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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.

TEN GELEIDE
Beste docent,
Beste professional,
Ook tĳdens het voorbĳe buitengewone jaar konden we rekenen op de niet-aﬂatende inzet van onze
auteurs, de feedback van onze lezers en de motivatie van een sterk team collega’s. Ik begin daarom met
een hartelĳk dank je wel aan elk van hen.
Het resultaat van deze vereende krachten presenteren we graag in de nieuwe Intersentia-catalogus
academiejaar 2021-2022. In het luik ‘Bedrĳf’ richt ik graag de aandacht op de nieuwe edities van onze
opgefriste logistieke handboeken. Ook de toonaangevende reeks Handboek Boekhouden en Fiscale
handboeken werden verder geﬁnaliseerd. In onze juridische publicaties springt het mooie Handboek
intellectuele rechten in het oog. Ook het De Valks Juridisch Woordenboek en Privaatrecht in hoofdlĳnen
werden grondig aangepakt.
Het belang van digitale oplossingen blĳft toenemen, zowel in het hoger onderwĳs als in de context
van life long learning. Daarom investeert Intersentia in digitaal materiaal. Informatie over toegang tot
oefeningen en oplossingen, powerpointpresentaties en meer vindt u op p. 11.
Expertise, persoonlĳkheid en kwaliteit. Dat is waar Intersentia voor staat.
Wĳ wensen u veel lees- en studieplezier,
Inge Verbeeck
Uitgever hoger onderwĳs
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Wĳ bewaren uw gegevens in onze interne database. Wĳ bezorgen deze informatie NIET aan derden.
Wĳ kunnen u contacteren i.v.m. voor u relevante informatie of voor feedback op onze publicaties.
U kunt zich uitschrĳven als u onze updates niet meer wenst te ontvangen.
U betaalt pas na ontvangst van een factuur. Alle prĳzen zĳn inclusief btw, tenzĳ anders vermeld, en exclusief
verzendkosten. Alle titels zĳn ook verkrĳgbaar in de boekhandel.

BEOORDELINGS-, DOCENTENEN BIBLIOTHEEKEXEMPLAREN
Beoordelingsexemplaren – richtlĳnen
Bent u als docent geïnteresseerd om een uitgave in te voeren als verplicht studiemateriaal voor minimum
10 studenten, maar wenst u het boek vooraf te beoordelen? 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.
Studenten kunnen in dat geval genieten van de studentenprĳs. Die staat vermeld op www.intersentia.
be.
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.

Docentenexemplaren – richtlĳnen
Docenten die een boek invoeren als verplicht cursusmateriaal voor minimum 10 studenten krĳgen op
eenvoudig verzoek per mail (i.verbeeck@intersentia.be) een gratis exemplaar van dit boek toegestuurd.

Bibliotheekexemplaren – richtlĳnen
Hogescholen en universiteiten die een studieboek van Intersentia willen opnemen in hun campusbibliotheek, kunnen één exemplaar verkrĳgen aan 50% van de aankoopprĳs + verzendkosten. Dat kan op
eenvoudig verzoek per mail (i.verbeeck@intersentia.be).

Bestel uw exemplaar online - www.intersentia.be
of
per mail - hogeronderwĳs@intersentia.be
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UW BOEK OP MAAT?
U wil gebruikmaken van een van onze publicaties, maar …

9
9
9
9

u behandelt slechts enkele (minder dan de helft van de)
hoofdstukken van een uitgave?
het ideale boek voor uw cursus bevat hoofdstukken uit
verschillende publicaties van Intersentia?
u wil eigen cursusmateriaal toevoegen?
…

Intersentia helpt u met uw boek op maat. Contacteer
ons vrĳblĳvend voor meer informatie over gepersonaliseerd studiemateriaal:
hogeronderwĳs@intersentia.be.
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ONLINE LESMATERIAAL
Voor docenten
Boeken met vermelding van dit pictogram zĳn aangevuld met online lesmateriaal. U kunt het downloaden
op de pagina van uw boek op www.intersentia.be als het boek verplicht studiemateriaal voor studenten
is:

9
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Powerpointpresentaties;
Het bordboek, een digitale versie van het boek, dat u kunt projecteren tĳdens uw les. U kunt eigen
materiaal toevoegen en delen markeren;
Bĳlagen zoals modellen, contracten, schema’s en actualiseringen;
Oefeningen (en oplossingen);
Casussen waarmee studenten theorie in de praktĳk leren toepassen.

Op www.intersentia.be/hoger-onderwĳs vindt u het beschikbare materiaal bĳ uw handboek.

Voor studenten
Onze auteurs ontwikkelden bĳ een aantal publicaties online oefeningen die op verschillende manieren
inzetbaar zĳn:
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Flipping the classroom: studenten maken oefeningen ter voorbereiding van een college;
Interactief lesgeven: studenten maken oefeningen tĳdens of op het einde van een les. U geeft
bĳkomende toelichting bĳ veelgemaakte fouten;
E-learning: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan
zelfstudie doen, waar en wanneer ze willen;
Ook voor examenstudenten zĳn online oefeningen bĳzonder praktisch;
Permanente evaluatie: als docent kunt u de resultaten van studenten tĳdens het academiejaar
opvolgen via een eenvoudige rapporteringsmodule. Wie maakte welke oefeningen? Welke fouten
maakten de studenten?

Docenten die het boek als verplicht studiemateriaal voorschrĳven, kunnen via www.intersentia.be of
hogeronderwĳs@intersentia.be voor hun studenten toegang tot deze oefeningen vragen.
Mensen die in de context van hun beroepsuitoefening (bv. ter voorbereiding van een examen of in de
context van een opleiding) gebruik willen maken van het online materiaal, kunnen eveneens contact
opnemen via hogeronderwĳs@intersentia.be.
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BEDRĲF | Algemeen

Business Intelligence met Power BI
Leer. Doe. Ervaar.
SYLVIO RODRIGUEZ en JO SWINNEN
2020 | ISBN 978-94-000-1129-8 | xiv + 260 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 35
De auteurs schrĳven met dit werk niet alleen een praktische
handleiding bĳ Power BI, het selfservice rapporteringsprogramma
van Microsoft, maar leren je ook welke rol business intelligence
kan spelen in diverse bedrĳfsprocessen.

9
9
9

Leer Big Data en KPI’s visueel aantrekkelĳk en ﬂexibel
presenteren.
Maak sprekende managementsrapporten met Power BI.
Een reëel voorbeeld uit de bedrĳfswereld illustreert hoe
Power BI in diverse bedrĳfsprocessen ingezet wordt.
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BEDRĲF | Accountancy

Boekhouden in essentie
Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders
Vĳfde editie

JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE
Reeks In essentie
2019 | ISBN 978-94-000-1103-8 | xi + 235 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 27
Dit boek biedt de niet-boekhouder en student inzicht in de
basisprincipes van het boekhouden: volledigheid, periodiciteit,
continuïteit, voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten
de inventarisverrichtingen, consolidatie en de evolutie naar IFRSnormen.

