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tussentijdse wijzigingen.
Voor de meest recente informatie kunt u steeds terecht op onze website
www.intersentia.be.

VOORWOORD

Beste docent(e),

In deze catalogus vindt u onze nieuwe en geactualiseerde uitgaven voor het hoger
onderwijs.
Graag presenteren wij u de nieuwe edities van onze bedrijfseconomische standaardwerken: het Handboek boekhouden – Dubbel boekhouden, het Handboek
boekhouden – Belgisch boekhoudrecht, Financieel management toegepast en
Financieel beleid in de onderneming. Met de geactualiseerde edities van Fiscaal
recht in essentie 2019, Vennootschapsbelasting toegepast 2019 en de verschillende werken over de btw en de vennootschaps- en personenbelasting in de reeks
Fiscale Handboeken houden wij de vinger aan de pols van de fiscaliteit.
Wat betreft de juridische uitgaven werden een aantal handboeken grondig geactualiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de diverse nieuwe edities rond het familiaal vermogensrecht, maar ook de handboeken Sociaal recht in essentie, Omgevingsrecht in
essentie, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek en Vermogensrecht in kort bestek
namen onze auteurs opnieuw onder de loep. Nieuw dit jaar zijn ook belangrijke overzichtswerken: Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Het vreemdelingenrecht
in 100 antwoorden en Recht in een multiculturele samenleving.
Tot slot, ons onderwijs is volop in beweging. Lessen worden interactiever,
e-learning vindt ingang en de digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden tot
maatwerk. Intersentia wil daarbij een helpende hand bieden. Om zowel docenten
als studenten optimaal bij te staan, kiezen wij ervoor om te blijven investeren in
aanvullend elektronisch lesmateriaal. Dat kan gaan van bordboeken, gespecialiseerde
powerpointpresentaties en ander extra lesmateriaal tot elektronische oefeningen. Zo
is ons aanbod elektronische oefeningen ook dit academiejaar opnieuw uitgebreid.
Bij maar liefst zeventien handboeken stellen wij deze ter beschikking. Wil u weten
waaruit het lesmateriaal bestaat bij het door u gekozen boek, surf dan naar onze
website of neem contact op met de uitgeverij via educatief@intersentia.be.
Hans Kluwer
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AANVULLEND
ONLINE LESMATERIAAL

Om optimaal te kunnen voldoen aan de vraag naar bijkomend lesmateriaal, evolueren Intersentia-handboeken steeds vaker tot gebruiksvriendelijke en hoogstaande
pakketten met aanvullende tools en up-to-date informatie. Naargelang het handboek bestaat dit lesmateriaal uit oefeningen en oplossingen, een bordboek, extra
bijlagen en casussen, actualiseringen, powerpointpresentaties en zelfs elektronisch
interactief lesmateriaal.
Titels waarbij in bijkomend lesmateriaal is voorzien, vindt u terug aan de hand van
dit icoontje:
EXTRA LESMATERIAAL

ELEKTRONISCHE OEFENINGEN

Dit interactief en elektronisch lesmateriaal biedt heel wat mogelijkheden:
– e-learning: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan zelfstudie doen, waar en wanneer ze willen;
– permanente evaluatie: als docent kunt u hun resultaten doorheen het academiejaar opvolgen. Wie maakte welke oefeningen? Hoe brachten de studenten
het er vanaf? Welke fouten maakten zij? enz.;
– innovatief onderwijs: in klasverband kunt u als docent interactief aan de slag
met uw studenten. Extra uitleg verschaffen waar nodig, oefeningen maken op
het einde van een meer theoretische les … het kan allemaal!
BORDBOEK

Dit is een digitale versie van een handboek dat u als docent kunt projecteren op een
scherm. Een bordboek werkt multifunctioneel en interactief, waarbij u o.m. eigen
materiaal kunt toevoegen, belangrijke delen kunt markeren enz.
POWERPOINT

Bij sommige uitgaven wordt een powerpointpresentatie aangeboden. Deze dia’s
kunt u zelf uitbreiden of aanpassen, zodat u als docent uw eigen accenten kunt
leggen.
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AANVULLEND ONLINE LESMATERIAAL

BIJLAGEN

Bij enkele van onze uitgaven worden extra bijlagen aangeboden, zoals modellen,
contracten, schema’s, actualiseringen enz.
OEFENINGEN

Bij het handboek worden uitgewerkte oefeningen aangeboden.
OPLOSSINGEN

De oplossingen van de oefeningen zijn beschikbaar voor docenten die het boek
voorschrijven als verplicht lesmateriaal.
GEVALSTUDIES

Bij het handboek worden casussen aangeboden. Zo leren de studenten de theorie
in de praktijk om te zetten en hoe ze de totale leerstof kunnen toepassen op gevalstudies.

Docenten die een boek als verplicht lesmateriaal invoeren, kunnen over dit
materiaal beschikken.
Voor meer informatie neemt u best contact op met de uitgeverij. Uiteraard kunt u
ook een kijkje nemen op onze website www.intersentia.be/hoger-onderwijs. Zo
beschikt u steeds over de meest recente informatie.
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BEDRIJF | Accountancy

Boekhouden in essentie
Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders
Vierde editie
JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE
Reeks In essentie
2016 | ISBN 978-94-000-0716-1 | xii + 232 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 27
De student leert in deze praktische uitgave de basisprincipes van het boekhouden kennen: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid en
consistentie enz.
De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd
EXTRA LESMATERIAAL
aan de hand van een “rode draad”-voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties met voorbeelden uitgewerkt.
Ook de inventarisverrichtingen aan het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het
financiële eindrapport – de jaarrekening – worden uitgeklaard. De auteurs gaan daarnaast kort in op de consolidatie en de evolutie naar IFRS-normen.
Door middel van oefeningen kan de student zelf aan de slag.

Consolidatie
Belgian GAAP en IFRS
Tweede editie
CARINE COPPENS en MARIO DEKEYSER
2017 | ISBN 978-94-000-0751-2 | xii + 332 blz. | paperback
Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 39
Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces:
in het eerste deel wordt dit proces besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (BE GAAP), terwijl het in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig
de internationale boekhoudnormen of ‘International Financial Reporting Standards’
EXTRA LESMATERIAAL
(IFRS).
In eenvoudige taal worden eerst de consolidatiebegrippen, de consolidatieregelgeving en de consolidatietechniek beschreven, zowel conform BE GAAP als volgens IFRS. Vervolgens
worden aan de hand van eenvoudige voorbeelden de verschillende stappen in het consolidatieproces geïllustreerd.
Niet alleen een samenvatting van de consolidatietheorie, maar ook een overzicht van de meest voorkomende
consolidatieboekingen in de praktijk komen aan bod. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan de
meest voorkomende wijzigingen in de consolidatiekring, die aan de hand van duidelijke voorbeelden worden
geïllustreerd.
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Basisboekhouden
Van begin- tot eindbalans
Derde editie
ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE COPPENS, CARINE
PATFOORT en SADI PODEVIJN
2016 | ISBN 978-94-000-0712-3 | xvi + 374 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 49
Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie.
EXTRA LESMATERIAAL
Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van
een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen.
In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt
bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft u de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen
en te kunnen beoordelen.

NIEUW

Handboek Boekhouden – Belgisch boekhoudrecht
De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen
en financiële rapporteringstandaarden voor
ondernemingen en (internationale) verenigingen
en stichtingen in België
Derde editie
ERIK DE LEMBRE, MARLEEN MANNEKENS en
LIESBET VAN DE VELDE
Reeks Handboek Boekhouden
2019 | ISBN 978-94-000-1029-1 | ca. 575 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 50
Deze derde editie omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële
rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen). Het boek legt het ‘wettelijk’ kader uit van waaruit in België de jaarrekeningen
van ondernemingen en verenigingen en stichtingen ontstaan.
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Handboek Boekhouden – Enkelvoudig boekhouden
Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en
de kleine vzw
Tweede editie
ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE
Reeks Handboek Boekhouden
2016 | ISBN 978-94-000-0627-0 | xvi + 176 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 25
Het is een algemeen geldende regel dat de administratieve kosten die verbonden
zijn aan het voeren van een boekhouding, in evenwicht moeten blijven met het
nut dat het oplevert. Daarom mogen kleine ondernemingen en vzw’s hun financiële administratie organiseren
volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn ze niet verplicht een dubbele boekhouding
te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan
gekoppelde financiële rapportering.

NIEUW

Handboek Boekhouden – Dubbel boekhouden
Basisbeginselen
Vijfde herwerkte editie
ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE
Reeks Handboek Boekhouden
2019 | ISBN 978-94-000-1030-7 | ca. 675 blz. | paperback
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 52
Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding
moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgeEXTRA LESMATERIAAL
legde schema’s. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang
tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer
met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de
meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de
vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investeringscyclus, de financieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding
op jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden (zie volgende
blz.).
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Handboek Boekhouden – Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en stichtingen)
Vierde editie
ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE
Reeks Handboek Boekhouden
2016 | ISBN 978-94-000-0628-7 | xxxvi + 936 blz. | paperback
Prijs: € 125 | Studentenprijs: € 69
Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken
van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudEXTRA LESMATERIAAL
recht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld – indien van toepassing
– volgens de adviezen van de CBN. Vervolgens wordt aan de hand van tal van praktische voorbeelden uitgelegd
hoe dit verwerkt wordt in de boekhouding. Wanneer er een afwijkende behandeling voorzien is voor verenigingen en
stichtingen, wordt dit duidelijk en overzichtelijk weergegeven in het boek.
Op basis van deze uitgave is de lezer er perfect toe in staat op een correcte manier een jaarrekening conform
het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen.

Handboek Boekhouden – IFRS
Essentiële begrippen en standaarden
ERIK DE LEMBRE en IGNACE BOGAERT
Reeks Handboek Boekhouden
2017 | ISBN 978-94-000-0643-0 | xxvi + 548 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 35
In deze uitgave worden de verschillende IFRS-standaarden behandeld vanuit een
Belgische toepassingscontext. Het handboek maakt een duidelijk onderscheid
tussen de meeste relevante standaarden om een goede basiskennis te verwerven, en daarnaast ook toevoegingen om een meer diepgaande kennis op te
bouwen. Hierdoor richt dit handboek zich zowel naar de academische wereld als naar de actieve beroepsbeoefenaar die in aanraking komt met IFRS-rapporteringsaspecten.
Het handboek illustreert de verschillende standaarden met praktijkvoorbeelden uit Belgische jaarrekeningen
van beursgenoteerde vennootschappen. Tevens wordt de aansluiting met het Belgische boekhoudrecht steeds
behouden aan de hand van een visuele concordantietabel tussen de relevante geconsolideerde balansrubrieken
volgens het Belgische boekhoudrecht en de overeenkomstige IFRS-standaard(en).
Naast de theoretische concepten hebben de auteurs er ook voor geopteerd om ieder hoofdstuk af te sluiten
met praktische gevalstudies.
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Handboek Boekhouden – Consolidatie
Tweede editie
ERIK DE LEMBRE en SADI PODEVIJN
Reeks Handboek Boekhouden
2014 | ISBN 978-94-000-0368-2 | xiv + 378 blz. | paperback
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 45
• Wanneer moet een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen?
• Welke ondernemingen worden opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening?
• Hoe gebeurt deze opname? Welke consolidatiemethode wordt wanneer
toegepast?

EXTRA LESMATERIAAL

De antwoorden vindt u in dit handboek. Het consolidatieproces wordt stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.
Het boek neemt de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de Belgische regelgeving, als uitgangspunt en maakt op regelmatige basis de vergelijking met de internationale rapporteringsstandaarden IAS/IFRS. Waar nodig worden de verschillen aan de hand van voorbeelden toegelicht. De opbouwende
cijfervoorbeelden zorgen ervoor dat dit handboek zeker gebruikt kan worden om via zelfstudie inzicht te
verkrijgen in de consolidatietechniek. Voor anderen zal het werk als naslagwerk een bijzonder bruikbaar houvast
bieden.

Computerboekhouden met Octopus
(met documentenbundel)
Vijfde editie
MARIEKE VAN BEYLEN, FILIP DE MAESENEER en WOUTER BELLEKENS
2018 | ISBN 978-94-000-0907-3 | xxii + 282 blz. | paperback
Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 35
Dit handboek is een vlotte, ‘hands-on’ onderdompeling in de mogelijkheden van
het onlinepakket Octopus Internetboekhouden. In een eenvoudige starterscase
leert u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende
EXTRA LESMATERIAAL
case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veelvoorkomende
moeilijkheden en wetenswaardigheden. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad.
U leert niet gewoon ‘boeken’, maar ook de boekhouding met inzicht organiseren en gevallen behandelen
die niet geautomatiseerd kunnen worden. Resultaat?
Met deze actieve en creatieve benadering krijgt u de
Met gratis studentenaccount Octopus
praktische vaardigheid van het werken met Octopus volledig
voor de casestudy.
onder de knie.
De documenten voor de uitwerking van de cases die aan
bod komen, vindt u in een aparte bijgesloten bundel.
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Computerboekhouden met WinBooks
(met documentenbundel)
MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER
2015 | ISBN 978-94-000-0507-5 | xxii + 442 blz. | paperback
Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 35
WinBooks laat de traditionele boekhouding echt helemaal achter zich. De
interface van dit eigentijdse pakket is uiterst gebruiksvriendelijk, dynamisch en
efficiënt. U kunt vlot boeken en daarbij heel wat bijkomende informatie registreren.
U kunt zonder ingewikkelde correctieposten verbeteringen aanbrengen, vindt
EXTRA LESMATERIAAL
in een handomdraai alle mogelijke lijsten en hebt direct toegang tot de wettelijk
vereiste documenten. Klaar voor de uitdaging? Met dit handboek werkt u zich vlot door een brede waaier van
functies, registraties en rapporten.
Met een eenvoudige starterscase leert u snel en helder basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende
case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complexere situaties, wetenswaardigheden en geavanceerde technieken. Deze case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad.
U leert niet enkel gewoon “boeken”, maar vooral ook op een uiterst efficiënte en toch eenvoudige manier de
boekhouding met inzicht organiseren, verbanden zien tussen registraties en de vele rapporteringsmogelijkheden
benutten.
Dit boek kan gebruikt worden als u voor het eerst met een
boekhoudpakket leert werken maar daarbij meteen behoorMet gratis studentenaccount WinBooks
lijk ver wenst te gaan. Het is ook uitstekend geschikt voor de
voor de casestudy.
verdieping van uw vaardigheden met dit soort software als u
reeds met een eenvoudiger pakket hebt gewerkt.

Ondernemingsboekhouden
Van boekhouding tot jaarrekening
JEAN PIERRE VINCKE
2017 | ISBN 978-94-000-0787-1 | lvii + 828 blz. | paperback
Prijs: € 149 | Studentenprijs: € 59
Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van
vennootschappen.
Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding
bondig uitgelegd.
Na een algemene inleiding komen de gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen betreffende
het opmaken en neerleggen van de jaarrekening aan bod. De meeste rubrieken uit de jaarrekening worden
besproken, met aandacht voor de waarderingsregels en de boekhoudkundige verwerking. Het belang van het
jaarverslag wordt aangekaart, alsook de controle en de openbaarmakingsverplichtingen.
De bijzondere bepalingen van diverse vennootschapsvormen mogen uiteraard niet ontbreken. Een afzonderlijk
deel wordt gewijd aan alle types van vennootschappen, hun belangrijkste kenmerken en bepalingen betreffende
kapitaal en kapitaalwijzigingen. Aansluitend worden ook de verschillende vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en bijkantoren gedefinieerd.
Reorganisaties zijn actueler dan ooit, maar hoe wordt hier boekhoudkundig gevolg aan gegeven? Zowel fusies
en splitsingen, de inbreng van een bedrijfstak, de omzetting of ontbinding van een vennootschap als een gerechtelijke reorganisatie zijn mogelijkheden, die boekhoudkundig uiteengezet worden.
De essentiële begrippen en kenmerken van consolidatie worden summier voorgesteld.
Tot slot komen ook de verplichtingen inzake boekhouding en rapportering van de verenigingen en stichtingen aan bod.
16
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Grondslagen financieel boekhouden
ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en MARLEEN WILLEKENS
2017 | ISBN 978-94-000-0873-1 | x + 294 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 35
Dit boek geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden en richt
zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid
achter de boekhoudkundige cijfers.

