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Burgerlijk recht
Financieel recht
Fiscaal recht
Gerechtelijk recht
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Handels- en economisch recht
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Milieu-, energie- en stedenbouwrecht
Sociaal recht
Strafrecht
Vennootschapsrecht
Burgerlijk recht
Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1998 betreffende de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde
woningen in het Vlaams Gewest
Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect
Wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten
Dienstenwet van 26 maart 2010
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
Wet van 13 november 2011 betreffend de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval
Wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot
de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling
Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid
Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen
voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren
hersenletsels
Wet van 22 mei 2014 houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van
hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het
vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende
Wet van 1 maart 2016 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011
Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en
tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging
van diverse bepalingen ter zake
Wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Wet van 5 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen
die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap
Wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers
Wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens
Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en
Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2020 tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in
het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in
geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecreet
Koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers
Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het
bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het
ten laste nemen hiervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van
de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen
Besluit van bijzondere machten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/006 van 18
juni 2020 tot het organiseren van het gezondheidskundig contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie
Koninklijk besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging
verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op
het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistratenvoorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van
de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren
Wet van 20 juli 2020 tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en tot
verheffing van het bestaande integriteitscharter inzake de ontwikkelingssamenwerking tot nationale standaard voor het
integriteitsbeleid
Decreet van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 20 juli 2020 betreffende het contactonderzoek in het kader van de
bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan
Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het
kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten
Koninklijk besluit van 29 oktober 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2018 tot bepaling van de specifieke
uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
Wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten
worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn
Wet van 22 november 2020 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de programma's voor gebruik in
schrijnende gevallen en medische noodgevallen betreft
Besluit van de Waalse Regering van 3 december 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot
vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19А tot 22А bis, van de
Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen, met het oog op de invoeging specifieke bepalingen voor microwoningen
Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Financieel recht
Koninklijk besluit van 23 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot regeling van de werking van het
Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast
Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder
Koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruiken
Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten
Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt
Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Koninklijk besluit van 27 april 2007 (I) op de openbare overnamebiedingen
Koninklijk besluit van 27 april 2007 (II) op de openbare uitkoopbiedingen
Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt
Koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking belangrijke deelnemingen
Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)

Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de
financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader
van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende
coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten
Koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het bijzonder
beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen
Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten (opgeheven door de wet van 19 april 2014)
Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4
van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten
Wet van 4 maart 2012 betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen
Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen
Wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding
van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
Wet van 9 juli 2020 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD
Financiën met het oog op de afschaffing van de inkomensvoorwaarde voor de toekenning van voorschotten op het onderhoudsgeld dat
verschuldigd is aan kinderen en het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en tot wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van
de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst
Decreet van het Vlaams Parlement van 2 oktober 2020 tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat
betreft de COVID-19-Winwinlening
Koninklijk besluit van 23 oktober 2020 houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en
sociale fraude

Fiscaal recht
Wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit (officieuze
coördinatie in het Duits)
Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met de Overeenkomst tussen Spanje en België tot het vermijden van dubbele
belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995
Koninklijk besluit van 13 februari 2003 ter uitvoering van artikel 203, § 1, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte
Wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende
aangifte
Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen
Wet van 17 december 2012 tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (I)
Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013. Antimisbruikbepaling – Fiscaal misbruik – Toepassingsgevallen – Registratie- en
successierecht
Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie
Koninklijk besluit van 1 maart 2016 tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de
gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België
Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
Wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het
gebruik van contanten
Wet van 11 februari 2019 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de
behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of
elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen
Wet van 22 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht
van erfpacht betreft
Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955
Koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97
van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van
het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten

Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie
Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)
Koninklijk besluit van 11 januari 2021 tot vastlegging van het tijdstip waarop de schade definitief is vastgesteld voor de toepassing van
het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek in het Waalse gewest

Gerechtelijk recht
Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het
gerechtelijk wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat
Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in
ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank
Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de
rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen

Grondwettelijk en administratief recht
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juli 1998 tot goedkeuring van het studiereglement in het gewoon
secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap
Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken
Wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen
Koninklijk besluit van 29 juli 2019 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers
van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2019
Decreet van het Waals Parlement van 3 september 2020 tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een
verzoekschrift om te worden gehoord
Koninklijk besluit van 27 oktober 2020 tot vaststelling van bepaalde ministeriele bevoegdheden
Wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020
Koninklijk besluit van 13 november 2020 tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handels- en economisch recht
Arrest Arbitragehof nr. 38/2000 van 29 maart 2000 (i.v.m. de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (uittreksel))
Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (opgeheven
door de wet van 2 april 2014)
Wet van 22 maart 2006 houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of
modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en
personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen
Mededeling van de Raad voor de Mededinging van 22 oktober 2007 betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in
kartelzaken
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
Dienstenwet van 26 maart 2010 (II) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Wet van 6 april 2010 (I) betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
Wet van 25 augustus 2012 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de
Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw 6 november
2007
Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de
Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht
Koninklijk besluit van 4 mei 2020 houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen
namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht

Wet van 16 juni 2020 betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen
Wet van 29 september 2020 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken
van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
2006/2004
Wet van 8 november 2020 houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het
Wetboek van economisch recht

Internationaal en supranationaal recht
Handvest van 12 december 2007 van de grondrechten van de Europese unie
Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te 'sGravenhage op 17 juni 2008, en Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17
juni 2008
Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari
2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en
reisdocumenten

Milieu-, energie- en stedenbouwrecht
Koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek
van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier
Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme
Koninklijk besluit van 8 juli 2018 houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen
Koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en
inningwijze van de bijdrage voor APETRA

Sociaal recht
Wet van 15 december 1998 tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een
vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de
woonzorgvoorzieningen
Wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat
Koninklijk besluit van 20 oktober 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17
november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2015 ten
gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen
Wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen Defensie
Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk
Decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale
Economie
Wet van 30 april 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen
Koninklijk besluit van 15 juli 2018 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december
2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de
kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op
58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden
Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers
Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector
Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers
Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden
genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust
Wet van 24 juni 2020 houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid
Koninklijk besluit van 15 juli 2020 houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

Koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een
ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
Decreet van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 20 juli 2020 tot invoering van een evenredigheidsbeoordeling
voorafgaand aan de aanneming of wijziging van beroepsreglementeringen
Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde
Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens coronaouderschapsverlof
Wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van
de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind
Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie
Koninklijk besluit van 4 november 2020 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016
houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader
van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

Strafrecht
Arrest Arbitragehof nr. 38/2000 van 29 maart 2000 (i.v.m. de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken (uittreksel))
Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
Wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de
doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen
Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens ("wapenwet")
Wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in
strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie
Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in
strafprocedures
Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen
Wet van 24 februari 2017 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering
betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013
Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot integratie in het federaal parket van de nationale cel, bedoeld in de wet van 22 maart 1999
betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
Wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het
Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen
Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002
betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek
Koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen
Wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie
Koninklijk besluit van 23 april 2020 houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 november 2020 tot wijziging van het politiebesluit van
26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 tot 6 uur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vennootschapsrecht
Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon

Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars
Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen
Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de
bedrijfsrevisoren
Koninklijk besluit van 27 april 2007 (I) op de openbare overnamebiedingen
Koninklijk besluit van 27 april 2007 (II) op de openbare uitkoopbiedingen
Koninklijk besluit van 30 april 2007 (I) betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk
besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren
Koninklijk besluit van 30 april 2007 (II) betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register
Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het instituut van de bedrijfsrevisoren
Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen
Koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar
register van het instituut van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en
auditorganisaties van derde landen
Wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen
Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