9
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Stap-voor-stap opbouw aan de hand van een praktĳkvoorbeeld.
Meest voorkomende transacties met voorbeelden.
Met oefeningen voor zelfstandige verwerking.
Toegankelĳke inleiding voor niet-boekhouders.

Consolidatie
Belgian GAAP en IFRS
Derde editie

CARINE COPPENS en MARIO DEKEYSER

Carine Coppens en Mario Dekeyser

2020 | ISBN 978-94-000-1127-4 | xii + 354 blz. | paperback
Prĳs: € 65 | Studentenprĳs: € 39

Consolidatie
Belgian GAAP en IFRS

De auteurs behandelen het consolidatieproces vanuit de Belgische
boekhoudregelgeving (BE GAAP) en vanuit de internationale
boekhoudnormen (‘International Financial Reporting Standards’
of IFRS). Ze vatten de consolidatietheorie samen, geven een
overzicht van de meest voorkomende consolidatieboekingen en
wĳzigingen in de consolidatiekring.

9
9
9
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Gedetailleerde bronverwĳzingen naar het Belgische boekhoudrecht en naar de internationale boekhoudnormen.
Eenvoudige taal en verhelderende praktĳkvoorbeelden.
Uitstekend geschikt voor zelfstudie door student of beroepsbeoefenaar.

Derde editie

BEDRĲF | Accountancy

Handboek Boekhouden – Belgisch boekhoudrecht
Inclusief het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Derde editie

ERIK DE LEMBRE, MARLEEN MANNEKENS en LIESBET VAN
DE VELDE
Reeks Handboek Boekhouden
2019 | ISBN 978-94-000-1029-1 | xvi + 664 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 50
In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en ﬁnanciële rapporteringsstandaarden en de wĳze
waarop het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de boekhouding en jaarrekening van
ondernemingen, vennootschappen en (internationale) verenigingen
en stichtingen regelen.

9
9
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Handboek
Boekhouden
Erik De Lembre, Marleen Mannekens
en Liesbet Van de Velde

Belgisch boekhoudrecht
inclusief het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen

3e

editie

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De
Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische
en internationale boekhoudpraktĳk.
Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

Basisboekhouden
Van begin- tot eindbalans
Vierde editie

ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE COPPENS,
CARINE PATFOORT en SADI PODEVĲN

Basisboekhouden
Van begin- tot eindbalans

2020 | ISBN 978-94-000-1086-4 | xvi + 378 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 49
Met dit boek verwerft u efﬁciënt de basiskennis die nodig is om
ﬁnanciële gegevens van een onderneming in een balans en een
resultatenrekening samen te brengen, te begrĳpen en te kunnen
beoordelen. De auteurs behandelen de boekhoudkundige verwerking van dagelĳkse handelingen als aankopen, verkopen, ﬁnanciële
verrichtingen en personeelsadministratie.

9
9
9

Erik De Lembre
Renate Caen
Carine Coppens
Carine Patfoort
Sadi Podevijn

4e

editie

Stapsgewĳze opbouw a.h.v. praktĳkvoorbeelden.
Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschapen
en verenigingen.
Met online oefeningen voor studenten.
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BEDRĲF | Accountancy

Handboek Boekhouden – Dubbel
boekhouden
Basisbeginselen
Vĳfde editie

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE
Reeks Handboek Boekhouden
2020 | ISBN 978-94-000-1030-7 | xiv + 688 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 52
De auteurs bieden in dit standaardwerk alle nodige informatie en
inzicht voor het voeren van een volledige boekhouding en het
opmaken van een jaarrekening volgens de wettelĳk opgelegde
schema’s. Ze bespreken de boekhoudtechniek en vertalen de
meest voorkomende transacties van een onderneming naar
boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten.

9
9
9

Handboek
Boekhouden
Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

Dubbel boekhouden
Basisbeginselen

5e

herwerkte
editie

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v prof. em. dr. Erik De
Lembre is het meest volledige standaardwerk over de
Belgische en internationale boekhoudpraktĳk.
Met veel aandacht voor de logische samenhang tussen
balans, resultatenrekening en resultaatverwerking.
Standaardwerk voor student en beroepspracticus.

Handboek Boekhouden –
Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en stichtingen)
Vĳfde editie

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE
Reeks Handboek Boekhouden
2020 | ISBN 978-94-000-1092-5 | xxxiv + 914 blz. | paperback
Prĳs: € 125 | Studentenprĳs: € 69
In dit standaardwerk voor student en beroepspracticus
behandelen de auteurs voor elke rubriek van de jaarrekening
alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering
en transacties, aangevuld met de CBN-adviezen. De lezer is
na lectuur van dit boek in staat om conform het Belgische
jaarrekeningenrecht een correcte jaarrekening op te stellen.

9
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Handboek
Boekhouden
Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en stichtingen)

5e

editie

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik
De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de
Belgische en internationale boekhoudpraktĳk.
Met tal van verhelderende praktĳkvoorbeelden.
Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BEDRĲF | Accountancy

Handboek Boekhouden – IFRS
Essentiële begrippen en standaarden
Derde editie

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 dit handboek bespreken de auteurs de IFRS-standaarden en
belichten het verschil met het Belgische boekhoudrecht. Zowel
de meest relevante standaarden als meer gespecialiseerde
toevoegingen worden behandeld.

9
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De reeks Handboek Boekhouden o.l.v prof. em. dr. Erik
De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de
Belgische en internationale boekhoudpraktĳk.
Praktĳkgerichte cases op het einde van elk hoofdstuk.
Geïllustreerd met praktĳkvoorbeelden uit Belgische
jaarrekeningen van beursgenoteerde vennootschappen.
Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

Handboek Boekhouden –
Enkelvoudig boekhouden
Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer
en de kleine vzw
Derde editie

ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE
Reeks Handboek Boekhouden
2021 | ISBN 978-94-000-1345-2 | ca. 200 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 25
De auteurs behandelen uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige
boekhouding voor kleine ondernemingen en vzw’s en de daaraan
gekoppelde ﬁnanciële rapportering.

9
9

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. em. dr. Erik De Lembre
is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en
internationale boekhoudpraktĳk.
Met geactualiseerde modellen en een uitgewerkte casus.

NIEUWE EDITIE 2021

Handboek
Boekhouden
Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

Enkelvoudig boekhouden
Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer
en de kleine vzw

3e

editie
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BEDRĲF | Accountancy

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
In dit boek ligt de klemtoon op de consolidatietechniek en
de bĳhorende -boekingen. De auteurs nemen de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de
Belgische regelgeving, als uitgangspunt en verduidelĳken a.d.h.v.
voorbeelden gelĳkenissen en verschillen met de internationale
rapporteringsstandaarden IAS/IFRS.