Financieel boekhouden
Tweede editie
ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en MARLEEN WILLEKENS
2018 | ISBN 978-94-000-0943-1 | xxvi + 506 blz. | paperback
Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 45
Dit boek is bestemd voor studenten hoger onderwijs en voor diegenen die zich meer
willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand
van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende
Belgische boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.
Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit
boek uitvoerig aan bod, met waar nodig verwijzingen naar het boekhoudrecht en
naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
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Analytisch boekhouden en kostencalculatie
Veertiende editie
WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT, SOPHIE
HOOZÉE en CARINE PATFOORT
2016 | ISBN 978-94-000-0759-8 | xx + 532 blz. | paperback
Prijs: € 70 | Studentenprijs: € 55
Dit werk behandelt uitgebreid de problematiek van de analytische boekhouding
en de kostencalculatie.
Het boek vangt aan met een algemene afbakening van het terrein van de
EXTRA LESMATERIAAL
analytische boekhouding en de kostencalculatie en met een studie van de kostensoorten. Daarna wordt de traditionele benadering van full costing besproken, waarbij zowel de techniek van
de kostenverdeelstaat, de resultaatbepaling als de journaalposten uit een autonome analytische boekhouding
stapsgewijs aan bod komen. Het volgende deel herneemt de full costing-benadering, maar met een uitbreiding
naar verschillende typologieën van industriële productieprocessen. Vervolgens wordt de techniek van activitybased costing besproken en geïntegreerd in de kostenverdeelstaat en de autonome analytische boekhouding.
Ten slotte behandelen de auteurs direct costing en standaardkostencalculatie. In dit laatste deel komt ook de
verschillenanalyse uitgebreid aan bod.
Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek voor verscheidene
richtingen in het economisch hoger onderwijs en voor mensen uit de praktijk die wat meer achtergrond willen bij
de implementatie van een costing- of controlling-module in een ERP-pakket.

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast
Vijfde editie
CARINE COPPENS en MIEKE KIMPE
Reeks Toegepast
2017 | ISBN 978-94-000-0820-5 | xii + 354 blz. | paperback
Prijs: € 50 | Studentenprijs: € 35
Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van
de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case
geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van
de externe rapportering van een onderneming.
EXTRA LESMATERIAAL
De manier waarop de accountant de gepubliceerde cijfers van een onderneming analyseert, wordt op een praktijkgerichte manier benaderd. De interpretatie
van de analyse wordt uitvoerig belicht. Naast de traditionele technieken die gebruikt worden om de bekende
ratio’s te berekenen, geven de auteurs een duidelijk inzicht in de interpretatie van de cijfers. De cijfers van de
bestudeerde onderneming worden voortdurend vergeleken met andere ondernemingen uit de sector.
Ook het maatschappelijk jaarverslag komt aan bod: de toegenomen aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft immers ook een impact op de rapportering en de communicatie in het bedrijfsleven.
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Auditing

NIEUW

MARLEEN WILLEKENS
2019 | ISBN 978-1-78068-769-8 | ca. 300 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 45
Auditing is de Engelse vertaling van het vroegere Handboek auditing. Dit
handboek biedt een duidelijk overzicht van de theorie en praktijk van financiële
en operationele audits. In het boek worden de verschillende auditbegrippen en
auditdoelstellingen didactisch toegelicht en wordt een overzicht gegeven van de
organisatie van het auditberoep.
De auteurs bespreken de risicoanalyse in het kader van een audit en de
evaluatie en het gebruik van de internecontrolesystemen bij de uitvoering van de
auditwerkzaamheden. Het boek besteedt uitvoerig aandacht aan de operationele
en financiële audit, waarbij niet nagelaten wordt de verschillende audittechnieken grondig te bespreken. Een
apart hoofdstuk is gewijd aan het gebruik en de toepassing van steekproeftechnieken die in het auditberoep
gangbaar zijn.
Het boek is geschreven voor studenten, stagiairs en bedrijfsrevisoren, en is eveneens een naslagwerk voor
iedere revisor en interne auditor.
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Management Control
Concepts, Methods and Practices
WERNER BRUGGEMAN, SOPHIE HOOZÉE en REGINE SLAGMULDER
2018 | ISBN 978-1-78068-451-2 | 316 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 35
Management Control: Concepts, Methods and Practices conceptualises the
management control concepts, methods and practices used by C-level executives and controllers in managing financial and strategic performance. It shows
how these performance control processes can be integrated in order to create
and improve internal strategic alignment.
The authors promote a holistic approach and highlight the role of human
motivation in the design of management control systems. Using insights from the
psychology literature on motivation in the workplace, this book argues that management control systems should
not only align goals and interests of internal organisational actors but also enhance their autonomous motivation and well-being in order to achieve sustainable performance. Through the use of numerous examples from
European companies, this book provides the reader with a range of familiar issues and a wide variety of ideas
and methods to use in response.
The book provides materials that can be used in business and management control courses at both undergraduate and graduate level, as well as for use in the workplace, benefiting managers, consultants, financial
analysts, controllers, information systems designers and executive leaders of organisations.

Handboek Management Accounting
Elfde editie
PATRICIA EVERAERT, WERNER BRUGGEMAN en SOPHIE HOOZÉE
2018 | ISBN 978-94-000-0921-9 | xxx + 432 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 34
Dit handboek geeft een inzicht in de techniek van kostprijsberekening en het
gebruik ervan bij het nemen van managementbeslissingen. Het eerste deel
gaat in op de basisbegrippen en de technieken van kostencalculatie. Deel twee
behandelt de historische kostprijsberekening en de resultaatbepaling.
Deel drie verduidelijkt op welke manier kosten- en opbrengstinformatie
gebruikt moet worden bij het nemen van beleidsbeslissingen. In deel vier over
de strategische kosten en winstgevendheidsanalyse komen ABC en time-driven
ABC aan bod. Tot slot behandelt deel vijf de strategische kostenbeheersing.
Achteraan in het boek zijn oefeningen opgenomen die de student kunnen
ondersteunen bij het instuderen van de materie.
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BEDRIJF | Fiscaliteit
NIEUW

Handboek btw 2019-2020
MARC GOVERS, FRANK BORGER en PETER RAES
Reeks Fiscale Handboeken
2019 | ISBN 978-94-000-1050-5 | ca. 660 blz. | paperback
Prijs: € 79 | Studentenprijs: € 38
Dit handboek verduidelijkt op een gestructureerde en overzichtelijke manier de
toepassing van de complexe btw-regelgeving. Het boek is logisch opgebouwd
en geeft een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen als: Wie is btw-plichtig?
Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er recht op
vrijstelling en wie moet de btw voldoen?
Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek van aftrek en
teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m. btw enz.
Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch bruikbaar door de
schematische voorstelling van de btw-problematiek.

NIEUW

Handboek vennootschapsbelasting 2019-2020
INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks Fiscale Handboeken
2019 | ISBN 978-94-000-1051-2 | ca. 520 blz. | paperback
Prijs: € 79 | Studentenprijs: € 35
Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting
volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord
gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de
vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de aftrekbare
kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek …? Omwille van de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de
juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast
wordt er gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte.
Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap,
komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd
aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen.
De unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als
referentiewerk voor praktijkmensen die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.
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Handboek personenbelasting 2019-2020
INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks Fiscale Handboeken
2019 | ISBN 978-94-000-1049-9 | ca. 800 blz. | paperback
Prijs: € 85 | Studentenprijs: € 40
Dit handboek benadert gestructureerd en op een originele manier de materie
van de personenbelasting. Er wordt zowel aandacht besteed aan het standpunt
van de fiscale administratie als aan de interpretatie die men terugvindt in de
fiscale rechtspraak. Het handboek kan op verschillende niveaus worden gelezen,
naargelang de behoeften van de lezer. Naast een overzichtelijke omschrijving van
de basisregels en basisstructuur wordt zo veel mogelijk ook meer gedetailleerde
informatie gegeven.
Het boek geeft een duidelijk antwoord op klassieke vragen als: wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting, hoe wordt de personenbelasting berekend, hoe zit het met inkomsten
uit onroerende goederen en wat met de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen, wat zijn de beroepskosten, wanneer heeft men te maken met diverse inkomsten. Daarnaast wordt in afzonderlijke hoofdstukken
aandacht besteed aan de verschillende soorten beroepsinkomsten.
Ook de verschillende voorheffingen komen aan bod.
Het handboek wordt afgesloten met een geïntegreerde oefening, om de kennis van de materie te testen.

Handboek fiscale procedure btw
Tweede editie
ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE
Reeks Fiscale Handboeken
2016 | ISBN 978-94-000-0624-9 | xiv + 266 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 30
In dit boek komen achtereenvolgens aan bod: de aangifte en controle, de
bewijsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling en invordering
van btw-schulden en de vorderingen van de belastingplichtige. De specifieke
werking van het btw-systeem, met regelmatige aangifte- en betalingsverplichtingen en rechtstreekse toerekeningen van btw-aftrekken en btw-teruggaven op
verschuldigde btw, en met tal van uitzonderingsbepalingen, heeft tot gevolg dat
deze btw-procedureregeling nogal complex is.
Bovendien blinkt de toepasselijke wetgeving niet uit in duidelijkheid en coherentie. Dit leidt bij de toepassing in
de praktijk tot heel wat vragen en discussies, die ook voor verdeeldheid zorgen in de rechtspraak. Daarbij moet al
te vaak worden vastgesteld dat de Belgische wetgever op het vlak van de btw-procedure in gebreke blijft, zeker
waar het erom gaat de rechten van de belastingplichtige te omschrijven en te waarborgen.
In dit boek wordt ernaar gestreefd om deze ingewikkelde wetgeving toch op een gestructureerde en eenvoudige wijze uiteen te zetten en te illustreren met een heel aantal voorbeelden. Het boek is dan ook in de eerste
plaats bedoeld voor het onderwijs. Het belang van de naleving van de procedureregels leidt er evenwel toe dat
dit handboek niet alleen van nut kan zijn voor studenten, maar ook voor belastingplichtigen en hun raadgevers.
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Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen

Intersentia | Fiscale Handboeken

Elfde editie
ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE
Reeks Fiscale Handboeken
2018 | ISBN 978-94-000-0927-1 | xvi + 402 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 35

Fiscale
procedure
inkomsten
belastingen
Ilse De Troyer Luk Vandenberghe

Handboek ﬁscale procedure
inkomstenbelastingen
Elfde editie

De wetgeving en de rechtspraak met betrekking tot de vestiging, de betwisting
en de inning van aanslagen in de inkomstenbelastingen evolueren bijzonder snel.
Zo snel dat het voor de ‘gewone’ belastingbetaler en zelfs voor vele fiscalisten
niet of nauwelijks bij te houden is.
Nochtans is een inzicht in de fiscale procedureregels uiterst belangrijk voor wie
als belastingplichtige niet te veel wil betalen aan de fiscus.
Het Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen biedt
een overzichtelijke en duidelijke leidraad in deze complexe
Door de overzichtelijke structuur en
materie.
de talrijke voorbeelden en modellen
Het bevat een globaal overzicht van alle elementen van de
is het een ideaal studieboek en een
fiscale procedure op het vlak van de inkomstenbelastingen. Een
gebruiksvriendelijke handleiding voor
apart deel is gewijd aan een reeks praktische vragen waarmee
alle belastingplichtigen en fiscalisten.
de belastingplichtige kan worden geconfronteerd bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen.

Handboek successierechten

Intersentia | Fiscale Handboeken

Derde editie
DIRK DE GROOT
Reeks Fiscale Handboeken
2016 | ISBN 978-94-000-0725-3 | xiv + 204 blz. | paperback
Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 30

Successie
rechten
Dirk De Groot

Handboek successierechten
Derde editie

Het Handboek successierechten geeft een beknopt maar volledig overzicht van
de successierechten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dankzij de doorzichtige structuur kan de lezer op een efficiënte manier zijn probleem situeren. Bij de verschillende hoofdstukken en onderdelen wordt telkens
verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer,
rechtspraak en administratieve aanschrijvingen in verband met de betrokken
materie.
Het boek biedt studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de
juridische adviesverlening de mogelijkheid om een probleem te situeren en een aanknopingspunt te vinden tot
het oplossen ervan.
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Handboek registratierechten

Intersentia | Fiscale Handboeken

Tweede editie
ASTRID PEETERS en TIM WUSTENBERGHS
Reeks Fiscale Handboeken
2016 | ISBN 978-94-000-0680-5 | xviii + 338 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 35

Registratie
rechten
Astrid Peeters Tim Wustenberghs

Handboek registratierechten
Tweede editie

Dit boek geeft een beknopt maar duidelijk en gestructureerd overzicht van de
registratierechten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het
boek wordt telkens verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de
voornaamste rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrijvingen. Het
boek wordt op diverse universiteiten en hogescholen gebruikt als handboek,
maar biedt ook de beroepsmensen zoals accountants, boekhouders, notarissen
en advocaten een bruikbare handleiding. Dit boek geeft de lezer niet alleen een
beter inzicht in de materie van registratierechten, maar stelt hem ook in staat om
een probleem te situeren en een mogelijke oplossing te vinden.

NIEUW

Uw vennootschap en de fiscus
Zesde editie
TINA TACK, PIETER GILLEMON, BART PEETERS,
CARL VAN BIERVLIET en FILIP VANDENBERGHE
Reeks Fiscale Topics
2019 | ISBN 978-94-000-1062-8 | ca. 575 blz. | paperback
Prijs: € 69 | Studentenprijs: € 30
Dit handboek geeft u op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende
aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de
fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen van een ondernemer.
Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische tips tonen de
auteurs aan welke verschillende mogelijkheden er bestaan om belastingen
optimaal en overzichtelijk te structureren. Om het meest voordelige fiscale stelsel te genieten, moet een goede
bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar om met kennis van zaken zijn beleid in te schatten, met
meer begrip een discussie aan te gaan met zijn accountant en belastingconsulent, en onaangename fiscale en
financiële verrassingen te voorkomen.
Deel I is opgebouwd uit een aantal actuele thema’s waarmee elke vennootschap te maken krijgt. In deel II
worden de basisregels van de vennootschapsbelasting uiteengezet.
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Vennootschapsbelasting toegepast
2019
PAUL BEGHIN en ANNELIES ROGGEMAN
Reeks Toegepast
2019 | ISBN 978-94-000-1015-4 | xxvi + 336 blz. | paperback
Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 35
Vennootschapsbelasting toegepast benadert gestructureerd en op een originele
manier de materie van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt het juridische
uitgangspunt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten.
De band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met
talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak.
Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten.
Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en
belastingkrediet, aan de verschillende tarieven en aan de bijzondere aanslagstelsels. De combinatie van theorie
en talrijke voorbeelden maakt dit handboek uitermate interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en
als referentiewerk voor praktijkmensen die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van vennootschapsbelasting.
Deze nieuwe editie omvat de maatregelen van de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25
december 2017 en de wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (1) van 30 juli 2018, over
de drie hervormingsfasen 2018, 2019 en 2020.
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Financieel management toegepast
Hoe financier ik mijn onderneming?
Derde editie
RUDY AERNOUDT
Reeks Toegepast
2019 | ISBN 978-94-000-1052-9 | xii + 450 blz. | paperback
Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 35
Dit boek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek
waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen.
Vandaar de titel: Financieel management toegepast. Dit maakt het boek uiterst
EXTRA LESMATERIAAL
geschikt zowel voor financiële managers als voor universiteits- en hogeschoolstudenten.
Na een beschrijving van het financiële landschap bespreekt de auteur de basisconcepten van het financieel management. Vervolgens worden de optimale financiering en de waardebepaling van de onderneming
besproken. Alle vormen van schuldfinanciering komen nadien aan bod. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de
vijf belangrijkste financieringsbronnen: winstinhouding, leverancierskredieten, kaskredieten, voorschotten en
investeringskredieten. Mezzaninefinanciering, business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie
worden eveneens uitgebreid onder de loep genomen. Met de bespreking van de Bazel-akkoorden ten slotte, wil
de auteur bedrijfsleiders munitie aanreiken indien financiers stellen dat iets niet kan ‘omwille van Bazel’.
Het glossarium op het einde van het boek definieert de belangrijkste financiële begrippen. De ijverige student
en de leergierige financieel manager vinden er bovendien ook de oplossingen van de oefeningen.

