collection of articles by the colleagues, former students, etc. of a noted scholar, published in his or her honour. During his travels
abroad Johan Scott built up a wide network of international scholars who over time became a valued circle of friends, many of
whom spent enriching moments in his company and who contributed to this Festschrift. Contributors were requested to write in
their home language, and furthermore to submit their contributions for publication in other journals worldwide, specifically
accrediting this Festschrift in order to expand access worldwide to the wonderful contributions written in honour of our colleague.
Great scholars like Johan never retire. They might go fishing more than they could in the past, but his calling of being a true
teacher will never fade. Scholars like Johan understand that the present and the future are inevitably linked to the past, and
although education depends on talent and performance, it should always serve to build character and a vision for future
generations. Table of Contents Dedication Acknowledgments Publications of Johan Scott Essays Sessie en subrogasie Susan
Scott Revisiting the maxim imperitia culpae adnumeratur in context of medical negligence – can the maxim be extended to include
the application of luxuria? Pieter Carstens The Omissions in Oppelt Duard Kleyn & Emile Zitzke Skeepshouer-geboue – roerend of
onroerend? I Knobel Wrongfulness: derailed or on track? Johann Knobel Fremdsprachige Rechtsbegriffe und Auslegung von
internationalen Verträgen Gabriele Koziol Die actio de deiectis vel effusis in Südafrika und Österreich Helmut Koziol, Wien/Graz
Die regsrelevansie van owerspel: quo vadis? Johann Neethling & Johan Potgieter Die impak van die Nasionale Kredietwet op die
Sakereg en Saaklike Sekerheid JM Otto How the European Court of Human Rights changed the life of surrogacy children Prof Dr
Walter Pintens De Nederlandse Natuurschoonwet: voorbeeld voor Zuid-Afrika? Prof Sebastiaan Roes Borgstelling, saaklike
sekerheidsregte én die verpligtinge van ’n medehoofskuldenaar – ’n werklik merkwaardige uitspraak JC Sonnekus The Hopeless
Case of Climate Change: Can we still keep the floodgates shut? Jaap Spier & Daniël Witte Die Consumer Protection Act: Laaste
spyker in voetstootsbedinge se doodskis? Philip N Stoop Protection of trust beneficiaries through the application of basic trust
principles Anton van der Linde Taming the chimera: The treatment of “wrongfulness” in South African delict scholarship Daniel
Visser Enkele aspekte rakende ’n retensiereg en ’n verhuurder se stilswyende hipoteek Dr M Wiese Personal tributes André
Boraine Christof Heyns Aeenna Malan Chris Pretorius Neil van Schalkwyk Caroline Van Schoubroeck Bibliography
People with intellectual disabilities are particularly vulnerable to sexual abuse, and offering them psychological support at the
earliest possible moment greatly increases their ability to cope with the event and return to daily life. This book provides a
complete, structured, evidence-based programme for providing this help to survivors of sexual abuse with developmental
disabilities, both adults and children. Step-by-step session plans, as well as comprehensive background information and
downloadable worksheets, provide the means by which to offer effective help to clients and recover their feelings of safety and
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trust. Sessions are also included for helping parents and caregivers to cope with their own reactions and emotions on the
discovery of the abuse. Each session is adaptable for the needs of people with severe, moderate and mild intellectual disabilities
in order to provide exceptional care to every individual who needs it.
Dit zakboekje bevat het WIB en KB/WIB. De wetgeving is bijgewerkt tot BS 1 februari 2015. Onder bepaalde artikelen worden de
automatisch geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015 en aanslagjaar 2016 vermeld.
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 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.
Psychological First Aid for People with Intellectual Disabilities Who Have Experienced Sexual AbuseA Step-by-Step
ProgrammeJessica Kingsley Publishers
De Maklu-pocketuitgave van het Gerechtelijk Wetboek blijft een klassieker. De in deze uitgave opgenomen teksten van het
Gerechtelijk Wetboek zijn bijgewerkt tot de op datum van 1 oktober 2016 gepubliceerde teksten. Wetswijzigingen, die sedert de
vorige editie zijn ingetreden, worden tussen ronde haakjes weergegeven. Een alfabetisch trefwoordenregister wijst de lezer vlot de
weg door de artikelen heen.
De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer
gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten. In het
eerste deel van dit boek staat de Tracéwet centraal. Artikelsgewijs worden de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie
ontsloten en voorzien van praktijkervaringen en commentaar. Het tweede deel van dit boek bespreekt de projectprocedure op
grond van de Omgevingswet. Ook hier wordt de parlementaire geschiedenis artikelsgewijs ontsloten en voorzien van commentaar.
FBW is méér dan een uitgebreid wetboek dat alle belangrijke wetteksten bevat en elk jaar aangepast wordt. Want in FBW vindt u
niet alleen de wettekst, u krijgt er ook een hele reeks essentiële randinformatie bij. Zo bevat FBW kruisverwijzingen naar andere
wetteksten om u snel door het woud van wetten te gidsen. FBW bevat ook systematische verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten.
En een overzicht van de wetsgeschiedenis per artikel, zodat u zeker altijd de juiste versie in handen hebt. En dankzij het handige
trefwoordenregister en het chronologische register hebt u altijd snel de juiste tekst te pakken. De drie banden van FBW bevatten
samen alle belangrijke wetteksten uit publiek recht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handels- en economisch recht,
fiscaal recht en sociaal recht. Deze editie is bijgewerkt tot BS 1.1.2017.
Deze Codex deontologie van de juridische beroepen bevat de deontologische regelen, de beroeps- en de tuchtrechtelijke
organisatie van de voornaamste juridische en economische beroepen: de magistraten en het andere rechtbankpersoneel, de
notaris, de advocaat, de gerechtsdeurwaarder, de bedrijfsjurist, de accountant, de belastingconsulent en de (erkende)
bemiddelaar. Deze Codex deontologie van de juridische beroepen is gegroeid uit het plichtvak deontologie van de juridische
beroepen, dat gedoceerd wordt aan de studenten eerste master rechten van de Universiteit Antwerpen. Een volledigheid
nastrevende verzameling van wetteksten en gedragscodes van de juridische beroepen bestond tot op heden niet. Slechts voor
bepaalde beroepen bestaan gespecialiseerde uitgaven met daarin de deontologische regelen eigen aan het beroep. Vaak
bevatten deze uitgaven enkel de specifieke deontologische regelen en niet de relevante bepalingen uit het gemene recht. Deze
codex bevat dan ook in de eerste plaats het Gerechtelijk Wetboek, dat voor de togaberoepen, de gerechtsdeurwaarders en de
deskundigen nog steeds de belangrijkste rechtsbron is, zowel wat betreft de deontologische regelen als wat betreft het tuchtrecht.
Met betrekking tot het beroep van advocaat werd de codex deontologie voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies
opgenomen. Voorts bevat deze codex de relevante regelen inzake deontologie, tuchtrecht en beroepsorganisatie van het
notariaat, de bedrijfsjurist, de accountant, de belastingconsulent en de erkende bemiddelaar. Tot slot bevat deze uitgave ook
uittreksels uit het Wetboek Economisch recht van toepassing op de vrije beroeper en de Preventieve Witwaswet. Deze uitgave
richt zich enerzijds tot de studenten van de masteropleiding Rechten en anderzijds tot al wie beroepshalve geïnteresseerd is in de
deontologie, het tuchtrecht en de beroepsaansprakelijkheid van de juridische beroepen.
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