9
9
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De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik
De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de
Belgische en internationale boekhoudpraktĳk.
Opbouwende cĳfervoorbeelden maken het boek geschikt
voor zelfstudie.
Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

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
Met dit boek maakt de lezer zich vertrouwd met de gebruiksvriendelĳke en dynamische computersoftware WinBooks.
De lezer werkt zich vlot door een brede waaier van functies,
registraties en rapporten. Met een starterscase leert men basistransacties verwerken. Met de levensechte en uitdagende case
die daarop volgt, wordt een breed gamma aan veelvoorkomende
complexere situaties en geavanceerde technieken getraind.

9
9
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Leer een boekhouding efﬁciënt en met inzicht organiseren.
Zowel geschikt als eerste kennismaking met boekhoudsoftware en als voor de verdieping van online boekhoudvaardigheden.
Met gratis studentenaccount WinBooks voor de casestudy.

BEDRĲF | Accountancy

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 ‘hands-on’ onderdompeling in de online
boekhoudsoftware Octopus. In een eenvoudige starterscase leert
u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een
uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma
aan veelvoorkomende moeilĳkheden.
Snel en met inzicht de boekhouding leren organiseren.
Actieve en creatieve benadering.
Met gratis studentenaccount Octopus voor de casestudy.

Ondernemingsboekhouden
Van boekhouding tot jaarrekening
Tweede editie

JEAN PIERRE VINCKE
2020 | ISBN 978-94-000-1130-4 | xlviii + 742 blz. | paperback
Prĳs: € 99 | Studentenprĳs: € 45
De auteur behandelt diepgaand de principes van de dubbele
boekhouding, de opmaak en neerlegging van de jaarrekening, het
belang van het jaarverslag, de controle en de openbaarmakingsverplichtingen. Verder bespreekt hĳ de belangrĳkste kenmerken
en bepalingen inzake kapitaal of inbreng en de wĳzigingen
hieraan voor de diverse vennootschapsvormen, de boekhoudkundige implicaties van verschillende reorganisaties.

9
9

Ondernemings
boekhouden

9
9
9

Ondernemingsboekhouden:
van boekhouding
tot jaarrekening
Jean Pierre Vincke

TWEEDE EDITIE

Grondig overzicht van alle boekhoudkundige verplichtingen
van vennootschappen en verenigingen.
Aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
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BEDRĲF | Accountancy

Grondslagen ﬁnancieel boekhouden
Tweede editie

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en
MARLEEN WILLEKENS
2021 | ISBN 978-94-000-1131-1 | ca. 295 blz. | paperback
Prĳ s: € 45 | Studentenprĳ s: € 35
In het eerste deel van dit boek introduceren de auteurs stapsgewĳs de fasen van een volledig boekhoudproces. In het tweede
deel zoomen zĳ in op het thema van de accountingﬂexibiliteit, de
waardebepaling van voorraden en de waardering van materiële
en immateriële vaste activa.

9
9

NIEUWE EDITIE 2021

GRONDSLAGEN
FINANCIEEL
BOEKHOUDEN
ANN GAEREMYNCK
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE
MARLEEN WILLEKENS
Tweede editie

Met geïntegreerde voorbeelden die het volledige boekhoudproces inzichtelĳk maken.
Bĳzonder toegankelĳke en grondige inleiding.

Financieel boekhouden
Derde editie

ANN GAEREMYNCK, ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE en
MARLEEN WILLEKENS
2020 | ISBN 978-94-000-1132-8 | xxiv + 530 blz. | paperback
Prĳs: € 59 | Studentenprĳs: € 45
In dit boek bespreken de auteurs uitvoerig alle rubrieken van de
jaarrekening en de bĳbehorende rekeningen, met verwĳzingen
naar het boekhoudrecht en naar de adviezen van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen.

9
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Vele voorbeelden verduidelĳken de boekhoudkundige technieken en de Belgische boekhoudregels.
Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

FINANCIEEL
BOEKHOUDEN
ANN GAEREMYNCK
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE
MARLEEN WILLEKENS

Derde editie

BEDRĲF | Accountancy

Vĳftiende editie

WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE LEMBRE, PATRICIA
EVERAERT, SOPHIE HOOZÉE en CARINE PATFOORT
2020 | ISBN 978-94-000-1176-2 | xx + 540 blz. | paperback
Prĳs: € 70 | Studentenprĳs: € 55
In Analytisch boekhouden en kostencalculatie behandelen de
auteurs uitgebreid de full costing-benadering, de techniek van
Activity-Based Costing, direct costing en standaardkostencalculatie met verschillenanalyse.

9

Hét handboek voor studenten uit het economisch hoger
onderwĳs en voor lezers uit de praktĳk die meer achtergrond
willen bĳ de implementatie van een costing- of controllingmodule in een ERP-pakket.

Analytisch
boekhouden en
kostencalculatie

Analytisch boekhouden en kostencalculatie

Analytisch boekhouden
en kostencalculatie
Werner Bruggeman
Erik De Lembre
Patricia Everaert
Sophie Hoozée
Carine Patfoort

VIJFTIENDE EDITIE

Financiële analyse van de jaarrekening
toegepast
Zesde editie

CARINE COPPENS en MIEKE KIMPE
Reeks Toegepast
2020 | ISBN 978-94-000-1133-5 | xii + 376 blz. | paperback
Prĳs: € 50 | Studentenprĳs: € 35
Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de student op een
praktĳkgerichte manier de gepubliceerde jaarrekening en dus de
ﬁnanciële gezondheid van een onderneming te analyseren en te
interpreteren. Hĳ leert de cĳfers in de juiste context te plaatsen en
onderlinge verbanden te duiden.

9
9
9

Een in detail uitgewerkte case, gebaseerd op een bestaande
Vlaamse onderneming, leidt tot een grondig inzicht in de
ﬁnanciële analyse van de jaarrekening.
Met nieuwe online oefeningen voor studenten.
Geactualiseerd n.a.v. de nieuwe wetgeving.

Carine Coppens en Mieke Kimpe

Financiële analyse
van de jaarrekening
toegepast

Zesde editie
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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 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.

9
9
9
9

Up-to-date overview of the concepts, methods and practices
of management control.
Inclusion of psychological theories about the relationship
between motivation and management control.
Clarifying case examples from practice.
Intended for business and management control courses, as
well as for the workplace.

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 bevordert het inzicht in de techniek van kostprĳsberekening en het gebruik ervan bĳ managementbeslissingen. De
auteurs behandelen basisbegrippen en technieken van kostencalculatie, historische kostprĳsberekening en resultaatbepaling,
gebruik van kosten- en opbrengstinformatie bĳ het nemen van
beleidsbeslissingen, strategische kosten en winstgevendheidsanalyse.