Financial Management in Practice
RUDY AERNOUDT
2017 | ISBN 978-1-78068-432-1 | xx + 412 blz. | paperback
Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 35

Finan
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Financial Management in Practice aims, as the title suggests, to go beyond a
Financial Management
classic academic approach to financial management, by illustrating theoretical
in Practice
insights with concrete cases. The book is structured according to this ethos of
practicality. Beginning with a description of the current banking and entrepreneurial landscape, the book proceeds to examine the basic concept of financial
management. The business plan and financial plan then become the working
tools in the author’s search for optimal financing and in determining the value of
the enterprise. This is followed by an analysis of all forms of debt financing.
Subsequently the book examines mezzanine financing and formal and informal venture capital, including business angels and crowdfunding. This form of financing requires another reading of the business plan. The central
focus is no longer on the repayment capacity, but on the potential added value to the investment. Of course,
this also applies to initial public offerings, which are discussed later on. The book concludes with a review of
the Basel Accords, from the point of view of the entrepreneur. With this, the author provides ammunition for
managers confronted with banks or venture capitalists who claim that some actions are not possible ‘because of
Basel’.
The glossary at the end of the book lists the major financial terms to ensure smooth reading. The included
tables of annuity factors should facilitate investment analysis. And last but not least, solutions to the exercises
provided have been included at the back of this book, so that the active reader can evaluate their own solutions.
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Financieel beleid in de onderneming toegepast
Tweede editie
KURT KEGELS, MIEKE KIMPE en JEROEN PEETERS
Reeks Toegepast
2019 | ISBN 978-94-000-1059-8 | ca. 260 blz. | paperback
Prijs: € 55 | Studentenprijs: € 35
Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van
hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod.
Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet
EXTRA LESMATERIAAL
worden in een concrete strategie, met de nodige vertaling in een marketing- en
financieel plan.
De auteurs schenken vooral aandacht aan het financiële luik. Het financieel plan is immers verplicht bij de
opstart van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Na de keuze van een geschikte ondernemingsvorm, wordt vervolgens dieper ingegaan op de belangrijkste elementen van de jaarrekening, de balans en de
resultatenrekening.
Eens de financiële prognoses zijn gemaakt en de verschillende deelbudgetten zorgvuldig zijn bepaald,
besteden de auteurs aandacht aan de financieringsbehoefte. Zo kunnen tal van verstrekkers van zowel eigen als
vreemd vermogen bij de opstart of in een latere levensfase worden aangesproken.
Tijdens het bestaan van de onderneming is het bovendien de taak van het management om de financiële
gezondheid op te volgen. Een financiële analyse geeft een algemeen beeld van het financiële evenwicht van het
bedrijf, geeft aan of er voldoende geld aanwezig is en of investeringen en financiële middelen voldoende renderen.
Tot slot komen de verschillende aspecten van een bedrijfsovername en een beursintroductie uitgebreid aan bod.

Business Valuation
Using Financial Analysis to Measure a Company’s
Value
Third edition
GUY PARMENTIER en BART CUYPERS
2017 | ISBN 978-1-78068-448-2 | x + 318 blz. | paperback
Prijs: € 79 | Studentenprijs: € 35
What determines a company’s financial health and what drives company value?
Having this intellectual skill set can leverage your ability to make better strategic
decisions. Therefore, the authors have structured this book in a way that enables
non-specialists to grasp all relevant financial information using tools that allow
efficient financial analyses.
For the non-financial experts the book starts by presenting the essentials of financial analysis and business
valuation in a structured way. Also professionals who work with relatively ‘static’ financial data concerning solvability
and debt will welcome the more dynamic financial toolset incorporated in this book. This toolset will enable them
to get to the heart of the (financial) matter faster by focusing on relevant data. By making the relevant financial
analyses this book gives the reader a better insight in the company’s value. Not just by explaining theory, but
also by showing how you can use the output of the financial analyses to challenge the forecasted data that will
determine the price you will obtain or have to pay.
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Financieel beheer voor KMO’s
Tweede editie
EDDY LAVEREN en PETER-JAN ENGELEN
2018 | ISBN 978-94-000-0940-0 | xii + 244 blz. | paperback
Prijs: € 50 | Studentenprijs: € 35
Dit boek behandelt de belangrijkste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering (corporate finance). Zowel het aantrekken van financiële middelen (de
financieringsbeslissing) als het aanwenden ervan (de investeringsbeslissing)
komen aan bod. Het boek Financieel beheer voor KMO’s is een zeer toegankelijk
basiswerk inzake ondernemingsfinanciering, waarin de lezer heel wat wegen en
middelen worden aangereikt om waarde te creëren voor de onderneming.
Het boek bevat de juiste mix van theoretische onderbouw en praktische
toepasbaarheid door het geheel te illustreren aan de hand van cijfervoorbeelden en resultaten van empirisch
onderzoek. Het boek laat duidelijk zien hoe de diverse concepten gebruikt kunnen worden in het dagelijkse financiële beheer van KMO’s. Tevens vindt de lezer talrijke literatuurreferenties die hem toelaten bepaalde aspecten
verder uit te diepen.
Het boek richt zich zowel tot (bedrijfs)economiestudenten van universiteiten en hogescholen als tot managers die
de nodige kennis inzake financieel beheer willen verwerven of hun vroegere kennis wensen te actualiseren.

Financiële analyse van de onderneming
Theorie en toepassing op de jaarrekening volgens
Belgian GAAP en IFRS (twee delen)
Vijfde editie
HUBERT OOGHE, HEIDI VANDER BAUWHEDE en
CHARLES VAN WYMEERSCH
2017 | ISBN 978-94-000-0802-1 | xxvi + 630 blz. | paperback
Prijs: € 99 | Studentenprijs: € 60
Dit boek is al jarenlang het standaardwerk in zijn vakgebied. Het boek geeft een
EXTRA LESMATERIAAL
gestructureerd overzicht van de diverse technieken van financiële analyse. Door
het toenemende belang van IFRS als financiële rapporteringsstandaard wordt naast het
Belgische jaarrekeningenmodel (micro, verkort, volledig en geconsolideerd) ook uitgebreid aandacht besteed aan
de financiële analyse van het IFRS-jaarrekeningenmodel. Op deze manier krijgt de student/lezer niet alleen een
beter begrip van de financiële analysetechnieken, maar ook een inzicht in enkele belangrijke verschillen tussen de
Belgische en internationale financiële rapporteringsstandaarden.
Het geheel wordt geïllustreerd aan de hand van een uitgewerkt praktijkvoorbeeld, waarbij de student/lezer
onmiddellijk geconfronteerd wordt met de praktijk.
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Handboek bedrijfsfinanciering
Theorie en praktijk
Vijfde editie
MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE en
CYNTHIA VAN HULLE
2018 | ISBN 978-94-000-0928-8 | xxvi + 526 blz. | paperback
Prijs: € 99 | Studentenprijs: € 57
Dit handboek behandelt de financiële problematiek vanuit het standpunt van de
individuele onderneming met een industriële, handels- of dienstenactiviteit (met
EXTRA LESMATERIAAL
uitzondering van financiële instellingen).
De doelstellingen zijn theoretisch inzicht en praktische toepassing, rekening houdend
met de institutionele omgeving waarin de financiële bedrijfsbeslissingen worden genomen. In een inleidend
hoofdstuk worden de doelstellingen en functies van het financieel beleid besproken. Daarna worden de volgende
onderwerpen behandeld: de waardering, de investeringsbeslissing en de minimumrendementseis, de kapitaalstructuur en de dividendpolitiek, de financiering op lange en middellange termijn, het beheer van nettobedrijfskapitaal en enkele bijzondere aspecten.

NIEUW

Corporate Finance
MARC DELOOF, SOPHIE MANIGART, HUBERT OOGHE en
CYNTHIA VAN HULLE
2019 | ISBN 978-1-78068-654-7 | xxviii + 474 blz. | paperback
Prijs: € 99 | Studentenprijs: € 59
This textbook on corporate finance deals with the different sources of funding
and the capital structure of corporations (excluding financial institutions), the
decisions that managers can take to increase enterprise value as well as the
tools and analysis used to allocate financial resources.
The authors link theoretical insight to practical cases. The objectives and functions of corporate finance are discussed in an introductory chapter. The following chapters cover: fundamental
financial valuation principles, investment analysis and the minimum investment return requirement, capital structure and dividend policy, long-term and medium-term financing, working capital as well as some specific financial
topics such as valuation of companies, international financial policy, financing of growth companies, mergers and
acquisitions, etc.
While written for students, this book is also appealing to financial professionals such as financial directors,
credit rating agencies, corporate managers in financial institutions as well as accountants and auditors.
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Human Resource Management in essentie
Vijfde editie
RALF CAERS
Reeks In essentie
2017 | ISBN 978-94-000-0821-2 | xiv + 292 blz. | paperback
Prijs: € 40 | Studentenprijs: € 30
Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Management-domein
aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen
en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot het
verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht,
met wetenschappelijke literatuur als fundament.
EXTRA LESMATERIAAL
In de hedendaagse organisaties vindt HRM zowel binnen als buiten het HRdepartement plaats. Denken we maar aan de dagelijkse leiding door de lijnmanager. Deze uitgave heeft dan ook
een dubbel doel. Zij tracht haar lezers enerzijds de kennis te bieden die hen kan helpen om beter als medewerker of leidinggevende in een organisatie te functioneren. Anderzijds wenst zij deze lezers een voldoende brede en
sterke basis aan te reiken die hen in staat stelt om later deeldomeinen van HRM diepgaander te bestuderen.

NIEUW

Human Resource Management: Basics
Second edition
RALF CAERS
2018 | ISBN 978-1-78068-771-1 | xiv + 278 blz. | paperback
Prijs: € 40 | Studentenprijs: € 30
This handbook is an introduction to Human Resource Management, with a clear
focus and without digression. It discusses issues in recruitment and selection,
shows how socialisation and leadership can be applied to improve performance,
and helps to deal with dismissal of staff. The handbook is aimed at practitioners,
with practical hints, examples and advice that are always rooted in science.
In today’s organisations, HR occurs both within and outside the HR departEXTRA LESMATERIAAL
ment – consider for example the day-to-day leadership of direct supervisors.
This handbook therefore has two main goals. First, it provides its readers with the knowledge that can help
them to become better employees and supervisors in organisations. Second, it gives them a strong background
to enable them to study areas of HRM in more details. The handbook thus not only focuses on academic and
professional bachelor’s students, but is open to everyone who works for an organisation.
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Marketing toegepast
Klant- en Marktgericht Ondernemen
Derde editie
JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS en SARAH
STEENHAUT
Reeks Toegepast
2017 | ISBN 978-94-000-0817-5 | xxviii + 616 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 36
Marketing is vandaag onmisbaar voor iedere organisatie. Dit boek biedt op een
zeer praktijkgerichte manier toegang tot dit boeiende vakgebied.
Dit handboek reikt een concreet stappenplan aan waarmee men meteen aan
EXTRA LESMATERIAAL
de slag kan. Om de verschillende marketingstappen concreet uit te werken, is er
ook nood aan een duidelijk geformuleerde bedrijfsvisie, een missie, doelstellingen en een
strategie. Allemaal onderwerpen die uitgebreid in dit boek aan bod komen.
Dit handboek is vooral bestemd voor bachelor- en bachelor-na-bachelor-opleidingen en voor niet-bedrijfseconomen die een grondige inleiding in de marketing wensen. Voor de practicus is deze uitgave een handige
leidraad bij zijn dagelijkse werkzaamheden.

Marktgericht ondernemen toegepast (tweede editie)
Maak uw marketinglessen interactief met het Pulvinar business game, dat bondig wordt uitgelegd in deze
uitgave.
Het gebruik van een business game is een didactisch beproefde en interessante methode voor praktisch
gericht onderwijs.
Marktgericht ondernemen toegepast is de handleiding van het Pulvinar business game, dat gespeeld wordt met minimum 16 studenten onder begeleiding
van een spelleider.
Teams van 4 tot 6 deelnemers vormen elk het marketingmanagement van een
bedrijf dat koelkasten produceert. Elk team moet een marketingplan ontwikkelen en implementeren gedurende een periode van 12 maanden. De teams
moeten zichzelf organiseren en marketingbeslissingen nemen over o.a. het
productbeleid, de prijsstrategie, de distributieaanpak, het promotiebeleid en het
verkooppersoneel.
Bent u als docent geïnteresseerd om dit business game met uw studenten te
spelen, neem dan contact op met Johan Vanhaverbeke voor de praktische
regelingen via www.pulvinar.be.
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Verkoopmanagement toegepast
Basisinzichten in verkooporganisatie, -management
en -strategie
Derde editie
JOHAN VANHAVERBEKE
Reeks Toegepast
2018 | ISBN 978-94-000-0918-9 | x + 252 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 35
Verkoopmanagement is een managementdiscipline die méér vereist dan
verkopen. Salesmanagement draagt ontegensprekelijk bij tot het realiseren van
een succesvolle bedrijfsstrategie en vraagt heel wat managementkunde in de
EXTRA LESMATERIAAL
bedrijfsorganisatie.
Het handboek Verkoopmanagement toegepast maakt naadloos de aansluiting met het strategisch en tactisch
‘marketing-denken en doen’. Het is een praktijkgerichte en gestructureerde handleiding om een adequate
verkooporganisatie op te bouwen en te managen die aansluit bij de bedrijfsstrategie.
Het volledige commerciële managementspectrum komt aan bod. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten, people management, verkoopinformatiesystemen en de formulering van commerciële doelstellingen worden
behandeld.
Het is een glashelder studieboek dat vooral de management- en bedrijfsstrategische invalshoeken van het
verkoopmanagementvak behandelt. De jarenlange ervaring van de auteur in marketing- en verkoopmanagement
wordt geïntegreerd in werkbare en praktijkgerichte professionele concepten. Het is vooral ook een werkboek dat
aanzet om zelf aan de slag te gaan.

