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I. PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Adoptie (door G. Verschelden)
– Wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Uittreksel: art. 20-24sexies) 3
– Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, 
de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie 5
– Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen 9
– Decreet van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende 
wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van 
kinderen 19

Afstamming (door G. Verschelden)
– Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming (Uittrek-
sel: Overgangsbepalingen, art. 107-120) 25
– Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot 
het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (Uittreksel: Overgangsbepalingen, art. 25-26) 29

Alimentatie (door G. Verschelden)
– Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Fi-
nanciën 31

Bekwaamheid minderjarigen (door E. De Groote)
– Wet van 30 april 1958 betreffende de handelingsbekwaamheid van de minderjarige voor sommige 
spaarverrichtingen 43
– Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York 45

Bevolking
– Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 73
– Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaar-
ten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen 81

Burgerlijke stand (door S. Heylen)
– Besluit van de Regent van 20 juni 1947 betreffende het vervoer van lijken 91
– Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 93
– Overeenkomst van 26 oktober 1973 inzake het vervoer van lijken, en bijlage, opgemaakt te Straats-
burg 95
– Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 99
– Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraaf-
plaatsen en crematoria 107

Erfopvolging (door C. Van Heuverswyn)
– Wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen 111
– Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen 
van de continuïteit 117

Geesteszieken (door E. De Groote)
– Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 121
– Koninklijk besluit van 18 juli 1991 (I) ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 be-
treffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 139
– Koninklijk besluit van 18 juli 1991 (II) ter uitvoering van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke 143

Huwelijksvermogensstelsels (door G. Verschelden)
– Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels (Uittreksel: art. 1, 2 en 47) 145
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Jeugdbescherming en -bijstand (door G. Decock en S. Van Rumst)
– Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 
schade 149
– Wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd 187
– Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp 189
– Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand 197
– Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp 207

Medisch recht (door H. Nys)
– Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 235
– Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 245
– Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 251
– Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring 
inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 259
– Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtal-
lige embryo’s en de gameten 263

Namen en voornamen (door G. Verschelden)
– Decreet van 6 Fructidor Jaar II (23 augustus 1794) houdende dat geen enkele burger een andere naam 
of voornamen zal mogen dragen dan deze die in zijn geboorteakte vermeld zijn 275
– Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen 277

Nationaliteit (door M. Van de Putte en J. Verhellen)
– Verdrag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, 
getekend te ’s-Gravenhage 281
– Wet van 20 januari 1939 tot goedkeuring van het Verdrag en de protocollen van de Conferentie van 
’s-Gravenhage 1930 voor de codificatie van het internationaal recht inzake nationaliteit 285
– Overeenkomst van 6 mei 1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit 
en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, opgemaakt te Straats-
burg 287
– Wetboek van de Belgische nationaliteit (Wet 28 juni 1984) 291

Voogdij (door G. Verschelden)
– Wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over min-
derjarigen (Uittreksel: Overgangsbepalingen, art. 89) 321
– Programmawet (I) van 24 december 2002 (Uittreksel: Titel XIII, Hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen», art. 479-479-29) 323
– Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 «Voogdij over 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de programmawet van 24 december 2002 331

II. GOEDERENRECHT

Bodemsanering en -bescherming (door S. Vandamme)
– Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 339

Bossen (door A. Vanhellemont)
– Decreet van 13 juni 1990 houdende het Bosdecreet 457

Gevonden voorwerpen (door H. Vuye)
– Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of 
op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 487
– Wet van 21 februari 1983 betreffende de verkoop van sommige achtergelaten voorwerpen 489

Opstal en erfpacht (door G. Degeest)
– Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal 491
– Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht 505
– Wet van 14 mei 1955 betreffende de erfpachten 515
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Ruilverkaveling (door L. De Meulenaere)
– Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet 517
– Wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigen-
dommen in der minne 545

Veldwetboek (door S. Snaet en P. Vits)
– Wet van 7 oktober 1886 houdende het Veldwetboek 561

III. CONTRACTEN

Consumentenrecht en Marktpraktijken (door M. Dambre)
– Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te contro-
leren 581
– Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (door S. 
Mombaerts) 587
– Wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de 
bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in 
deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 599
– Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 
(door R. Steennot) 601
– Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten 
betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en 
uitwisseling 609
• Wetboek van economisch recht (Wet 28 februari 2013) (Uittreksel: Boek I - Definities (partim), Boek 
VI - Marktpraktijken en consumentenbescherming, Boek XV - Rechtshandhaving (partim) en Boek 
XVII - Bijzondere rechtsprocedures (partim)) (zie geannoteerd wetboek Ondernemingsrecht)
– Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten (door S. Mombaerts) 625