9
9
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Manage
ment
Accoun
ting
Patricia Everaert

Werner Bruggeman
Sophie Hoozée

Handboek
Management Accounting

ELFDE EDITIE

Handig werkinstrument voor managers op zoek naar inzicht in
de wĳze van kost- en winstbepaling.
Oefeningen achteraan in het boek helpen de lezer bĳ het
instuderen van de stof.

BEDRĲF | Fiscaliteit

Handboek btw 2021-2022
MARC GOVERS, FRANK BORGER en PETER RAES

NIEUWE EDITIE 2021
Intersentia Fiscale Handboeken

Reeks Fiscale Handboeken
2021 | ISBN 978-94-000-1349-0 | ca. 660 blz. | paperback
Prĳs: € 79 | Studentenprĳs: € 38
In dit handboek verhelderen de auteurs de toepassing van de
complexe btw-regelgeving. Het boek geeft duidelĳke antwoorden op 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?

9
9
9

btw

Marc Govers Frank Borger Peter Raes

Handboek btw
–

Bĳzonder goed gestructureerd en toegankelĳk.
Oefeningen achteraan in het boek helpen de student bĳ het
instuderen van de stof.
Volledig geactualiseerd.

Handboek vennootschapsbelasting 2021-2022

NIEUWE EDITIE 2021
Intersentia Fiscale Handboeken

INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks Fiscale Handboeken
2021 | ISBN 978-94-000-1350-6 | ca. 520 blz. | paperback
Prĳs: € 79 | Studentenprĳs: € 35
In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting
volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zĳ geeft duidelĳke
antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zĳn de belastbare
winsten? Wat zĳn de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en
aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het ﬁscale regime dat
wordt toegepast bĳ de vereffening van een vennootschap en bĳ
herstructureringen.

9
9

Vennootschaps
belasting
Inge Van De Woesteyne

Handboek vennootschapsbelasting
–

Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van ﬁscaaltechnisch moeilĳke regimes.
Volledig geactualiseerd.
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Handboek personenbelasting 2021-2022

NIEUWE EDITIE 2021
Intersentia Fiscale Handboeken

INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks Fiscale Handboeken
2021 | ISBN 978-94-000-1351-3 | ca. 800 blz. | paperback
Prĳs: € 85 | Studentenprĳs: € 40
Dit handboek biedt inzicht in de personenbelasting, vanuit het
standpunt van de ﬁscale administratie en vanuit de interpretatie
ervan in de ﬁscale rechtspraak. Het geeft duidelĳke antwoorden
op vragen als: Wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting? Wat met de inkomsten uit roerende goederen en
kapitalen? Welke zĳn de verschillende soorten beroepsinkomsten
en voorhefﬁngen?

9
9

Personen
belasting
Inge Van De Woesteyne

Handboek personenbelasting
–

Met een geïntegreerde oefening, waarmee de student zĳn
kennis van de materie kan testen.
Overzichtelĳke omschrĳving van de basisregels én diepgaande gespecialiseerde informatie.

Handboek ﬁscale procedure btw

NIEUWE EDITIE 2021
Intersentia Fiscale Handboeken

Vierde editie

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE
Reeks Fiscale Handboeken
2021 | ISBN 978-94-000-1352-0 | ca. 270 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 30
In dit boek maken de auteurs de complexe btw-procedureregeling inzichtelĳk. Ze behandelen de aangifte en controle, de
bewĳsmiddelen, de vorderingen van de administratie, de betaling
en invordering van btw-schulden en de vorderingen van de
belastingplichtige.

9
9
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Fiscale
procedure
btw
Ilse De Troyer Luk Vandenberghe

Handboek ﬁscale procedure btw
Vierde editie

Complexe wetgeving geïllustreerd met tal van voorbeelden.
Helder gestructureerd in een eenvoudige taal.

BEDRĲF | Fiscaliteit

Handboek ﬁscale procedure
inkomstenbelastingen

Intersentia | Fiscale Handboeken

Twaalfde editie

ILSE DE TROYER en LUK VANDENBERGHE

Fiscale
procedure
inkomsten
belastingen

Reeks Fiscale Handboeken
2020 | ISBN 978-94-000-1136-6 | xiv + 402 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 35
Het Handboek ﬁscale procedure inkomstenbelastingen biedt een
duidelĳk overzicht van alle elementen van de ﬁscale procedure
op het vlak van de inkomstenbelastingen. Het boek bevat een
reeks praktische vragen waarmee de belastingplichtige kan
worden geconfronteerd bĳ het vervullen van zĳn ﬁscale verplichtingen.

9
9
9

Ilse De Troyer Luk Vandenberghe

Handboek ﬁscale procedure
inkomstenbelastingen
Twaalfde editie

Overzichtelĳke gestructureerd en voorzien van talrĳke voorbeelden en modellen.
Ideaal studieboek en gebruiksvriendelĳke handleiding voor
belastingplichtigen en ﬁscalisten.
Volledig geactualiseerd.

Handboek Vlaamse erfbelasting
Intersentia | Fiscale Handboeken

AYFER AYDOGAN
Reeks Fiscale Handboeken
2020 | ISBN 978-94-000-1137-3 | x + 238 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 35
In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig
maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De
auteur verwĳst naar de toepasselĳke wettelĳke bepalingen, de
belangrĳkste rechtsleer, rechtspraak en de ﬁscale praktĳk van de
Vlaamse belastingdienst.

Vlaamse
erfbelasting
Ayfer Aydogan

Handboek Vlaamse erfbelasting

9
9
9

De overzichtelĳke structuur helpt problemen te situeren en
aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan.
Volledig geactualiseerd tot november 2020 en voorzien van
praktĳkvoorbeelden en oefeningen.
Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de
advocatuur, het bedrĳfsleven en de juridische adviesverlening.
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Handboek registratierechten
Tweede editie

Intersentia | Fiscale Handboeken
Intersentia | Fiscale Handboeken

ASTRID PEETERS en TIM WUSTENBERGHS
Reeks Fiscale Handboeken
2016 | ISBN 978-94-000-0680-5 | xviii + 338 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 35
In het Handboek registratierechten vindt de lezer een goed
gestructureerd overzicht van de registratierechten in Vlaanderen
en in het Brussels Hoofdstedelĳk Gewest. De auteur verwĳst naar
de toepasselĳke wettelĳke bepalingen, de belangrĳkste rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrĳvingen in verband
met de betrokken materie.

9
9

Registratie
Registratie
rechten
Astrid
Peeters
Wustenberghs
Astrid
Peeters Tim
en Tim
Wustenberghs

Handboek
Handboekregistratierechten
registratierechten
Tweede editie

Derde editie

De overzichtelĳke structuur helpt problemen te situeren en
aanknopingspunten te vinden tot het oplossen ervan.
Voor studenten en beroepsmensen zoals accountants, boekhouders, notarissen en advocaten.