Commerciële budgettering toegepast
Een bedrijfseconomische aanpak voor klant- en
marktgericht management
Tweede editie
JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE
Reeks Toegepast
2017 | ISBN 978-94-000-0834-2 | xiv + 250 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 35
Het opstellen van een commercieel budget is geen sinecure. Het vergt heel wat
inzicht en kunde om een sluitend en goed onderbouwd verkoop- en marketingEXTRA LESMATERIAAL
budget op te stellen. Iedere commercieel verantwoordelijke ondervindt dagelijks
het belang van een gefundeerd commercieel budget. De bedrijfsleiding beseft
dat het commercieel plan en budget de fundamenten zijn van de bedrijfsvoering.
Commerciële budgettering toegepast biedt een uitgebreide en praktische leidraad om professioneel een commercieel budget op te maken. Niet alleen wordt een stevig theoretisch kader m.b.t. commerciële budgettering
aangereikt, de auteurs beschrijven in een stappenplan hoe u in de praktijk een werkbaar commercieel budget
kunt uitwerken aan de hand van concreet en gefundeerd cijfermateriaal.
In dit handboek vindt u bovendien oefeningen om stap voor stap tot een geïntegreerd commercieel budget te
komen en talrijke tips en voorbeelden.
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101 marketingvragen juridisch beantwoord
Derde herziene editie
TOM HEREMANS
2018 | ISBN 978-94-000-0929-5 | 232 blz. | paperback
Prijs: € 55 | Studentenprijs: € 25
Mag ik mezelf in reclame een Rolls Royce noemen? Wat met fluistersolden?
Welke tekens kunnen als merk gedeponeerd worden? Zijn lookalike-verpakkingen toegelaten? Mogen werknemers zelf berichten plaatsen via sociale netwerken over hun bedrijf (“Vind ik leuk”)? Het aanbieden van producten en diensten
roept vele juridische vragen op. De verpakking, de merknaam, de reclame en de
promotieacties: alles moet wettelijk in orde zijn.
In deze derde editie wordt dieper ingegaan op de zogenaamde GDPR-wetgeving, die de Belgische Privacywet van 1992 vervangt.
In het boek 101 marketingvragen juridisch beantwoord gidst advocaat Tom Heremans u doorheen de vele
aspecten van het marketingrecht. De vragen zijn gebaseerd op casussen uit de dagelijkse praktijk van de auteur
en geven telkens een concrete oplossing.

Sociale media anno 2015
Actuele juridische aspecten
EVA LIEVENS, ELLEN WAUTERS en PEGGY VALCKE (eds.)
2015 | ISBN 978-94-000-0670-6 | xvi + 338 blz. | paperback
Prijs: € 80 | Studentenprijs: € 35
Ook anno 2015 blijven sociale media alomtegenwoordig, zowel in onze persoonlijke levenssfeer, op het werk als in onze hoedanigheid van consument. Door de
laagdrempelige toegang zijn sociale media uitgegroeid tot communicatieplatformen die alsmaar dieper ingebed zijn in de samenleving, de bedrijfscultuur en
het dagelijkse leven van heel veel individuen. Hoewel deze sociale media vele
voordelen en opportuniteiten bieden, blijven ook misbruiken niet uit. Steeds meer
en nieuwe juridische vragen duiken op, zowel vanuit gebruikers-, aanbieders- als
overheidsperspectief.
In dit tweede boek analyseren de auteurs, academici en advocaten, de impact en het gebruik van de sociale
media in een aantal rechtsdomeinen, zoals mensenrechten, gegevensbeschermingsrecht, mededingingsrecht,
contractenrecht, consumentenrecht, intellectuele rechten, erfrecht, internationaal privaatrecht en bewijs- en
strafprocesrecht.
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Spoorvervoer toegepast
Tweede editie
FILIP AERTS, YVAN SMETS en JOCHEN MAES
Reeks Toegepast
2018 | ISBN 978-94-000-0924-0 | xxiv + 310 blz. | paperback
Prijs: € 60 | Studentenprijs: € 30
Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch
en een praktisch standpunt. Zowel een beknopte geschiedenis als de algemene
actuele situering komen aan bod, niet alleen in België, maar ook binnen de
Europese Unie en wereldwijd.
EXTRA LESMATERIAAL
Vervolgens wordt het regelgevende kader geschetst. Hier staat de internationale COTIF- en CIM-regelgeving centraal, die tevens de basis vormt voor het
binnenlands vervoer. De verschillende aansprakelijkheidsregels in deze sector worden grondig besproken.
Technische aspecten van het goederenvervoer per spoor worden rijkelijk geïllustreerd in het boek. Welke types
van rollend materieel zijn er op de markt, hoe worden ze ingezet en welke evoluties zijn te verwachten? Enkele
cruciale definities van spoorinfrastructuur mogen hierbij niet over het hoofd worden gezien.
Afsluiten doen de auteurs met de prijsvorming van het goederenvervoer per spoor en het verloop van een
spoorzending, inclusief de afhandeling van de vervoersdocumenten.
Talrijke gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor studenten en logistiek
medewerkers in opleiding.

Luchtvracht toegepast
PETER VERSPECHT en JOHAN GUILLIAMS
Reeks Toegepast
2017 | ISBN 978-94-000-0819-9 | xx + 260 blz. | paperback
Prijs: € 60 | Studentenprijs: € 35
Dit boek behandelt luchtvrachttransport vanuit een theoretisch en praktisch
standpunt. De inhoud van het boek is opgebouwd rond drie cruciale thema’s:
goederenkennis, luchtvrachtprocessen en tarificatie van de vracht.
Naast tal van inleidende begrippen en het economische belang van luchtvracht, komen verschillende organisaties en structuren aan bod. De verschilEXTRA LESMATERIAAL
lende luchthavens in België spelen hierbij een belangrijke rol. Brucargo, een
uitermate belangrijke speler, wordt bondig besproken, evenals de verschillende
bedrijven, diensten, beroepsverenigingen en autoriteiten waarmee dit luchtvaartbedrijf in aanraking komt. Voorts
worden basisprocessen als beveiliging, export, import en het opstellen van claims theoretisch uiteengezet, met
bijzondere aandacht voor de nodige documenten.
Luchtvracht biedt tal van voordelen, onder andere snelheid. Daarom worden er ook jaarlijks enorme volumes
via de lucht getransporteerd. Dat is ook het geval voor heel wat gevaarlijke en farmaceutische goederen. Zowel
het wettelijke kader als de verpakking en behandeling van deze goederen worden uitvoerig besproken. Daarnaast wordt ook het vervoer van bederfbare goederen, levende dieren en ‘general cargo’ behandeld.
Vervolgens komt het financiële aspect van de vrachtzending aan bod. Hoe worden gewichten en afmetingen
bepaald om een correcte berekening te maken van de luchtvrachtkosten? Ten slotte wordt het onderscheid
tussen directe zendingen en consolidaties behandeld, waarbij bijzondere nadruk wordt gelegd op het voornaamste transportdocument in deze sector, met name de Air Waybill.
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Douane en accijnzen toegepast
Derde editie
KERSTIEN CELIS en JOSSE VERBEKEN
Reeks Toegepast
2018 | ISBN 978-94-000-0923-3 | xviii + 320 blz. | paperback
Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 30
Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit
praktisch standpunt. Na een bespreking van de evolutie van het douanebeleid in
Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen en verschillende
douaneregelingen aangehaald bij invoer, doorvoer en uitvoer.
De praktische aspecten worden benadrukt, zoals het Import Control System
EXTRA LESMATERIAAL
en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en
vertrek van goederen, met bijzondere nadruk op het invullen van het Enig Document.
Daarnaast worden onderwerpen behandeld als oorsprong van goederen, te overhandigen documenten bij
invoer, transit en uitvoer, en bijzondere regelingen als douane-entrepots, tijdelijke invoer en veredeling. Een apart
hoofdstuk wordt gewijd aan accijnzen.
Het handboek vertrekt vanuit een theoretische benadering, waarbij alle aspecten ruim geïllustreerd worden met
voorbeelden. De talrijke voorbeelden maken het werk uitermate geschikt voor studenten en logistiek managers
in opleiding zonder voorafgaande douanekennis. Met dit boek kunt u zich de materie op een gestructureerde en
praktische manier eigen maken.
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Openbare financiën
Theorie en praktijk in België
Zesde herwerkte editie
FRANK NAERT, KOEN ALGOED, JOHN CROMBEZ, WIM MARNEFFE en
LODE VEREECK
2016 I ISBN 978-94-000-0611-9 I xxii + 396 blz | paperback
Prijs: € 75 | studentenprijs: € 39
De leer der openbare financiën is een veelzijdig en multidisciplinair vakgebied dat
de financiën van overheden bestudeert.
Dit boek vertrekt vanuit een economische analyse, maar heeft ook aandacht
voor juridische, politieke, beleidsmatige en bestuurskundige aspecten.
In het eerste deel worden de functies van de overheid in de economie uitgebreid toegelicht. Het tweede deel
bestudeert de economische aspecten van belastingen, overheidsuitgaven, begrotingssaldi en schuld. In het
derde deel wordt het institutionele en wettelijke kader van de begrotingen van federale, regionale en lokale overheden grondig doorgelicht. Daarbij wordt telkens stilgestaan bij de situatie in België en Vlaanderen.

The European Union and the Euro
How to Deal with a Currency Built on Dreams
HANS GEEROMS, STEFAAN IDE en FRANK NAERT
2014 | ISBN 978-1-78068-183-2 | xxviii + 356 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 30
Since 2007 the European Union and the euro (the currency of most of its
members) have, to put it mildly, been struggling. The EU seems to have lost its
competitiveness against the United States and emerging countries. The eurozone crisis has turned into a succession of country crises ebbing and flowing
like the tide, threatening to poison the entire eurozone and jeopardising world
economic growth.
The European Union and the Euro examines this period of turmoil, putting it into
a larger historical, institutional and economic context and outlining the efforts of the EU and its Member States to
escape economic and financial meltdown. The authors explain the fundamental elements of the Economic and
Monetary Union (EMU) that the EU has been developing for more than half a century, starting from a customs
union, via the single market, to the adoption of the euro. The institutional architecture of the EMU is explained in
a clear and straightforward way that also pinpoints the weaknesses that have endangered the euro from the very
start.
The European Union and the Euro is the first book to offer a comprehensive and forward-looking view of the
eurozone crisis. It is an indispensable guide to understanding what is happening with the European Union and
the euro in these turbulent times.
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Privaatrecht in hoofdlijnen
Deel 1. Inleiding tot het recht
Deel 2. Overzicht van het privaatrecht
Dertiende herziene editie
ROGIER DE CORTE, BERTEL DE GROOTE en DIEDERIK BRULOOT
Reeks In hoofdlijnen
Deel 1. 2017 | ISBN 978-94-000-0837-3 | xxxii + 434 blz. | paperback
Prijs: € 50 | Studentenprijs: € 28

Rogier de Corte, Bertel De Groote en Diederik Bruloot

Privaatrecht
in hoofdlijnen

Dertiende herziene editie

Deel 1 | Inleiding tot het recht

Deel 2. 2017 | ISBN 978-94-000-0838-0 | xxxii + 538 blz. | paperback
Prijs: € 50 | Studentenprijs: € 28
Set: 2017 | ISBN 978-94-000-0839-7 | 1036 blz. | paperback
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 50
Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische
rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.
Deel 1 bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Het eerste deel legt in het bijzonder de klemtoon op de
analyse van de basisregels en -begrippen, maar staat ook stil bij het ‘rechtsfenomeen’, met aandacht voor het wezen en de werking van het recht. Het biedt ook
toelichting bij de wijze waarop het recht institutioneel vorm krijgt en toepassing
vindt. Het behandelt de organen die het recht in zijn werking ondersteunen.
Deel 2 koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan
praktische vragen en voorbeelden. De auteurs besteden bijzondere aandacht aan
een toegankelijke en heldere bespreking van moeilijke begrippen en complexe
rechtsverhoudingen. Het boek behandelt de grote civielrechtelijke rechtsdomeinen.

Handbook on Legal Methodology
From Objective to Method

NIEUW

LINA KESTEMONT
2018 | ISBN 978-1-78068-673-8 | xiv + 98 blz. | paperback
Prijs: € 50 | Studentenprijs: € 22
Legal scholarship is one of the oldest academic disciplines, and the study of law
has been passed on from generation to generation as an implicit “savoir faire”.
It was presumed that all legal scholars understood the methodology of legal
research, making its explicit clarification and justification unnecessary. Over the
last decade, the lack of an explicit methodological tradition has become problematic due to the growing interdisciplinary collaboration at universities and the
increased importance of external funding, often granted by mixed experts panels.
It is therefore time for legal scholarship to make its implicit methodology explicit.
This handbook carefully describes the methodology of traditional legal research in four sections:
– First, the different types of research objectives that legal scholars can pursue are clarified.
– Secondly, as each type of research objective calls for its own methodology, their methodological features are
– Thirdly, after looking into each research objective separately, three overall methodological features applicable
to all are addressed.
– Fourthly, the theory of the previous parts is transformed into a practical methodological guide. This guide
serves as a useful instrument for legal scholars who aim to design or reflect on research projects.
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De Valks Juridisch woordenboek
Vierde editie
ERIC DIRIX, STEVEN LIERMAN en BERNARD TILLEMAN (redactie)
2018 | ISBN 978-94-000-0531-0 | xii + 782 blz. | gebonden
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 35

DE VALKS
JURIDISCH
WOORDENBOEK
ERIC DIRIX
BERNARD TILLEMAN
STEVEN LIERMAN
(REDACTIE)

Vierde herziene en uitgebreide editie

In deze vierde editie wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische,
internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk
lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste
subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante
begrippen vermeld.
Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking tussen alle titularissen
van de juridische basisvakken aan de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid
en vele van hun medewerkers, als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun onderwijs, ten
behoeve van hun studenten en alumni en alle andere geïnteresseerden.

Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans
Op basis van een corpus van statuten
PATRICIA VANDEN BULCKE en CARINE DE GROOTE
2017 I ISBN 978-94-000-0849-6 I xxii + 410 blz. | paperback
Studentenprijs: € 29
Het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico españolneerlandés is gebaseerd op een corpus van Belgische en Spaanse statuten, en
bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: het woordenboek op papier en de onderliggende elektronische databank.
Het woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over
juridische terminologie en wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler
Nederlands>Spaans, Spaans>Nederlands. De geselecteerde terminologie houdt
nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingen, van hun
oprichting tot en met hun ontbinding.
Bijkomend bevat het boek ook heel wat termen die vallen onder de noemer ‘algemene juridische terminologie’
zoals ‘akte’, ‘volmacht’, ‘recht’, ‘geheimhoudingsplicht’, of onder de noemer ‘verbindingseenheden tussen
juridische termen’ zoals ‘overeenkomstig’, ‘betreffende’, ‘bij gebreke van’ enz.
Via het boek kan de vertaler in opleiding zich vertrouwd maken met de juridische terminologie van het ondernemingsrecht.
Wilt u als docent het boek gebruiken en uw studenten toegang geven tot de elektronische databank, neem
dan contact op met Stef Bastiaansen (Stef.Bastiaansen@UGent.be).
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Le Docte Viertalig juridisch woordenboek
H.-W. AM ZEHNHOFF, H. TIMMERMANS, E. SCHMATZ en Y. SALMON
2011 I ISBN 978-90-5095-126-5 I xii + 1.452 blz. | gebonden
Prijs: € 225 | Studentenprijs: € 95
Deze volledig herziene en geactualiseerde editie van het vermaarde Le Docte
woordenboek verklaart meer dan 25.000 juridische trefwoorden en uitdrukkingen in vier talen: het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels. Het bevat
registers van de lemma’s in het Frans en het Duits.
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Grondwettelijk recht
STEFAN SOTTIAUX
2016 | ISBN 978-94-000-0703-1 | xxiv + 500 blz. | paperback
Prijs: € 110 | Studentenprijs: € 40
Dit boek biedt een volledig overzicht van het grondwettelijk recht in de hedendaagse gelaagde rechtsorde. Het is in de eerste plaats opgevat als een inleidende
cursus voor al wie zich in het grondwettelijk recht wil verdiepen. Daarnaast richt
het boek zich op de praktijkjurist die op zoek is naar een toegankelijk handboek.
Grondwettelijk recht is om verschillende redenen uniek. Het combineert een
grondige analyse van het Belgisch grondwettelijk recht met een bespreking van
het grondwettelijk recht dat we op de andere bestuursniveaus aantreffen. Het
gaat ook uitgebreid in op de complexe verhoudingen tussen de verschillende overheden. Per thema schetst de
auteur de diverse visies in de rechtspraak en de rechtsleer. Daarnaast bevat het boek de meest relevante passages uit de leidinggevende arresten over het grondwettelijk recht.