Handelshuur (door K. Creyf)
– Wet van 22 december 1951 waarbij het toepassingsgebied van de wetgeving houdende uitzonderings-
bepalingen inzake huishuur wordt uitgebreid tot sommige categorieën van handelshuurovereenkom-
sten betreffende onroerende goederen met gering inkomen 645
– Koninklijk besluit van 23 december 1951 tot uitvoering van de wet van 22 december 1951 tot wijzi-
ging van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds 647
– Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht 649

Huisvesting (door T. Vandromme)

1. De Vlaamse Wooncode
– Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 653

2. Kwaliteitsbewaking
– Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (Uittrek-
sel: art. 24-30) 729
– Besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende het recht van voorkoop en het soci-
aal beheersrecht op woningen 733
– Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligsheidsnormen 
voor woningen 739

3. Premies, toelagen en leningen 
– Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassings-
premie en een verbeteringspremie voor woningen 773
– Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de 
huurprijs voor woonbehoeftige huurders 779
– Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale 
leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of behouden van woningen 787
– Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen 793
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– Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandi-
daat-huurders 799
– Besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen 
aan particulieren kunnen toestaan 805
– Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming 
van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen 813
– Besluit van de Vlaame Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de 
kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij realisatie van een nieuwe woning 817

4. Sociaal huurstelsel
– Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel 
ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 823

Huur (door D. Vermeir)
– Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen 
ervan (“Vlaams Woninghuurdecreet”) 889

Koop
– Wet van 25 augustus 1885 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebre-
ken (door M. Dambre) 915
• Verdrag van 11 april 1980 van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betref-
fende roerende zaken, gesloten te Wenen (zie geannoteerd wetboek Ondernemingsrecht)
– Wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (door M. 
Dambre) 919

Pacht (door E. Stassijns)
– Wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen 923

Verjaring (door H. Vuye)
– Wet van 1 mei 1913 op het krediet der kleinhandelaars en ambachtslieden en op de interesten wegens 
vertraagde betaling 927

Woningbouw (door F. Burssens)
– Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van de te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen 929
– Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van de woningbouw en de verkoop van de te bouwen of in aanbouw zijnde woningen 937

IV. AANSPRAKELIJKHEID

– Overeenkomst van 17 december 1962 nopens de aansprakelijkheid van hotelhouders voor de zaken 
van hun gasten, en bijlage, opgemaakt te Parijs (door K. Creyf) 943
– Koninklijk besluit van 24 juni 1973 tot uitvoering van artikel 1952 van het Burgerlijk Wetboek, be-
treffende de aansprakelijkheid van hotelhouders (door K. Creyf) 945
– Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (door G. Jocqué) 947
– Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (door G. 
Jocqué) 953
– Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 
30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (door G. Jocqué) 959
– Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van 
openbare rechtspersonen (door G. Jocqué) 963
– Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (Uittreksel: art. 1-8bis) (door G. Jocqué) 965
– Programmawet (I) van 27 december 2006 (Uittreksel: Titel IV, Hoofdstuk VI «Schadeloosstellings-
fonds voor asbestslachtoffers», art. 113-133) (door G. Jocqué) 969
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– Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (door 
G. Jocqué) 975
– Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade inge-
volge een technologisch ongeval (door G. Jocqué) 985
– Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die 
ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest (door H. Vuye) 991

V. BEROEPEN (door F. Burssens)

Algemeen
– Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen 995
– Dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van 
de Grondwet 1007
• Wetboek van economisch recht (Wet 28 februari 2013) (Uittreksel: Boek I - Definities (partim), Boek 
III - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen (par-
tim), Boek XV - Rechtshandhaving (partim) en Boek XVI - Buitengerechtelijke regeling van consu-
mentengeschillen (partim)) (zie geannoteerd wetboek Ondernemingsrecht)

Ambachtslieden
– Wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman 1009

Architecten
– Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect 1015
– Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten 1051
– Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect 1069
– Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprake-
lijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroe-
rende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 
beroep van architect 1071

Bedrijfsjuristen
– Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 1079

Landmeter-experten
– Wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert 1085

Notarissen
– Wet van 25 Ventôse Jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt (door L. Rogge (voorheen: J. Byt-
tebier)) 1091
– Koninklijk besluit van 14 november 2006 tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de 
notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen 1147

Vastgoedmakelaars
– Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening 
van het beroep van vastgoedmakelaar 1149
– Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 1153
– Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar 1163

VI. RECHTSPERSONEN

– Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Euro-
pese politieke partijen en stichtingen  
(door M. Denef en B. Spitaels) 1167
– Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de 
openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (door S. Mercier en L. Ostyn) 1209
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ALFABETISCH REGISTER 1241

CHRONOLOGISCH REGISTER 1245

• Niet opgenomen tekst
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