Vennootschapsbelasting toegepast 2021

NIEUWE EDITIE 2021

PAUL BEGHIN en ANNELIES ROGGEMAN
Reeks Toegepast
2021 | ISBN 978-94-000-1331-5 | xxvi + 330 blz. | paperback
Prĳs: € 59 | Studentenprĳs: € 35
In Vennootschapsbelasting toegepast 2021 bespreken de auteurs
het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare
beroepskosten, verrekening van voorhefﬁngen en belastingkrediet. Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen:
Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de
verschuldigde vennootschapsbelasting?

9
9
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Talloze voorbeelden en verwĳzingen naar de rechtspraak
illustreren de band tussen het boekhoudrecht en het ﬁscaal
recht.
Het juridische uitgangspunt wordt gecombineerd met interessante bedrĳfseconomische inzichten.

Paul Beghin en Annelies Roggeman

Vennootschapsbelasting
toegepast 2021

Editie 2021

BEDRĲF | Financiering

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
In dit boek in de reeks Toegepast bespreekt de auteur de
basisconcepten van het ﬁnancieel management, de optimale
ﬁnanciering en waardebepaling van een onderneming en alle
vormen van schuldﬁnanciering, met nadruk op de belangrĳkste
ﬁnancieringsbronnen. Verder behandelt hĳ mezzanineﬁnanciering,
business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie
en hĳ besluit met een bespreking van de Bazel-akkoorden.

9
9

Bĳzonder praktische benadering met concrete cases en
oefeningen.
Glossarium en oplossingen van de oefeningen achteraan in
het boek.

Financial Management in Practice
Second edition

RUDY AERNOUDT
2019 | ISBN 978-1-78068-888-6 | xix + 418 blz. | paperback
Prĳs: € 59 | Studentenprĳs: € 35
In Financial Management in Practice the author discusses the
basic concepts of ﬁnancial management, optimal ﬁnancing,
the valuation of enterprises and all forms of debt ﬁnancing.
Also, mezzanine ﬁnancing, formal and informal venture capital,
including business angels and crowdfunding, IPO, are explained.
A review of the Basel Accords concludes this book.

9
9

Finan
cial
Manage
ment

Rudy Aernoudt

Financial Management
in Practice

Practical approach with clarifying cases and exercises.
Glossary and solutions of the exercises at the end of the book.
SECOND EDITION
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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 | xii + 264 blz. | paperback
Prĳs: € 55 | Studentenprĳs: € 35
In dit boek belichten de auteurs het ﬁnancieel beleid van een
onderneming, van de oprichting tot de overname of beursintroductie ervan. Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de
student op een praktĳkgerichte manier het ﬁnancieel beleid van
een onderneming uit te tekenen en te analyseren.

9
9
9

Een praktische casestudy over een onderneming in drie
levensfasen maakt de theorie inzichtelĳk.
Ondersteunt jonge ondernemers bĳ de opstart van een eigen
bedrĳf.
Met nieuwe online oefeningen voor studenten.

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
In Financieel beheer voor KMO’s behandelen de auteurs de
belangrĳkste vraagstukken inzake ondernemingsﬁnanciering
(corporate ﬁnance). Zowel ﬁnancierings- als investeringsbeslissingen komen aan bod.

9
9
9
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Zeer toegankelĳk basiswerk met de juiste mix van theoretische onderbouw en praktische toepasbaarheid.
Geïllustreerd met cĳfervoorbeelden en resultaten van empirisch onderzoek.
Met talrĳke literatuurreferenties voor verdere studie.

BEDRĲF | Financiering

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
Na een inleiding over doelstellingen en functie van het ﬁnancieel
beleid van een onderneming (met uitzondering van ﬁnanciële
instellingen), komen de volgende topics aan bod: waardering,
investeringsbeslissing en minimumrendementseis, kapitaalstructuur en dividendpolitiek, ﬁnanciering op lange en middellange
termĳn, beheer van nettobedrĳfskapitaal en enkele bĳzondere
aspecten.

9
9

Met actuele voorbeelden om theoretisch inzicht te koppelen
aan praktische toepassingen.
Bestemd voor ﬁnanciële professionals en studenten in het
(post)universitair onderwĳs.

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 discusses the sources of funding and capital
structure of corporations (excluding ﬁnancial institutions). After
an introduction on the objectives and functions of corporate
ﬁnance, the following topics are covered: investment analysis
and minimum investment return requirement, capital structure
and dividend policy, long- and medium-term ﬁnancing, working
capital valuation, international ﬁnancial policy and other speciﬁc
ﬁnancial topics.

9
9

Corporate
Finance

Corporate Finance

Corporate Finance
Marc Deloof
Sophie Manigart
Hubert Ooghe
Cynthia Van Hulle

The authors link theoretical insight to practical cases.
Written for ﬁnancial professionals and (post)university
students.
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Zesde editie

HUBERT OOGHE, HEIDI VANDER BAUWHEDE en
CHARLES VAN WYMEERSCH
2021 | ISBN 978-94-000-1139-7 | xxvi + 396 en x + 246 blz. |
paperback
Prĳs: € 99 | Studentenprĳs: € 60
Dit boek biedt een gestructureerd overzicht van de diverse technieken van ﬁnanciële analyse. Naast het Belgische jaarrekeningenmodel
(micro, verkort, volledig en geconsolideerd), besteden de auteurs uitgebreid aandacht aan de ﬁnanciële analyse van het IFRS-jaarrekeningenmodel, waardoor de lezer inzicht krĳgt in de verschillen tussen
de Belgische en internationale ﬁnanciële rapporteringsstandaarden.

9
9
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Al jarenlang het standaardwerk over ﬁnanciële analyse.
Een uitgewerkt praktĳkvoorbeeld confronteert de student
meteen met de praktĳk.
In het Frans beschikbaar onder de titel Traité d’analyse ﬁnancière –
Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.

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? Insight in ﬁnancial analysis is indispensable for
making good strategic decisions. The authors ﬁrst present the
essentials of ﬁnancial analysis and business valuation. They then
show the reader how to use the output of ﬁnancial analyses to
challenge forecasted data.

9
9
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Accessible language and clearly structured approach.
Dynamic ﬁnancial toolset enables readers to get to the heart
of the (ﬁnancial) matter.

NIEUWE EDITIE 2021

Financiële
Analyse

Financiële analyse van de vennootschap
Theorie en toepassing op de jaarrekening
volgens Belgian GAAP en IFRS (twee delen)

Financiële analyse
van de vennootschap
Theorie en toepassing op de jaarrekening
volgens Belgian GAAP en IFRS
Hubert Ooghe
Heidi Vander Bauwhede
Charles Van Wymeersch

DEEL 1

ZESDE EDITIE

BEDRĲF | Human Resource Management

Human Resource Management in essentie
Zesde editie

RALF CAERS
Reeks In essentie
2020 | ISBN 978-94-000-1140-3 | xvi + 416 blz. | paperback
Prĳs: € 40 | Studentenprĳs: € 30
In Human Resource Management in essentie behandelt de auteur
de belangrĳkste aspecten van HRM: van werving en selectie over
socialisatie en leidinggeven tot het verbeteren van prestaties en
het omgaan met ontslag.