NIEUW

Omgevingsrecht in essentie
Tweede editie
GEERT VAN HOORICK
Reeks In essentie
2018 | ISBN 978-94-000-1013-0 | xii + 168 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 30
Dit boek verschaft de student inzicht in het bestuursrecht dat een ruimtelijke
component heeft, namelijk het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht.
Tegenwoordig wordt deze materie aangeduid met de term omgevingsrecht.
De auteur beperkt zich bewust tot de essentie van het anno 2019 van kracht
zijnde omgevingsrecht, dat vooreerst in zijn ruimere maatschappelijke context
wordt geplaatst. Vervolgens komen onder meer de onteigening, de rechten van
voorkoop en de algemene leer over de eigendomsbeperkingen aan bod. Het leeuwendeel van het boek heeft
betrekking op de omgevingsvergunning (om te bouwen, te verkavelen, of ingedeelde inrichtingen te exploiteren)
en de ruimtelijke planning en inrichting (met o.m. de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de nieuwe ruimtelijke
beleidsplannen). Tevens besteedt de auteur aandacht aan de bescherming van het onroerend erfgoed (zoals
beschermde monumenten) en het sectoraal milieurecht (met o.m. het waterbeheer, het bodembeheer en de
bodemsanering, het natuurbehoud en het bosbeheer). Tot slot volgen nog enkele hoofdstukken over de handhaving (met o.m. de sanctionering van bouwmisdrijven en milieumisdrijven) en over de informatieverplichtingen (met
o.m. het bodemattest), die hun invloed hebben op het afsluiten van vastgoedtransacties.
Omgevingsrecht in essentie is in eerste instantie een studieboek en daarom werd het gebruik van voetnoten
vermeden. Wel wordt via referenties in de tekst verwezen naar echte mijlpaalarresten of naar andere belangwekkende actuele rechtspraak, zodat het geheel vlot leesbaar en toegankelijk is.
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Milieurecht in kort bestek
Tweede editie
BERNARD VANHEUSDEN en GEERT VAN HOORICK
Reeks Recht in kort bestek, nr. 10
2016 | ISBN 978-94-000-0743-7 | xviii + 310 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 35
Dit boek geeft op een beknopte en gestructureerde wijze een overzicht van het
milieurecht. In een eerste deel wordt het milieurecht kort in zijn beleidsmatige
context gesitueerd, waarbij o.m. aandacht uitgaat naar de instrumenten van het
milieubeleid.
Vervolgens wordt het milieurecht op internationaal en Europees niveau behandeld. Het volgende en meest uitgebreide deel gaat in op het Vlaamse niveau.
Er wordt stilgestaan bij de organisatie van het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechtsbescherming, alsook
de besluitvorming in het milieubeleid. Nadien wordt een overzicht geboden van het materieel milieurecht in het
Vlaamse Gewest. Topics als de milieuvergunning, MER, water, afval, bodem, natuurbehoud, aansprakelijkheid en
handhaving komen daarbij uitgebreid aan bod.

NIEUW

Het vreemdelingenrecht in 100 antwoorden
KATI VERSTREPEN, BENOIT DHONDT, BOBBER LOOS, KATRIN VERHAEGEN,
WOUT VAN DOREN, JANA SCHELLEMANS, ELSY BYUMA en JULIE GOEDHUYS
2019 | ISBN 978-94-000-1011-6 | ca. 250 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 25
Asiel en migratie zijn twee thema’s die niet meer weg te denken zijn uit de
dagelijkse berichtgeving. Elke dag bevat het nieuws berichten over asielzoekers,
trans(it)migranten, vluchtelingen, regularisatieprocedures, de Dublin-Verordening,
pushbacks, ontschepingsplatformen en nog vele andere termen.
Maar wat betekenen deze woorden nu precies? Wie is vluchteling? En is er een
verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Mag en kan iedereen zomaar
naar België komen? Mag iedereen die in België is hier blijven? En mag iemand die in België is dan ook werken?
Hebben alle vreemdelingen recht op steun van het OCMW? Heeft iedereen die ziek is recht op medische verzorging?
En hoe zit het met gezinshereniging? Mag een vreemdeling die in België woont het hele gezin laten overkomen
naar België? Kan een vreemdeling die hier woont hier ook trouwen? En wat als er kinderen geboren worden in
België? Zijn die dan meteen Belg? Of krijgen zij een verblijfsvergunning?
En wat met mensen die geen verblijfsvergunning hebben voor België? Kunnen zij worden opgesloten en teruggestuurd naar hun land van herkomst? Welke rechten hebben zij?
Hoeveel vreemdelingen wonen er eigenlijk in België en hoeveel komen er elk jaar bij? Hoeveel mensen vragen
asiel in België en hoeveel mensen krijgen effectief de bescherming die ze vragen? En wat gebeurt er met de
mensen die een negatieve beslissing krijgen? Vanuit hun dagelijkse praktijk beantwoorden de auteurs, allen
specialisten vreemdelingenrecht, de hierboven gestelde vragen.
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Recht in een multiculturele samenleving
SUSAN RUTTEN, ELLES RAMAKERS en MARIKEN LENAERTS (eds.)
2018 | ISBN 978-94-000-0990-5 | xvii + 314 blz. | paperback
Prijs: € 50 | Studentenprijs: € 30
De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn in toenemende mate multiculturele samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de
betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of en, zo ja, in hoeverre en hoe deze
nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek
beschrijft het Belgische, en vaak ook het Nederlandse recht dat van toepassing
is op heel wat thema’s die in de huidige multiculturele samenleving relevant zijn:
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, religieuze echtscheidingen,
de hoofddoek of andere religieuze tekens op de werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer. Het
besteedt aandacht aan actuele maatschappelijke discussies, dilemma’s en ontwikkelingen.
Het boek biedt hiermee kennis en inzichten aan beleidsmakers en aan iedere jurist die in de rechtspraktijk
(gemeentelijke administratie, notariaat, advocatuur, magistratuur enz.) of vanuit academisch perspectief in aanraking komt met het thema of hierin geïnteresseerd is. Recht in een multiculturele samenleving is ook toegankelijk
voor de niet-jurist die vanuit maatschappelijk oogpunt belangstelling heeft voor de multiculturele samenleving.
Het boek is uitermate pedagogisch van opzet, zodat het ook gebruikt kan worden in het hoger onderwijs.
Het boek bevat de volgende bijdragen:
– Recht in de multiculturele samenleving: recht, religie en cultuur in een democratische rechtsstaat, Marie-Claire
Foblets
– Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en kerk-en-staatverhoudingen in een religieus pluriforme samenleving – grondwettelijk en verdragsrechtelijk kader, Adriaan Overbeeke
– Juridische ontwikkelingen met betrekking tot het dragen van een boerka: België, Nederland en het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, Elles Ramakers
– Maakt gelijkheid het verschil? Non-discriminatie, multiculturalisme en het Belgische en Nederlandse recht,
Jogchum Vrielink
– ‘De censuur kan nooit worden ingevoerd’: vrijheid van meningsuiting en hate speech als uitdagingen voor het
EHRM en de Belgische rechtspraktijk, Koen Lemmens en Jogchum Vrielink
– Criminaliteit bij etnische minderheden in België en het probleem van discriminatie door politie en justitie, Frank
Bovenkerk
– Cultureel verweer in het strafrecht. Eerwraak en daaraan gerelateerde zaken in strafzaken, Jeroen ten Voorde
– Multiculturaliteit in strafzaken en het recht op een eerlijk proces, Sofie Estievenart
– Islamitisch huwelijks- en echtscheidingsrecht, Melissa van den Berg
– Inleiding tot het internationaal privaatrecht, met specifieke aandacht voor polygamie en verstoting, Susan
Rutten en Jinske Verhellen
– Religieuze huwelijken en scheidingen, Pauline Kruiniger
– Familie en culturele praktijken, Susan Rutten
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Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na
de wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018
PATRICK SENAEVE
2018 | ISBN 978-94-000-0979-0 | xiv + 234 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 30
De praktijk van de (scheidings)bemiddeling kreeg in België door de wet van 21
februari 2005 voor het eerst een wettelijk kader. De zogenaamde Waterzooiwet
van 18 juni 2018 voerde diepgaande hervormingen door om de aanwending van
alternatieve methodes van conflictoplossing nog meer te bevorderen. Voorts werd
de Federale Bemiddelingscommissie grondig hervormd en werden de erkenningsvoorwaarden voor de bemiddelaars aangescherpt, met ingang van 1 januari 2019.
Tevens werd een wettelijk kader gecreëerd voor de collaboratieve onderhandelingen (“collaborative law”), d.i. een alternatieve wijze van geschillenoplossing die
de laatste tijd ook in België opgang maakt.
De wet van 18 juni 2018 heeft ook de rol van de rechter, van de advocaat en van de gerechtsdeurwaarder bij de
promotie van de methoden van minnelijke oplossing van conflicten verder uitgewerkt. De rechter heeft voortaan de
mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een bemiddeling aan de procespartijen op te leggen. Voor familiezaken werd de belangrijke rol die de magistraat hierbij vervult nog versterkt door een tweede wet, die van 15 juni 2018.
Al deze wetswijzigingen, die een verregaande invloed hebben zowel op de procespraktijk als op de praktijk van
de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling, zijn in dit boek verwerkt en worden op een uitvoerige
en overzichtelijke wijze toegelicht.
Het is dan ook een noodzakelijk studieboek voor bemiddelaars (in spe), advocaten, magistraten en gerechtsdeurwaarders.
NIEUW

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek

recht in kort bestek

Achtste editie
ALAIN LAURENT VERBEKE
Reeks Recht in kort bestek, nr. 2
2019 | ISBN 978-94-000-1038-3 | ca. 330 blz. | paperback
Prijs: € 65 | Studentenprijs: € 25

Alain Laurent Verbeke

Bijzondere
overeenkomsten
in kort bestek

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een
beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld
van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen.
Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop,
kanscontracten en dading.
In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en
licentie.
In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.
Achtste herwerkte editie
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Vermogensrecht in kort bestek
Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht
Vijfde editie
VINCENT SAGAERT, BERNARD TILLEMAN en
ALAIN LAURENT VERBEKE
Reeks Recht in kort bestek, nr. 8
2019 | ISBN 978-94-000-1039-0 | ca. 500 blz. | paperback
Prijs: € 89 | Studentenprijs: € 35
In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en
het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze
besproken.
Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder
meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen.
Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten.
In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, leasing
en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal.
Deel IV behandelt de diensten- en vaststellingsovereenkomsten. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet,
bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.

Privaat (vermogens)recht
RENATE BARBAIX en NICOLAS CARETTE
2018 | ISBN 978-94-000-0944-8 | xviii + 216 blz. | paperback
Prijs: € 55 | Studentenprijs: € 25

Renate Barbaix en Nicolas Carette

PRIVAAT
PRIVAATRECHT
(VERMOGENS)RECHT
(VERMOGENS)
RECHT

Privaat (vermogens)recht bevat een beginselmatige studie van de basisconcepten en -beginselen van het privaatrecht. De auteurs leggen hierbij de
klemtoon op het gemeen, materieel burgerlijk recht.
Het boek beoogt een handige en toegankelijke leidraad te bieden voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het
privaatrecht.
In het eerste deel wordt het privaatrecht gesitueerd tegenover andere
rechtstakken, met bijzondere aandacht voor de bronnen van het privaatrecht en
de internationale context. Het tweede deel maakt de lezer wegwijs in de privaatrechtelijke basisconcepten en
beginselen. De vermogensrechten komen aan bod in het derde deel; de auteurs analyseren de verbintenissen uit
overeenkomst, met aandacht voor enkele bijzondere contracten (koop, aanneming, huur …), uit onrechtmatige
daad en de zakelijke rechten. Deel IV behandelt de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten.
In het laatste deel worden de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten toegelicht.
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Het personen- en familierecht
Een benadering in context
Zesde herziene editie
FREDERIK SWENNEN
2019 | ISBN 978-94-000-1040-6 | xxx + 586 blz. | paperback
Prijs: € 135 | Studentenprijs: € 50
Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen,
van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien).
Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als
burger en als deelnemer aan familiale betrekkingen.
Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van
personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen
en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het
familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit
boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard. Dit boek verschilt van de
andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek
wordt in ruimer perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

Familiaal vermogensrecht in essentie
Vierde editie
RENATE BARBAIX
Reeks In essentie
2018 | ISBN 978-94-000-0985-1 | xviii + 422 blz. | paperback
Prijs: € 79 | Studentenprijs: € 30
Deze nieuwe editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het
familiaal vermogensrecht in met een bespreking van de basisprincipes, onder
andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische
familiaal vermogensrecht.
Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de
geïnteresseerde lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.
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Handboek familiaal vermogensrecht
Tweede editie
RENATE BARBAIX
2018 | ISBN 978-94-000-0987-5 | xxx + 1026 blz. | paperback
Studentenprijs: € 50
De tweede editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen
maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van
het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en
de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de auteur besteedt steeds
aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen van het
familiaal vermogensrecht.
Dankzij deze globale benadering vormt het boek een waardevol instrument,
zowel voor de student als voor de professional die geregeld met problemen van
familiaal vermogensrecht wordt geconfronteerd.
De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Erfrecht & giften
De nieuwe Erfwetten 2017 en 2018
Derde herwerkte editie
RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN, ALAIN LAURENT VERBEKE en
ELISABETH ALOFS
2018 | ISBN 978-94-000-0991-2 | xxii + 364 blz. | paperback
Prijs: € 92 | Studentenprijs: € 30
Deze derde editie van het boek schetst de elementaire regels van het erfrecht en
de giften. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik,
herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier.
Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het
is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen.
Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De
doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk
hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal
vermogensrecht.
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Relatievermogensrecht
RENÉ DEKKERS, HÉLÈNE CASMAN, ALAIN LAURENT VERBEKE en
ELISABETH ALOFS
2019 | ISBN 978-94-000-1017-8 | xii + 322 blz. | paperback
Prijs: € 85 | Studentenprijs: € 28
Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende
samenlevingsvorm. De verschillende relatievormen, huwelijk, wettelijke en feitelijke
samenwoning, bespreken we in deel I van dit boek. In het relatierecht (deel II) behandelen we de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk
van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen we de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In
deel III gaan we in op de algemene context voor elk van de relatievormen. In delen IV
en V zoomen we in detail in op het vermogensrecht bij huwelijk en samenwoning.
Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De analyse
is grondig en up-to-date. De nieuwe regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 zijn volledig geïntegreerd en
komen uitvoerig aan bod: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de
conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de nu wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe
wettelijk regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.
In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele
regelingen, en uiteraard ook het belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.
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Burgerlijk procesrecht
Basis met schema’s
Vierde editie
PAUL DAUW
2018 | ISBN 978-94-000-0920-2 | xxxiv + 540 blz. | paperback
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 40
Dit boek biedt een heldere analyse van het burgerlijk procesrecht. De lezer, zowel
de rechtspracticus als de student, wordt aan de hand van duidelijke en overzichtelijke schema’s door de materie geloodst. Dankzij deze schema’s kan men snel
een casus visualiseren en positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels.
Immers, zonder positiebepaling is er geen oplossing mogelijk.
EXTRA LESMATERIAAL
De basisregels van het Gerechtelijk Wetboek worden op een gestructureerde
wijze geanalyseerd en op een vlot toegankelijke en didactische wijze uitgelegd. Het boek is verhelderend als
eerste kennismaking met de materie en is tegelijk een kompas voor de jurist die even de procesrechtelijke weg
moet zoeken.
Dit alles maakt van dit boek een must have voor zowel advocaten, magistraten en griffiers als studenten.