9
9
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Praktĳkgericht handboek met tal van voorbeelden en actuele
cases, gefundeerd op wetenschappelĳke literatuur.
Met online oefeningen voor studenten.
Geschikt voor praktĳkmensen en studenten die een brede en
sterke basis in HRM willen verwerven.
Geactualiseerd op basis van feedback van docenten.

Human Resource Management: Basics

Ralf Caers

Human Resource
Management
in essentie

Zesde editie

NIEUWE EDITIE 2021

Third edition
RALF CAERS
2021 | ISBN 978-1-83970-126-9 | ca. 300 blz. | paperback
Prĳs: € 40 | Studentenprĳs: € 30
In Human Resource Management Basics the author covers the primordial HR issues such as recruitment and selection, socialisation
and leadership, improved performance and dismissal of staff.

9
9
9

Practical textbook founded on scientiﬁc literature.
With numerous examples and up-to-date cases.
Suitable for both practitioners and students who want
to acquire a strong basic background in HR.

Ralf Caers

Human Resource
Management Basics
Third edition
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Commerciële budgettering toegepast
Een bedrĳfseconomische aanpak voor klant- en
marktgericht management
Derde editie

JOHAN VANHAVERBEKE en LIESELOT VANHAVERBEKE
Reeks Toegepast
2020 | ISBN 978-94-000-1141-0 | viii + 296 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 35
Commerciële budgettering toegepast biedt een uitgebreide en
praktische leidraad om professioneel een commercieel budget
op te maken. De combinatie van het theoretische kader m.b.t.
commerciële budgettering en de praktische insteek maakt dit
boek tot een erg toegankelĳk en inspirerend werkinstrument.

9
9
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Met oefeningen en talrĳke tips en voorbeelden.
Praktisch stappenplan als leidraad om zelf mee aan de slag te
gaan.
Met online oefeningen voor studenten.

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
In dit boek focust de auteur op management- en bedrĳfsstrategische invalshoeken van het verkoopmanagement: hĳ behandelt
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, people management,
verkoopinformatiesystemen en de formulering van commerciële
doelstellingen. Dit werk sluit naadloos aan bĳ het strategisch en
tactisch ‘Marketing denken en doen’.

9
9
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Verkozen door de Belgian Association of Marketing als handboek voor sales & marketing-opleidingen.
Praktische leidraad om zelf mee aan de slag te gaan.
Met online oefeningen voor studenten.

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke

Commerciële
budgettering
toegepast

Derde editie
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Marketing toegepast

NIEUWE EDITIE 2021

Vierde editie

JOHAN VANHAVERBEKE m.m.v. MADELEINE JANSSENS
en SARAH STEENHAUT
Reeks Toegepast
2021 | ISBN 978-94-000-1342-1 | ca. 450 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 36
Dit boek in de reeks Toegepast zet de lezer op weg om op basis
van een helder stappenplan een gefundeerd marketingplan en
verkoopbeleid uit te stippelen. Bedrĳfsvisie, missie, doelstellingen
en strategie krĳgen heel wat aandacht. Een stevig conceptueel
kader en praktische toepassingen maken van dit boek een bron
van inspiratie.

9
9
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Johan Vanhaverbeke
met bijdragen van Madeleine Janssens en Sarah Steenhaut

Marketing
toegepast

Met beproefd stappenplan: ‘Marketing denken en doen’.
Verkozen door de Belgian Association of Marketing als handboek voor de basisopleidingen Marketing.
Bestemd als handige leidraad voor practici en als grondige
inleiding voor studenten.

Vierde editie

Marktgericht ondernemen toegepast
Pulvinar Business Game
Pulvinar business game is een business game waarmee je de
inhoud van Marketing toegepast in de praktĳk brengt. Elk team in
het spel vormt het management dat marketingbeslissingen neemt
over o.a. het productbeleid, de prĳsstrategie, de distributieaanpak, het promotiebeleid en het verkooppersoneel.

9
9

Maakt uw marketinglessen interactief.
Deelnemers ervaren aan den lĳve wat het betekent een
marketingplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Bent u geïnteresseerd om het Pulvinar Business Game te spelen,
neem dan contact op met Johan Vanhaverbeke voor de praktische
afspraken via johan.vanhaverbeke@pulvinar.be.

Johan Vanhaverbeke en Lieselot Vanhaverbeke

Marktgericht
ondernemen
toegepast

Derde editie
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101 marketingvragen juridisch beantwoord

NIEUWE EDITIE 2021

Vierde editie

TOM HEREMANS
2021 | ISBN 978-94-000-1343-8 | ca. 240 blz. | paperback
Prĳs: € 55 | Studentenprĳs: € 25
Mag ik mezelf in reclame een Rolls Royce noemen? Welke tekens
kun je als merk deponeren? Mogen werknemers zelf berichten
plaatsen via sociale netwerken over hun bedrĳf? In 101 marketingvragen juridisch beantwoord gidst advocaat Tom Heremans u doorheen verschillende thema’s van het marketingrecht. De vragen zĳn
gebaseerd op casussen uit de dagelĳkse praktĳk van de auteur en
krĳgen een inzichtelĳk antwoord.

9
9

Nieuw hoofdstuk over de GDPR-wetgeving en andere actuele
thema’s zoals inﬂuencer marketing.
Met actuele praktĳkvoorbeelden en cases.

Tom Heremans

101 marketingvragen
juridisch beantwoord
Vierde editie

BEDRĲF | Logistiek management

Luchtvracht
Tweede editie

PETER VERSPECHT en JOHAN GUILLIAMS
2020 | ISBN 978-94-000-1175-5 | xviii + 252 blz. | paperback
Prĳs: € 60 | Studentenprĳs: € 35
De auteurs stellen in Luchtvracht toegepast drie thema’s centraal:
luchtvrachtprocessen, tariﬁcatie van de vracht en goederenkennis. O.m. de volgende onderwerpen worden behandeld:
belangrĳke organisaties en structuren, beveiliging, export, import,
claims, voortransportkosten en airport-to-airportkosten, directe
zendingen en consolidaties. De auteurs besteden aandacht aan
de toegenomen digitalisering en de focus op duurzaamheid in de
luchtvaartsector.

9
9
9
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Met talrĳke uitgewerkte voorbeelden.
Praktisch naslagwerk voor medewerkers in de luchtvrachtsector.
Met online oefeningen voor studenten.

NIEUWE EDITIE 2020

BEDRĲF | Logistiek management

Douane en Accĳnzen

NIEUWE EDITIE 2021

Vierde editie

KERSTIEN CELIS en JOSSE VERBEKEN
2021 | ISBN 978-94-000-1142-7 | ca. 365 blz. | paperback
Prĳs: € 65 | Studentenprĳs: € 30

Kerstien Celis en Josse Verbeken



 

Douane en accĳnzen toegepast is een inhoudelĳk volledig en bĳzonder praktisch naslagwerk. Eerst komen douanebeleid en
betrokken partĳen aan bod. Dan volgen nomenclatuur en
douanewaarde (inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een
bespreking van de import- en exportprocedure en het enig document, volgen oorsprong en bĳzondere regelingen (met de laatste
nieuwigheden) en tot slot een hoofdstuk over accĳnzen.

9
9
9

Rĳkelĳk geïllustreerd met voorbeelden.
Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande douanekennis.
Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim uitgebreid.

Spoorvervoer

Vierde editie

NIEUWE EDITIE 2021

Derde editie

FILIP AERTS, YVAN SMETS en JOCHEN MAES
2021 | ISBN 978-94-000-1356-8 | ca. 350 blz. | paperback
Prĳs: € 60 | Studentenprĳs: € 30
Met Spoorvervoer toegepast heeft u een grondig werk over goederenvervoer per spoor in handen. De auteurs behandelen eerst
de geschiedenis en de actuele situering en vervolgens COTIF- en
CIM-regelgeving, aansprakelĳkheidsregels, technische aspecten,
regelgeving over het vervoer van gevaarlĳke goederen (RID),
prĳsvorming, verloop van een spoorzending en afhandeling van
vervoersdocumenten.

9
9

Talrĳke voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor
studenten en logistiek medewerkers in opleiding.
Met online oefeningen voor studenten.
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Privaatrecht in hoofdlĳnen
Volume 1. Inleiding tot het recht
Volume 2. Overzicht van het privaatrecht
Veertiende editie

ROGIER DE CORTE, BERTEL DE GROOTE en
DIEDERIK BRULOOT
Reeks In hoofdlĳnen
Volume 1. 2020 | ISBN 978-94-000-1143-4 | xxxii + 448 blz. | paperback
Prĳs: € 50 | Studentenprĳs: € 28
Volume 2. 2020 | ISBN 978-94-000-1144-1 | xxx + 446 blz. | paperback
Prĳs: € 50 | Studentenprĳs: € 28
Set: 2020 | ISBN 978-94-000-1145-8 | 956 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 50

Privaatrecht in hoofdlĳnen geeft een conceptueel overzicht van
het Belgische rechtssysteem, met bĳzondere aandacht voor het
privaatrecht. In volume 1 ligt de klemtoon op de analyse van de
basisregels en -begrippen, op het ‘rechtsfenomeen’, en op de
wĳze waarop het recht institutioneel vorm krĳgt en toepassing
vindt. Volume 2 koppelt een grondig theoretisch overzicht van het
burgerlĳk recht aan praktische vragen en voorbeelden.

9
9

Rogier de Corte, Bertel De Groote en Diederik Bruloot

Privaatrecht
in hoofdlijnen

Veertiende herziene editie

Volume 2 | Overzicht van het privaatrecht

Standaardwerk over de grote civielrechtelĳke rechtsdomeinen.
Met aandacht voor een toegankelĳke en heldere bespreking
van complexe begrippen en rechtsverhoudingen.

Handbook on Legal Methodology
From Objective to Method
LINA KESTEMONT
2018 | ISBN 978-1-78068-673-8 | xiv + 98 blz. | paperback
Prĳs: € 50 | Studentenprĳs: € 22
This Handbook on Legal Methodology carefully describes the
methodology of legal research. The author discusses different
types of research objectives, their different methodologies and
shared methodological features, which she applies in a functional
research design instrument.

9

With a practical methodological guide for PhD-students and
legal scholars who aim to design research projects or reﬂect
on them.
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Bouw- en vastgoedlexicon

NIEUW

HENDRIK LEURS
2021 |ISBN 978-94-000-1318-6 | ca. 1250 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 35
Dit lexicon omvat alle belangrĳke begrippen uit vastgoed én bouw
op zowel technisch als administratief, juridisch en ﬁnancieel vlak.
Het verklaart veel voorkomende en minder frequent voorkomende vaktermen m.b.t. vastgoed, bouw, renovatie, nieuwbouw,
bestaande en historische bouw(onder)delen.

9
9

Uniek en praktisch referentienaslagwerk voor iedereen die
betrokken is bĳ de bouw en het vastgoed of als student hierin
zĳn toekomst plant;
Aangevuld met technische illustraties, documenten, tips en
adviezen bĳ bouw en nuttige websites.

De Valks Juridisch Woordenboek
Vĳfde editie

BERNARD TILLEMAN, VINCENT SAGAERT en STEVEN
LIERMAN (eds.)
2020 | ISBN 978-94-000-1146-5 | xii + 824 blz. | gebonden
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 35
Dit werk bestrĳkt volledig het bĳ ons geldende recht (van
Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong). Bĳ
elk lemma worden de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de
belangrĳkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

9

42

Dit referentiewerk is de vrucht van een samenwerking tussen
alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense
Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers.

DE VALKS
JURIDISCH
WOORDENBOEK
BERNARD TILLEMAN
VINCENT SAGAERT
STEVEN LIERMAN
(EDS.)

Vijfde herziene en uitgebreide editie

RECHT | Algemeen

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
Dit woordenboek is gebaseerd op een corpus van Belgische en
Spaanse statuten. Het bestaat uit het woordenboek op papier
en een elektronische databank. Het bevat algemene juridische
terminologie (met termen als ‘akte’, ‘volmacht’en ‘recht’), of verbindingseenheden (zoals ‘in overeenstemming met’, ‘houdende’)
en terminologie die nauw verband houdt met het ondernemingsrecht.

9
9

Naslagwerk voor de juridische vertaler Nederlands-Spaans en
Spaans-Nederlands.
Met studenteneditie met toegang tot de elektronische database gedurende 1 jaar: neem hiervoor contact op met Michaël
Lumingu (michael.lumingu@ugent.be).

Le Docte Viertalig juridisch woordenboek
HANS-WERNER AM ZEHNHOFF, HUGUES TIMMERMANS,
YVONNE SALMON en ERIKA SCHMATZ
2011 I ISBN 978-90-5095-126-5 I xii + 1.452 blz. | gebonden
Prĳs: € 225 | Studentenprĳs: € 95
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.

9
9

Onmisbaar voor de rechtenstudent en de rechtspracticus.
Online toegang via ledocte.intersentia.be.

43

RECHT | Publiek- en bestuursrecht

Milieurecht in kort bestek
Derde editie

NIEUWE EDITIE 2021

recht in kort bestek

BERNARD VANHEUSDEN en CAROLE M. BILLIET
Reeks Recht in kort bestek, nr. 10
2021 | ISBN 978-94-000-1148-9 | ca. 300 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 35
Dit boek in de reeks In kort bestek wil de niet-gespecialiseerde
professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in de
beleidsmatige context, bespreken de auteurs het milieurecht
op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Zĳ besteden ook
uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse
Gewest.