NIEUW

Handboek gerechtelijk recht
Vijfde editie
JEAN LAENENS, DIRK SCHEERS, PIERRE THIRIAR, STEFAN RUTTEN en
BEATRIX VANLERBERGHE
2019 | ISBN 978-94-000-1046-8 | ca. 950 blz. | paperback
Studentenprijs: € 50
Het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoerd bij de wet van 10 oktober 1967. Sinds
1967 kwamen er meer dan 150 wetten tot stand die bepalingen van dit wetboek
hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen of opgeheven. Tevens heeft het Hof
van Cassatie in talrijke arresten de juiste draagwijdte van verschillende bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of verfijnd.
Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004
een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht.
Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het
Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen die in de
rechtspraktijk rijzen.
Voor rechtspractici en voor wie wetenschappelijk in het gerechtelijk recht bedrijvig is, is dit handboek als
werkinstrument bedoeld. Dankzij de talrijke verwijzingen in voetnoot kunnen ze moeiteloos bijkomende informatie
vinden en hun opzoekwerk verfijnen. Een vooraanstaande auteursequipe staat borg voor deze praktijkgerichte
benadering met oog voor de wetenschappelijke diepgang.
Actualiseringen kunt u gratis raadplegen op www.intersentia.be.
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Collectieve schuldenregeling
Vademecum
RONNY PLAEKE
2017 | ISBN 978-94-000-0788-8 | x + 182 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 25
Dit boek is een praktische handleiding bij de collectieve schuldenregeling, van
begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de
procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In
elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.
De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de
schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a.
een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD
Financiën, een model van een jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.
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Vennootschapsrecht toegepast
Vijfde editie
JEAN PIERRE VINCKE en ROOSMARIJN SMITS
Reeks Toegepast
2019 | ISBN 978-94-000-1032-1 | ca. 260 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 29
De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het
leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening.
De meeste aandacht gaat naar de nv en de bv, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals vof, Comm.V, cvoa, cvba en Comm.VA worden summier
voorgesteld. De lezer maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen van
EXTRA LESMATERIAAL
vennootschappen, terwijl hij ook wordt ingeleid in een reeks bijzondere situaties,
zoals herstructureringen of geschillenregelingen, en hij krijgt de basisprincipes van de
vzw-wetgeving mee.
Door middel van casussen en praktische toepassingen ontdekt de student het belang van statutaire clausules,
verslagen en andere formaliteiten.

NIEUW

Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
Elfde editie
ERIC DIRIX, REINHARD STEENNOT en HENDRIK VANHEES
Reeks In hoofdlijnen
2019 | ISBN 978-94-000-0919-6 | ca. 500 blz. | paperback
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 45
Dit klassieke boek, dat gebaseerd is op het referentiewerk Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, geeft een zo volledig mogelijk overzicht van het
actuele ondernemingsrecht zoals het na tal van recente wetswijzigingen geldt.
Dit referentiewerk is zowel voor studenten als praktijkjuristen bestemd.
In dit werk komen ook de regels van het vennootschapsrecht uitgebreid aan
bod. Het vennootschapsrecht maakt immers deel uit van het statuut van de
onderneming, zodat de beschrijving ervan kadert in een moderne visie op het handelsrecht. De toevoeging
‘economisch recht’ in de titel leek nodig omdat de gebruikelijke aanduiding ‘handelsrecht’ te eng is om het door
de overheid uitgewerkte normatieve kader voor het verrichten van economische activiteiten te omvatten.
In deze tiende editie werden talrijke wetswijzigingen verwerkt, o.a. omwille van de invoering van het Wetboek
van economisch recht. Dit boek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een referentiewerk dat onmisbaar is voor al
wie het domein van het handels- en economisch recht betreedt.
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Boekhoudrecht in essentie
aangevuld met financiële analyse
INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks In essentie
2017 I ISBN 978-94-000-0645-4 I xvi + 306 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 30
In vele domeinen is een inzicht in het boekhoudproces onontbeerlijk. Dit boek
begeleidt de lezer bij zijn eerste stappen in de wereld van het boekhouden
en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van de balans en
de resultatenrekening. Ook de voornaamste financiële ratio’s worden op een
duidelijke wijze besproken.
Het werk maakt een unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht. De boekhoudtechniek is echter nooit een doel op zich, maar biedt een ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt de lezer in staat om
verrichtingen en de invloed ervan op de jaarrekening op
Een inleiding boekhouden voor juristen.
een zelfstandige wijze te analyseren.

NIEUW

Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele
eigendom
Tiende editie
HENDRIK VANHEES
Hendrik Vanhees

2019 | ISBN 978-94-000-1060-4 | ca. 1000 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 30
In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het
gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de
opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen
en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk.
Het wetboek is volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek
van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in
dit wetboek.

Basiswetteksten
inzake het recht van
de intellectuele eigendom

tiende editie
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Fiscaal recht in essentie 2019
INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks In essentie
2019 | ISBN 978-94-000-1031-4 | xxvi + 428 blz. | paperback
Prijs: € 59 | Studentenprijs: € 35
Dit boek vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het
fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de fiscale
procedure en de btw.
Als inleiding wordt in een eerste algemeen deel ingegaan op de beginselen die
in het fiscaal recht gelden.
Vervolgens wordt de personenbelasting behandeld, waarbij de nadruk gelegd
wordt op de totstandkoming van de belastbare grondslag. Wat de berekening
van de personenbelasting betreft, komt slechts de essentie aan bod.
Bij het bepalen van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting gelden in principe dezelfde regels
als voor de winst in het kader van de personenbelasting, tenzij de vennootschapsbelasting hiervan uitdrukkelijk
afwijkt. De gelijkenissen en verschilpunten met de personenbelasting worden dan ook belicht. Daarnaast komen
de belangrijkste figuren aan bod die specifiek zijn voor de vennootschapsbelasting, zoals de vrijstelling en aftrek
voor innovatie-inkomsten, de DBI-aftrek en de notionele interestaftrek.
Tot slot worden de hoofdlijnen van de fiscale procedure in de inkomstenbelasting geschetst, en worden bondig
de basisbegrippen van de belasting over de toegevoegde waarde besproken.

Internationaal belastingrecht toegepast
Tweede editie
ANNE VANMAERCKE en TOM JANSEN
Reeks Toegepast
2018 | ISBN 978-94-000-0925-7 | xii + 303 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 27
Hoe kan dubbele belasting voorkomen worden, welke maatregelen worden
genomen, hoe gaat men te werk in de praktijk? Naast een algemene inleiding ter
bespreking van deze problematiek, wordt aandacht besteed aan dubbelbelastingverdragen. Wat zijn de doelstellingen en de gevolgen ervan? In dit handboek
wordt hierbij dieper ingegaan op het modelverdrag van de OESO.
Het streven naar minder belastingontwijking door de Europese Unie en de OESO en meer fiscale transparantie
mondde uit in het BEPS-actieplan. Wat is de impact hiervan op de Belgische, Europese en internationale fiscale regelgeving? Internationaal belastingrecht toegepast legt de ingrijpende gevolgen ervan helder uit. Fiscale richtlijnen worden
bondig uiteengezet, met aandacht voor de actiepunten van de Belgische fiscus ter bestrijding van internationale
belastingontwijking. Tot slot wordt ingegaan op de BNI: hoe belast België buitenlanders? De theorie wordt verduidelijkt
aan de hand van praktische voorbeelden en krantenartikelen.
Dit handboek is een grondige eerste kennismaking met het internationaal fiscaal recht. De auteurs hebben jarenlange
ervaring in het hoger onderwijs, bij de FOD Financiën en in het bedrijfsleven. Het boek is dan ook uitermate geschikt
voor studenten accountancy-fiscaliteit, studenten graduaat fiscale wetenschappen en als voorbereiding op het
toegangsexamen van het IAB.
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Gezondheidsrecht toegepast
Recht voor vroedvrouwen, verpleegkundigen en
andere medewerkers in de zorgsector
Vierde editie
DOMINIQUE MINTEN, VALENTINA SAELENS en STEVEN GIBENS
Reeks Toegepast
2019 | ISBN 978-94-000-0949-3 | ca. 250 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 30
Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan
op snel handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn.
In dit handboek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal. Het is
bestemd voor studenten verpleegkunde en vroedkunde, voor studenten die een opleiding gezondheidszorg,
bejaardenzorg of kinderzorg volgen evenals voor elke
Door de overzichtelijke structuur en de vele
zorgverstrekker werkzaam in de gezondheidssector.

voorbeelden is dit een ideaal studieboek
en een gebruiksvriendelijke handleiding
voor alle praktijkmensen.

Organisatie van de gezondheidszorg
Derde editie
STEFAAN CALLENS en JAN PEERS (eds.)
Stefaan Callens en Jan Peers (eds.)

2015 | ISBN 978-94-000-0593-8 | xxiv + 754 blz. | paperback
Prijs: € 145 | Studentenprijs: € 40

Organisatie van
de gezondheidszorg

In dit boek gaan de auteurs na hoe de gezondheidszorg is georganiseerd.
Het werk vangt aan met een algemeen overzicht van de kenmerken van het
Belgische gezondheidszorgsysteem, met bijzondere aandacht voor het aanbod
in de gezondheidszorg en de werking, de programmatie, de erkenning en de
financiering van ziekenhuizen.
Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De
auteurs gaan na wie bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau regelgeving inzake de gezondheidszorg uit te werken.
De auteurs besteden ruime aandacht aan het verwerken van gezondheidsgegevens, e-health en de financiering van de gezondheidszorg.
Na een titel waarin de problematiek van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de belangrijkste adviesorganen uit de sector aan bod komen, besteden de auteurs aandacht aan de regelgeving die te maken heeft met
het onderzoek, de productie, de verdeling en de verkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De
terugbetaling door de overheid van deze producten komt eveneens aan bod.
De bio-ethiek en de rechtspositie van de patiënt met
Dit boek richt zich tot iedereen die van
inbegrip van tendensen inzake het medisch aansprakelijkver of dichtbij een band heeft met de
heidsrecht maken het voorwerp uit van een aparte titel in dit
gezondheidszorg in België.
boek. De auteurs eindigen met een bespreking van de impact
van de mededinging op de gezondheidszorg.
Derde editie
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Sociaal recht in essentie
Zevende editie
DIRK HEYLEN en IVO VERREYT
Reeks In essentie
2019 | ISBN 978-94-000-1035-2 | ca. 500 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 35
Het Belgische sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen
op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel
de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig
overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer
wil weten. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te
EXTRA LESMATERIAAL
verliezen in al te verregaande details.
Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk
voorgesteld.

Arbeidsrecht toegepast
Zesde editie
DIRK HEYLEN en IVO VERREYT
Reeks Toegepast
2018 | ISBN 978-94-000-0933-2 | xxiv + 478 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 30
Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor.
De arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de
arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde
van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de arbeidswet, de feestdagenwet, de loonbeschermingswet, de uitzendarbeidswet en de arbeidsreglementenEXTRA LESMATERIAAL
wet worden belicht.
Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies
transparant.
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NIEUW

Socialezekerheidsrecht toegepast
Zesde editie
DIRK HEYLEN, LEEN PUTMAN, KOENRAAD TIMMERMAN,
IVAN VERBEECK, IVO VERREYT en VALÉRIE VERVLIET
Reeks Toegepast
2019 | ISBN 978-94-000-1033-8 | ca. 350 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 30
Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse
regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht
van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de
structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid
EXTRA LESMATERIAAL
komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan
bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de
werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de
socialebijstandregelingen zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

NIEUW

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht
Zevende editie
PATRICK HUMBLET (ed.), ALEXANDER DE BECKER, JOHAN PEETERS,
WILFRIED RAUWS en KIM VAN DEN LANGENBERGH
2019 | ISBN 978-94-000-0828-1 | ca. 400 blz. | paperback
Prijs: € 110 | Studentenprijs: € 40

Patrick Humblet (ed.)
Alexander de Becker, Johan Peeters, Wilfried Rauws
en Kim Van den Langenbergh

Synopsis van
het Belgische arbeidsrecht

In deze zevende editie van de Synopsis van het Belgische arbeidsrecht komen
de meest courante topics uit het individuele en collectieve arbeidsrecht aan bod:
ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale dialoog, staking enz. Het onderscheid
tussen arbeiders en bedienden werd in 2013 door de wetgever weggewerkt en
vooral dat heeft zijn sporen nagelaten in deze uitgave.
Dit (hand)boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische
problemen, maar geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt. De beknopte
bibliografieën die op verschillende plaatsen in het boek werden opgenomen, zijn echter een perfect beginpunt
voor verder opzoekwerk.
Actualiseringen kunt u gratis raadplegen op www.intersentia.be.

Zevende editie
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Handboek socialezekerheidsrecht
Negende editie
JEF VAN LANGENDONCK, YVES STEVENS en ANNE VAN
REGENMORTEL
2015 | ISBN 978-94-000-0640-9 | xxxiv + 780 blz. | paperback
Studentenprijs: € 45
De negende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt de beginselen
van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht.
De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail te treden: het zijn de
hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart worden gebracht.
Zowel de specialist als hij die occasioneel met deze materie te maken heeft,
vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht.
Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u
gemakkelijk het antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis
voor doelgericht opzoekingswerk.
Het Handboek socialezekerheidsrecht is dan ook hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht. In dit werk
krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.
Actualiseringen kunt u gratis raadplegen op www.intersentia.be.
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Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen
Derde editie
BART DE SMET
Reeks In hoofdlijnen
2017 | ISBN 978-94-000-0867-0 | xxvi + 500 blz. | paperback
Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 35
Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de
minderjarige. De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures: de minderjarige
in een verontrustende situatie, de minderjarige als benadeelde van een misdrijf, de
minderjarige als verdachte van een ‘als misdrijf omschreven feit’, het administratieve
sanctierecht voor minderjarigen en maatregelen tegen de ouders (bv. ontzetting uit
het ouderlijk gezag). Ook enkele burgerlijke procedures komen aan bod, zoals de
dwangopname van kinderen in de psychiatrie, terugkeer van een kind dat naar een ander land is ontvoerd, het tijdelijke huisverbod, de verblijfsregeling van minderjarigen na scheiding van hun ouders en het statuut van pleegzorgers.
Jeugdbeschermingsrecht is een lappendeken van normen uit diverse vakgebieden: straf(proces)recht, familierecht, internationaal recht, welzijnsrecht en administratief recht. De auteur filtert daaruit de onderwerpen die
relevant zijn voor de praktijk en bespreekt ze in een overzichtelijke structuur, zonder langdradige passages over
abstracte begrippen.
Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen, o.a. de relevante bepalingen voor verzet en hoger beroep en
het spreekrecht van hulpverleners, het recht op vertaling van bepaalde processtukken en de nieuwe regels over
bijstand van een advocaat voorafgaand aan en tijdens verhoren.
Ten slotte volgt ook een korte bespreking van het voorontwerp van decreet ‘betreffende het jeugddelinquentierecht’, dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 14 juli 2017.

Criminologie en strafrechtsbedeling
Een historische en transatlantische inleiding
CYRILLE FIJNAUT
2014 | ISBN 978-94-000-0466-5 | xxii + 924 blz. | gebonden
Prijs: € 79,90 | Studentenprijs: € 45
Dit is een boek voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van
het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen. Het
is dus evengoed een boek voor studenten, onderzoekers en beleidsmakers als
voor advocaten, magistraten, politiemensen, justitieambtenaren en hulpverleners.
Zoals het ook een boek is voor “gewone burgers” die willen weten waar de
tegenwoordige aanpak van misdaadproblemen vandaan komt.
Nooit eerder werd een inleiding tot de criminologie geschreven waarin haar geschiedenis vanaf de zestiende
eeuw tot op de dag van vandaag stelselmatig wordt behandeld in samenhang met de geschiedenis van de
instellingen van de strafrechtsbedeling: het politiewezen, de justitie, het gevangeniswezen, de reclassering en de
jeugdbescherming.
De vele illustraties dragen er op hun manier toe bij dat het lezen van dit boek een plezier voor de geest vormt.
Er is tevens een Engelstalige internationale versie van dit handboek beschikbaar (zie blz. 92).
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Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors
Twaalfde editie
RAF VERSTRAETEN en FRANK VERBRUGGEN
2019 | ISBN 978-94-000-1047-5 | ca. 570 blz. | paperback
Prijs: € 90 | Studentenprijs: € 45
Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht.
Anders dan in andere handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet
vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht – strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te vertrekken.
Zo vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel. De Belgische strafprocedure kan immers een
belangrijke impact hebben op de straftoemeting, waardoor het weinig zinvol is om
eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Om dezelfde redenen worden bijzondere misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven)
niet bij de indeling van de misdrijven besproken, maar pas aan het einde van het boek. Zo wordt beter duidelijk
op welk punt van de normale procedure wordt afgeweken.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van december 2017, dat een aantal ingrijpende bepalingen van de
Potpourri-II-wet heeft vernietigd, is verwerkt, samen met een aantal kleinere wetswijzigingen en recente vernietigingen door het Grondwettelijk Hof. Voor de toerekening aan rechtspersonen, waarvoor een aantal wetswijzigingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018, worden zowel de oude als de nieuwe
regels vermeld.
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Internationaal recht in kort bestek
Van coëxistentie, coöperatie en integratie van Staten
tot global governance
Tweede editie
JAN WOUTERS
Reeks Recht in kort bestek, nr. 7
2017 | ISBN 978-94-000-0441-2 | xxxiv + 464 blz. | paperback
Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 35
Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal
publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een kernachtige
introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers: hogescholen,
diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer algemeen voor
practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat.

Recht van de Europese Unie
Basisjurisprudentie
Derde editie
JOHAN MEEUSEN
2015 | ISBN 978-94-000-0521-1 | xxx + 790 blz. | paperback
Prijs: € 115 I Studentenprijs: € 48,50
Heel belangrijk voor een goed begrip van de Europese rechtsorde is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze bundel biedt een
systematisch geordend overzicht van de belangrijkste arresten van het Hof van
Justitie over kernelementen van het Europese recht: de fundamentele beginselen
van de rechtsorde van de Europese Unie, de bevoegdheidsverdeling, de wetgeving en het bestuur, de bronnen van het Unierecht, de rechtsbescherming, het
vrije verkeer in de Europese Unie en ten slotte de Europese harmonisatie.
Een gedetailleerde inhoudsopgave en een rechtspraakregister laten de lezer
toe om snel en efficiënt zijn weg te vinden in deze rijke verzameling.
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Europees recht
Zesde editie
KOEN LENAERTS en PIET VAN NUFFEL
2017 | ISBN 978-94-000-0829-8 | xxxiv + 760 blz. | paperback
Prijs: € 145 | Studentenprijs: € 45
Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht van de Europese
Unie na het Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen van het Europees recht en
de instellingen van de Europese Unie worden systematisch in kaart gebracht.
Zowel de specialist als hij of zij die occasioneel met Europees recht te maken
heeft, vinden in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht.
Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt de
lezer gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel door tot de
kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de
belangrijkste rechtspraak maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht
opzoekingswerk.
Dit boek is dan ook hét Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.
In een groeiend aantal rechtstakken is de Europese invloed niet meer weg te denken. Zo verschijnt het
Europese Unierecht op de voorgrond van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het
strafrecht, het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht, het vennootschapsrecht enz. In al deze
rechtstakken ontstaat een samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige kennis van het
Unierecht noodzakelijk maakt.
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NIEUW

Algemene beginselen van het Belgische
verzekeringsrecht
Zevende editie
PHILIPPE COLLE

Algemene beginselen
van het Belgische
verzekeringsrecht
21
PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 21
2019 | ISBN 978-94-000-1067-3 | ca. 290 blz. | paperback
Studentenprijs: € 35

Philippe Colle

Dit handboek ontrafelt op een duidelijke en systematische manier de beginselen
van het verzekeringsrecht. Voor de practicus biedt dit boek een helder en snel
inzicht in de steeds complexere en alsmaar evoluerende verzekeringsmaterie.
Het Belgische verzekeringsrecht is een kluwen van verschillende met elkaar verweven disparate wetgevingen en reglementeringen. In het eerste deel behandelt
de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede deel de
regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering.
Deze indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk, transparant en
bevattelijk geheel. Het unieke van de Algemene beginselen is dat de auteur steeds terugkoppelt naar de ratio
legis en de verbintenisrechtelijke grondslagen van de meeste verzekeringsregels. De auteur deinst er verder niet
voor terug standpunt in te nemen en pasklare oplossingen voor te stellen bij delicate en omstreden vraagstellingen. De meest recente rechtspraak wordt kritisch toegelicht. De commentaar is doorspekt met eigen bevindingen van de auteur.
Zevende editie

ECOR

De brandverzekering toegepast
Derde editie
JOHAN BAERT, MIEK DE GRAEVE en MARLIES GYSELAERS
Reeks Toegepast
2017 | ISBN 978-94-000-0843-4 | x + 144 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 22,50
Dit boek bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand
van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden,
schadeaangifte enz.), van de verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis
met inbegrip van schadebeheer, gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen. Het is een handboek bestemd voor het hoger onderwijs en/of zelfstudie.
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Handboek bijzonder gereglementeerde
verzekeringscontracten
Zevende editie
PHILIPPE COLLE

Handboek bijzonder
gereglementeerde
verzekeringscontracten
22
PUBLICATIES IN HET ECONOMISCH RECHT VUB

Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 22
2019 | ISBN 978-94-000-1069-7 | ca. 400 blz. | paperback
Studentenprijs: € 42

Philippe Colle

Zevende editie

De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde
verzekeringscontracten, die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven
van de verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse
juridische praktijk.
De duidelijke structuur, de accurate commentaar en het uitgebreide trefwoordenregister maken van dit meest actuele handboek verzekeringsrecht niet
alleen een betrouwbaar referentiewerk voor alle verzekeringsspecialisten, maar ook een snel en gemakkelijk te
raadplegen vraagbaak voor hen die minder frequent in contact komen met deze belangrijke rechtstak.
Een onmisbaar naslagwerk!

ECOR
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Hulpverlening en recht
Juridische aandachtspunten ter ondersteuning van
de praktijkwerker met toepassingen en kritischethische reflecties
Vierde editie
INGRID DE JONGHE, LEE UYTTENHOVE en GOEDELE VERLINDEN
2017 | ISBN 978-94-000-0822-9 | xxvi + 410 blz. | paperback
Prijs: € 39 | Studentenprijs: € 28
Dit boek reikt de hulpverlener juridische tools aan om de groeiende complexiteit
van de hulpvragen beter te kunnen opvangen. Hierbij komen niet alleen de
belangrijkste topics en wetswijzigingen in het jeugd- en strafrecht aan bod, maar
ook andere belangrijke (verwante) rechtstakken.
Na een algemene situering van het begrip ‘recht’ wordt vervolgens aandacht besteed aan het publiek- en
staatsrecht (staatsrecht, bestuursrecht), het gerechtelijk recht, het personenrecht, het familierecht, het verbintenissenrecht, het sociaal recht en ten slotte privacy, beroepsgeheim en verwerking van persoonsgegevens.
In de lijn van de vorige drie edities wil het boek meer bieden dan een overzicht van de verschillende rechtstakken die relevant zijn voor de hulpverlening. Het boek bevat immers ook talrijke praktijktoepassingen, actuele
voorbeelden, ethisch-maatschappelijke reflecties en
Dit boek is een uitstekende basis voor de
vernieuwende voorstellen. Zo wordt de hele materie
hulpverlener in het ruime welzijnswerk.
benaderd vanuit een gemengde juridische, criminologische en pedagogische invalshoek.

De oplossingsgerichte coach
Een praktisch boek met een focus op de oplossingsgerichte visie, de coachcompetenties en het Brugse
model
CHRIS VAN DAM
2017 | ISBN 978-94-000-0836-6 | 264 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 24
De oplossingsgerichte coach is het vierde boek van Chris Van Dam. Het is de
opvolger van het succesvolle Coachen naar verandering.
Deze uitgave geeft een heldere schets van het oplossingsgericht denkkader.
Na een introductie zoomt de auteur in op de competenties van een oplossingsgerichte coach. De lezer maakt kennis met het Brugse model, dat rijkelijk geïllustreerd wordt met voorbeelden uit
de praktijk. Op vraag van heel wat lezers reikt het boek enkele concrete tools aan. Het boek biedt ook een aantal
uitnodigingen tot zelfreflectie, oneliners en ruimte voor persoonlijke notities.
Het boek maakt de lezer warm voor het boeiende denkkader van het oplossingsgericht werken. Voor ervaren
coaches is het een handig naslagwerk en een middel tot zelfreflectie. Voor beginnende coaches is het een nuttig
instrument om het oplossingsgericht coachen in de vingers te krijgen.
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Intervisie … een weg naar verandering
CHRIS VAN DAM
2016 | ISBN 978-94-000-0746-8 | xiv + 122 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 24
Dit boek kan je verder op weg helpen als intervisor. De spelregels van oplossingsgerichte intervisie worden op een heldere en eenvoudige manier beschreven.
Dit praktische boek is niet enkel bedoeld voor ervaren intervisoren, maar ook
voor teambegeleiders, coaches en trainers die bereid zijn om vanuit de praktijk
van de deelnemers een efficiënt leerproces op te starten.
Zoals gebruikelijk illustreert deze auteur het geheel rijkelijk met praktijkvoorbeelden. In tegenstelling tot andere vakliteratuur geeft hij op deze manier heel
wat van zichzelf bloot. In dit boek verwijst hij geregeld naar een aantal bekende
mensen die hem inspireren en linkt hij deze inzichten met het oplossingsgerichte gedachtegoed.

Psychologische stromingen
Vroeger en vandaag
RUDY SCHELLAERT
2016 | ISBN 978-94-000-0672-0 | xiv + 422 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 35
Ontmoet je een psychotherapeut, psychiater, coach enz., dan weet je meestal
niet welke theoretische achtergrond hij of zij heeft. Nochtans is er veel verschil
tussen bijvoorbeeld een psychoanalyticus, die je vroege kindertijd kan analyseren, en een behaviorist, die kijkt naar wat je hebt geleerd.
In de vorige eeuw waren de psychoanalyse en het behaviorisme de
toonaangevende psychologische stromingen. In de tweede helft van dezelfde
eeuw werden deze stromingen aangevuld met de humanistische psychologie
(accepteer de cliënt), het systeemdenken (communicatie en relaties) en de cognitieve psychologie (gedachten en
lastige gedachten).
Recent ontwikkelden zich evenwel nieuwe stromingen, zoals mindfulness (de meest gepopulariseerde) en
de oplossingsgerichte, narratieve en positieve psychologie. Ook de evolutiepsychologie, met een geheel eigen
invalshoek, behoort tot de nieuwe stromingen.
Dit boek biedt een heldere schets van de visies, theoretische kaders en methodieken van de bovengenoemde
psychologische scholen als die zich nu naast elkaar presenteren. Met tal van voorbeelden en toepassingen
worden de kernconcepten geïllustreerd. Voorts worden thema’s aangekaart zoals het placebo-effect van
psychotherapie, nature versus nurture, psychodiagnostiek en -pathologie en de blunders en successen van de
psychologie.
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Sociale psychologie vandaag
Een verkenning
RUDY SCHELLAERT
2015 | ISBN 978-94-000-0609-6 | viii + 324 blz. | paperback
Prijs: € 45 | Studentenprijs: € 35
Hoe denken we over onszelf en anderen, en hoe denken we over wat anderen
over ons denken? En hoe gedragen we ons daarnaar?
De sociale psychologie probeert ons denken, voelen en gedrag te verklaren
vanuit onze interacties met mensen, individueel en in groep.
Om ons sociaal gedrag te bestuderen, doet de sociale psychologie een beroep
op kennis uit andere wetenschappen. Ze verzamelt deze kennis en probeert ze
zinvol te structureren. Ze geeft ons zicht op een aantal fascinerende denkstrategieën die we dagelijks gebruiken om ons staande te houden in wisselende sociale omstandigheden.

Wat ervan te zeggen
Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector
Vierde editie
RUDY SCHELLAERT
2018 | ISBN 978-94-000-0911-0 | x + 412 blz. | paperback
Prijs: € 40 | Studentenprijs: € 32
Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en
voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)overleg en casemanagement worden besproken.
Het boek biedt een overzicht van de bijbehorende wettelijke en deontologische
kaders.
Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit een ethisch
kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee de praktijkwerker dagelijks
geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch
Met workshops om individueel of in groep
kader wordt nagegaan wat het belang ervan is voor de
over de thema’s te reflecteren en tal van
concrete begeleiding en samenwerking met cliënten en
casussen, reflectievragen en -oefeningen.
collega’s.
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Orthopedagogiek
Een praktijkgerichte basis
BENO SCHRAEPEN en SARAH VERREYKEN
2016 | ISBN 978-94-000-0608-9 | xvi + 184 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 28
Het zijn woelige maar boeiende tijden voor de huidige zorg- en hulpverleners. De
sector wordt grondig hervormd, de ondersteuningsvragen worden complexer en
het sociaal agogisch werken uitdagender. De professionele hulpverleners worden
meer dan ooit kritisch bevraagd op hun kennis en kunde.
Dit boek geeft een theoretische basis voor de beginnende en actieve orthopedagogische hulpverlener. Het schetst de ontwikkeling van een orthopedagogische praktijk, visie en wetenschap. Orthopedagogische theorieën van het
eerste uur worden van onder het stof gehaald en op hun actuele waarde getoetst.
Nieuwe theoretische concepten worden toe- en doorgelicht. Het veranderende werkterrein wordt verkend, het
beroepsprofiel en de identiteit van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ worden onder de loep genomen. Het is
in die zin ook een onderzoek naar de eigenheid en de verantwoordelijkheid van bachelors in de orthopedagogie
(VL) en in de sociaalpedagogische hulpverlening (NL).
Kortom, deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis
voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd maar
altijd met een praktijkgerichte focus.

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden
BART HENSSEN en STEFANIE BEGHEIN
2017 | ISBN 978-94-000-0833-5 | 112 blz. | paperback
(Studenten)prijs: € 22
Deze gids begeleidt iedere student bij de uitwerking van een bachelorproef. Het
behandelt heel wat vragen waarmee veel studenten worstelen.
Waaruit bestaat een bachelorproef? Hoe bepaal je het onderwerp en hoe
baken je het af? Hoe begin je aan een bachelorproef? Welke informatiebronnen en hulpmiddelen kun je raadplegen? Hoe rapporteer en communiceer je
de kennis die je via enquêtes, interviews en andere bronnen hebt verzameld?
En hoe formuleer je een concreet advies? Bestaan er alternatieven voor de
bachelorproefscriptie?
Deze en tal van andere vragen worden beknopt maar vooral gericht beantwoord. Ondersteund met verschillende praktijkvoorbeelden en cases vormt dit
boek de informatiebron en praktische gids bij uitstek voor iedere student en docent.
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Basisbeginselen economische sociologie
STEF ADRIAENSSENS
2018 | ISBN 978-94-000-0794-9 | xi + 311 blz. | paperback
Prijs: € 49 | Studentenprijs: € 30
De sociologie heeft als doel en ambitie om alle maatschappelijke verschijnselen
en sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort ongetwijfeld
ook alles wat mensen gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen,
werken en consumeren, geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft
de sociologie geen alleenrecht op de studie van de economie, wel heeft ze een
eigen kijk op en benadering van economische fenomenen in onze samenleving.
Deze benadering vindt zijn oorsprong in de rijke geschiedenis van de sociologie
en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale en culturele antropologie.
Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van
deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische en sociologische disciplines
elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen de geschiedenis. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de
sociologie van het economische leven een verrijking kan betekenen voor een economische analyse. Een van de
centrale argumenten is dat in de sociologie een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat economie is. Dat
laat toe op een meer diepgaande manier na te denken over de relatie tussen bijvoorbeeld handelen op een markt
en giftculturen.
Dit handboek is in de eerste plaats bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten of
en hoe buiten de economische discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse middelen.

Van mensen en dingen
Een verkenning van onze socialiteit
WALTER WEYNS
2017 | ISBN 978-94-000-0842-7 | viii + 142 blz. | paperback
Prijs: € 29,50 | Studentenprijs: € 23
Wat is socialiteit? Hoe tekent het ons als mens? Met wie of wat kunnen we
sociale banden aanknopen? Die vragen dringen zich op in een wereld vol
dingen waarmee we communiceren, een wereld waar dieren rechten krijgen en
rivieren rechtspersoonlijkheid. Wat betekent ‘sociaal’? In dit boek wordt deze
simpele vraag onderzocht op een directe wijze, door aan te knopen bij gewone
ervaringen, vooral van schrijvers en dichters. Die beschikken namelijk over een
sensitiviteit die gewone stervelingen vaak missen. Zij zijn onze gids in de fascinerende wereld waar de bronnen van de socialiteit opborrelen.
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Om optimaal te kunnen voldoen aan de vraag naar elektronisch les- en oefenmateriaal, heeft Intersentia
bij diverse uitgaven een uiterst gebruiksvriendelijk oefeningenpakket ontwikkeld. Via een eenvoudige inlogprocedure krijgen de gebruikers toegang tot dit elektronisch lesmateriaal.

Screenshot uit Human Resource Management in essentie
Dit interactief elektronisch materiaal biedt verschillende mogelijkheden. Zo kan de gebruiker door de
automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan zelfstudie doen.
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Screenshot uit Financiële analyse van de jaarrekening toegepast
Op deze manier kan men de geziene theorie uitgebreid inoefenen en kan de leerstof zelfs op afstand ingestudeerd worden aan de hand van de volgende tools:
– een brede waaier aan oefenmodellen;
– horizontale of verticale rangschikking;
– meerkeuzevragen (met één of meer juiste
– schikken in kolommen;
antwoorden);
– elementen verbinden en verbanden benoemen;
– invul- of verbetervelden;
– rolmenu’s in een tekst met keuzemogelijkheden;
– sleepoefeningen met tekst, met of op figuren;
– …

Screenshot uit Marketing toegepast
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Bij o.a. de onderstaande uitgaven bieden wij elektronisch lesmateriaal aan. Dit aanbod neemt voortdurend
toe:
– Basisboekhouden (p. 12)
– Marketing toegepast (p. 31)
– Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden
– Verkoopmanagement toegepast (p. 32)
(p. 13)
– Commerciële budgettering toegepast (p. 32)
– Handboek Boekhouden. Vennootschapsboek– Spoorvervoer toegepast (p. 34)
houden (p. 14)
– Luchtvracht toegepast (p. 34)
– Consolidatie (p. 11)
– Douane en accijnzen toegepast (p. 35)
– Financiële analyse van de jaarrekening toegepast
– Vennootschapsrecht toegepast (p. 56)
(p. 28)
– Sociaal recht in essentie (p. 60)
– Handboek bedrijfsfinanciering (p. 29)
– Arbeidsrecht toegepast (p. 60)
– Human Resource Management in essentie (p. 30)
– Socialezekerheidsrecht toegepast (p. 61)
Docenten die hun studenten toegang geven tot deze elektronische oefeningen kunnen bovendien hun
studenten opvolgen tijdens het academiejaar via een eenvoudige rapporteringsmodule.

Docenten van de BaMa-opleidingen kunnen contact opnemen via educatief@intersentia.be voor de
voorwaarden en mogelijkheden om gebruik te maken van dit extra lesmateriaal.
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De meeste boeken van Intersentia Hoger Onderwijs zijn ondergebracht in een reeks.
Hieronder vindt u een overzicht van deze reeksen. Meer informatie en een overzicht van
de titels uit deze reeksen vindt u op www.intersentia.be/hoger-onderwijs.

In essentie
De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn
uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald
vakgebied bijbrengen.
In deze reeks zijn momenteel de volgende titels beschikbaar: Boekhouden in essentie
(blz. 11), Fiscaal recht in essentie (blz. 58), Boekhoudrecht in essentie (blz. 57),
Human Resource Management in essentie (blz. 30), Sociaal recht in essentie (blz. 60),
Omgevingsrecht in essentie (blz. 46), Familiaal vermogensrecht in essentie (blz. 51).

Toegepast
De reeks Toegepast publiceert uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over
uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig
uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.
In deze reeks zijn op dit ogenblik de volgende uitgaven beschikbaar: Financiële analyse
van de jaarrekening toegepast (blz. 18), Financieel management toegepast (blz. 26),
Financieel beleid in de onderneming toegepast (blz. 27), Marketing toegepast
(blz. 31), Verkoopmanagement toegepast (blz. 32), Commerciële budgettering
toegepast (blz. 32), Spoorvervoer toegepast (blz. 34), Luchtvracht toegepast
(blz. 34), Douane en accijnzen toegepast (blz. 35), Vennootschapsrecht toegepast
(blz. 56), Internationaal belastingrecht toegepast (blz. 58), Vennootschapsbelasting
toegepast (blz. 25), Gezondheidsrecht toegepast (blz. 59), Arbeidsrecht toegepast (blz. 60), Socialezekerheidsrecht toegepast (blz. 61) en De brandverzekering
toegepast (blz. 71).

In hoofdlijnen
De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van
uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en -concepten
van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten. De titels in de
reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te
verkennen en te bestuderen.
In deze reeks zijn de volgende titels beschikbaar: Privaatrecht in hoofdlijnen
(blz. 71), Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (blz. 56) en Jeugdbeschermingsrecht
in hoofdlijnen (blz. 63).
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Fiscale handboeken
De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken
zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die
diverse onderwerpen ook op juridisch vlak ontsluiten indien nodig.
Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting verschijnt
nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met
nieuwe onderwerpen.
De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke student: praktisch,
beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.
Titels in deze reeks zijn Handboek btw (blz. 21), Handboek vennootschapsbelasting
(blz. 21), Handboek personenbelasting (blz. 22), Handboek fiscale procedure btw
(blz. 22), Handboek fiscale procedure inkomstenbelasting (blz. 23), Handboek successierechten (blz. 23) en Handboek registratierechten (blz. 24).

Handboek Boekhouden
De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook
onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de
boekhoudpraktijk.
Titels in deze reeks zijn Belgisch boekhoudrecht (blz. 12), Enkelvoudig boekhouden
(blz. 13), Dubbel boekhouden (blz. 13), Vennootschapsboekhouden (blz. 14),
IFRS (blz. 14) en Consolidatie (blz. 15).

Recht in kort bestek
De reeks Recht in kort bestek biedt een analyse van een bepaald vakgebied, ruim of
eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze.
De doelgroep zijn de niet-gespecialiseerde professionals die kennis willen maken met
de belangrijke krachtlijnen en principes van de materie. Voetnoten en bibliografie blijven
dan ook zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als
cursusmateriaal voor studenten.
In deze reeks vindt u de volgende titels terug: Milieurecht in kort bestek (blz. 47),
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (blz. 49), Vermogensrecht in kort bestek
(blz. 50) en Internationaal recht in kort bestek (blz. 65).

89

OOK BESCHIKBAAR
Overige titels voor het hoger universitair en niet-universitair onderwijs:

Bedrijf

Burgerlijk recht

Groeikracht in familiebedrijven
Hoe een draagvlak voor verandering
creëren bij werknemers

Contract Rules

W. BROEKAERT en B. HENSSEN

paperback | Prijs: € 98 | Studentenprijs: € 41

N.H. ANDREWS
2016 | ISBN 978-1-78068-442-0 | xlvi + 406 blz.

2016 | ISBN 978-94-000-0711-6 | vi + 84 blz.
paperback | (Studenten)prijs: € 36

Europees en internationaal recht

Solvency Requirements for EU
Insurers. Solvency II is good for you

European Legal Methodology

K. VAN HULLE

Ius Communitatis, volume 7

(wordt verwacht) 2019

2017 | ISBN 978-1-78068-259-4 | xxx + 752 blz.

ISBN 978-1-78068-177-1 | 350 blz.

hardback | Prijs: € 148 | Studentenprijs: € 50

K. RIESENHUBER

paperback | Prijs: € 125

Rules and Principles in European
Contract Law

Economie, politieke en
bestuurswetenschappen

J. RUTGERS en P. SIRENA (eds.)
European Contract Law and Theory, volume 1
2015 | ISBN 978-1-78068-257-0 | xii + 160 blz.

Entrepreneurship: a way of life?

paperback | (Studenten)prijs: € 49

R. AERNOUDT en M. VAN ROMPAEY
2015 | ISBN 978-1-78068-313-3 | xx + 190 blz.

European Consumer Law

paperback | Prijs: € 35 | Studentenprijs: € 25

Second edition
N. REICH, H.-W. MICKLITZ, P. ROTT en

Marktwerkingsbeleid in België en de EU
Een economische inleiding

K. TONNER

F. NAERT en A.S. COTTYN

2014 | ISBN 978-1-78068-459-8 | xlviii + 422 blz.

2010 | ISBN 978-94-000-0056-8 | 305 blz.
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hardback | (Studenten)prijs: € 150

Schets van het Belgische arbeidsrecht

Publiek- en bestuursrecht

Tweede editie
D. CUYPERS m.m.v. P. FOUBERT

Comparative Administrative Law
Administrative Law of the European
Union, Its Member States and the
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2017 | ISBN 978-1-780684-434-5 | xl + 568 blz.
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paperback | Prijs: € 120

Constitutions Compared
An Introduction to Comparative
Institutional Law
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2016 | ISBN 978-1-78068-399-7 | xvi + 474 blz.

Een vreedzame revolutie
De ontwikkeling van de politiële en
justitiële samenwerking in de Europese
Unie

paperback | Prijs: € 80 | Studentenprijs: € 40

C. FIJNAUT

Fourth edition
A.W. HERINGA

2018 | ISBN 978-94-000-1000-0 | xxviii + 1068 blz.

Handboek Ruimtelijk bestuursrecht

paperback | Prijs: € 85

Tweede editie
2011 | ISBN 978-94-000-0185-5 | 344 blz.

Criminology and the Criminal Justice
System

paperback | (Studenten)prijs: € 35

C. FIJNAUT

G. VAN HOORICK

2017 | ISBN 978-1-78068-506-9 | xviii + 644 blz.

Sociaal recht

paperback | Prijs: € 65

European Employment Law
A Systematic Exposition

Comparative Concepts of Criminal Law

K. RIESENHUBER

J. KEILER en D. ROEF (eds.)

Ius Communitatis, volume 4

2019 | ISBN 978-1-78068-685-1 | xviii + 376 blz.

2012 | ISBN 978-1-78068-080-4 | lx + 804 blz.

paperback | Prijs: € 89 | Studentenprijs: € 39

hardback | Prijs: € 185 | Studentenprijs: € 50
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European Criminal Law
An Integrative Approach

Materials on European Criminal Law

Third edition

A. KLIP (ed.)

A. KLIP

2017 | ISBN 978-1-78068-504-5 | xvi + 1362 blz.

Ius Communitatis, volume 2

paperback | Prijs: € 75 | Studentenprijs: € 36

Third edition

2016 | ISBN 978-1-78068-270-9 | lvi + 592 blz.
hardback | Prijs: € 125 | Studentenprijs: € 49

Vreemdelingenrecht

Handboek internationaal en Europees
strafrecht

European Migration Law

P. DE HERT, K. WEIS, J. VAN CAENEGHEM

P. BOELES, M. DEN HEIJER, G. LODDER en

en M. HOLVOET

K. WOUTERS

2014 | ISBN 978-94-000-0487-0 | xiv + 540 blz.

Ius Communitatis, volume 3

paperback | Prijs: € 110 | Studentenprijs: € 45

2014 | ISBN 978-1-78068-253-2 | xxii + 458 blz.

Second edition

paperback | Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 40
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VOORWAARDEN OM TE
KUNNEN GENIETEN VAN
DE STUDENTENPRIJS

Studentenprijzen gelden enkel voor studenten op vertoon van hun studentenkaart en
na opgave van de naam van het vak, de docent en de instelling waarvoor zij het boek
kopen.
Docenten die het boek voorschrijven aan hun studenten kunnen met de uitgeverij
contact opnemen om praktische afspraken te maken met betrekking tot de verspreiding
van het studiemateriaal onder de studenten. Meestal verloopt dit via de boekhandel of
de cursusdienst.
Richtlijnen voor het verstrekken van docentenexemplaren
Docenten die een boek van Intersentia invoeren als verplicht cursusmateriaal voor hun
studenten (bij een minimum van 10 studenten), krijgen op eenvoudig verzoek gratis een
exemplaar van dit boek toegestuurd.
Richtlijnen voor het verstrekken van beoordelingsexemplaren
Docenten die overwegen om een boek van Intersentia te gebruiken als verplicht lesmateriaal (bij een minimum van 10 studenten), kunnen een exemplaar ervan ter beoordeling
bij ons aanvragen.
Wij bezorgen u de gevraagde uitgave met een korting van 50% op de normale verkoopprijs. Verzendkosten zijn ten laste van de bestemmeling.
– Indien u het boek invoert als verplicht lesmateriaal voor uw studenten, bezorgen wij
u na verloop van 6 weken een creditnota voor de reeds verstuurde factuur, inclusief
verzendkosten. U ontvangt het boek dus gratis.
– Indien u het boek niet invoert als verplicht lesmateriaal voor uw studenten, kunt u het
boek behouden na betaling van de reeds verstuurde factuur. Stuurt u het boek onbeschadigd binnen de 6 weken aan ons terug, dan ontvangt u een creditnota (inclusief
verzendkosten) en bent u ons niets verschuldigd. De kosten voor het terugsturen van
het boek zijn ten laste van de aanvrager.
Enkel de verantwoordelijke lesgever komt in aanmerking voor de aanvraag van een
docenten- of beoordelingsexemplaar.
Alle prijzen en gegevens in deze catalogus zijn onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen.
Voor de meest recente informatie kunt u steeds terecht op onze website
www.intersentia.be.
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