9
9
9

To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrĳkste
krachtlĳnen en principes.
Geschikt als cursusmateriaal en als naslagwerk.
De reeks In kort bestek staat onder redactie van professoren
Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke.

Omgevingsrecht in essentie
Tweede editie

GEERT VAN HOORICK
Reeks In essentie
2019 | ISBN 978-94-000-1013-0 | xii + 168 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 30
In Omgevingsrecht in essentie behandelt de auteur bondig
de belangrĳkste aspecten i.v.m. ruimtelĳkeordeningsrecht en
milieurecht. Hĳ situeert het omgevingsrecht in de maatschappelĳke context en focust dan op onteigening, rechten van voorkoop,
eigendomsbeperkingen, omgevingsvergunning, ruimtelĳke
planning en inrichting, bescherming van het onroerend erfgoed,
sectoraal milieurecht, handhaving en informatieverplichtingen.

9
9
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Met verwĳzingen naar mĳlpaalarresten en belangwekkende
actuele rechtspraak.
Vlot leesbaar en erg toegankelĳk studieboek.

Bernard Vanheusden en Carole M. Billiet

Milieurecht
in kort bestek
Derde editie

RECHT | Publiek- en bestuursrecht

Energierecht in België en Vlaanderen 2021
FREDERIK VANDENDRIESSCHE (ed.), PIETERJAN CLAEYS,
CEDRIC DEGREEF, THOMAS DERUYTTER EN TINNE VAN
DER STRAETEN
2021 | ISBN 978-94-000-1353-7 | xvi + 404 blz. | paperback
Prĳs: € 90 | Studentenprĳs: € 35
In dit boek nemen de auteurs de Belgische (federale en Vlaamse),
internationale en Europese energieregelgeving onder de loep,
met als doel inzicht te bieden in het juridische kader van de
Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteit en gasmarkten als
warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie
en de problematiek van rationeel energiegebruik komen aan bod.

9
9

NIEUWE EDITIE 2021
Energierecht
in België en Vlaanderen
2021
Frederik Vandendriessche (ed.)
Pieterjan Claeys, Cedric Degreef,
Thomas Deruytter en
Tinne Van der Straeten

Met verwĳzingen naar relevante wetgeving en de belangrĳkste rechtsleer.
Ook bestemd voor niet-juristen die het energierecht willen
verkennen.

Algemeen bestuursrecht
Grondslagen en beginselen
Tweede editie

INGRID OPDEBEEK en STÉPHANIE DE SOMER
2019 | ISBN 978-94-000-1037-6 | xl + 782 blz. | paperback
Prĳs: € 185 | Studentenprĳs: € 48
In dit boek speuren de auteurs naar de grondslagen en leidende
beginselen van het algemeen bestuursrecht. Ze vertrekken daarbĳ
vanuit de grondwettelĳke waarden en de in België nog minder
gekende principes van good governance. Daarnaast besteedt het
boek veel aandacht aan de rechtspraak van de Raad van State
en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men
daarin terugvindt.

9
9

Talrĳke voorbeelden illustreren de wisselwerking tussen het
algemeen en het bĳzonder bestuursrecht.
Geactualiseerd n.a.v. nieuwe regelgeving zoals het Decreet
Lokaal Bestuur, het Bestuursdecreet en het Decreet Bestuurlĳke Handhaving, maar ook van de vernieuwende rechtspraak
van de (algemene vergadering van de) Raad van State.
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Grondwettelĳk recht

NIEUWE EDITIE 2021

Tweede editie
STEFAN SOTTIAUX
2021 | ISBN 978-94-000-1147-2 | ca. 530 blz. | paperback
Prĳ s: € 110 | Studentenprĳ s: € 40
De auteur combineert in dit werk een analyse van het Belgische
grondwettelĳk recht met een bespreking van het grondwettelĳk
recht op de andere bestuursniveaus en 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.

9

9

Stefan Sottiaux

Grondwettelijk recht

“Sottiaux´ handboek is een onontbeerlĳke en toegankelĳke
gps voor wie zich wil verdiepen in het grondwettelĳk recht in
de gelaagde rechtsorde, zoals die in België is ontstaan.” – Rik
Van Cauwelaert, De Tĳd 19 maart 2016.
Inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelĳk recht
wil verdiepen en toegankelĳk handboek voor de praktĳkjurist.

Tweede editie

Het vreemdelingenrecht in 101 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 | 228 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 25
De auteurs geven in dit werk antwoord op een reeks thematisch
geordende vragen i.v.m. asiel en migratie en duiden wat in
de actualiteit vaak gebruikte woorden als asielzoeker, trans(it)
migrant en vluchteling juridisch precies betekenen.

9
9
9
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Bĳzonder heldere antwoorden op juridisch complexe vragen.
Met verwĳzingen naar wetsartikelen.
Geschreven door een team specialisten vreemdelingenrecht.

Kati Verstrepen, Benoit Dhondt, Bobber Loos, Katrin Verhaegen,
Wout Van Doren, Jana Schellemans, Elsy Byuma, Julie Goedhuys

Het vreemdelingenrecht
in 101 antwoorden

RECHT | Publiek- en bestuursrecht

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
Dit boek beschrĳft het Belgische (en vaak ook het Nederlandse)
recht dat van toepassing is op heel wat maatschappelĳk relevante
thema’s: vrĳheid van meningsuiting en van godsdienst, religieuze
echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de
werkvloer, eerwraak, etnische proﬁlering en vele zaken meer.

9
9
9

Actuele discussies, dilemma’s en ontwikkelingen.
Geschreven voor beleidsmakers en juristen en voor belangstellenden.
Geschikt als studieboek in het juridisch onderwĳs.

47

RECHT | Burgerlĳk recht

Handboek Verbintenissenrecht
THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS (eds.)
2019 I ISBN 978-94-000-1084-0 | xlii + 1214 blz | paperback
Prĳs: € 229 | Studentenprĳs: € 50
Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van
het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het
verbintenissenrecht, het begrip, de soorten, bronnen, overdracht
en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

9
9
9

Zeer grondig en alomvattend naslagwerk.
Snel raadpleegbaar dankzĳ het gedetailleerde trefwoordenregister.
Met bĳzondere aandacht voor de verjaring, het huidige en
toekomstige bewĳsrecht, en het internationaal privaatrecht
inzake verbintenissen.

Bĳzondere overeenkomsten in kort bestek
Negende herwerkte editie

ALAIN LAURENT VERBEKE, BERNARD TILLEMAN,
TOM GLADINEZ, JORIS SWENNEN, KENNY TROCH en
NICOLAS VAN DAMME
Reeks Recht in kort bestek, nr. 2
2020 | ISBN 978-94-000-1293-6 | xxxii + 324 blz. | paperback
Prĳs: € 65 | Studentenprĳs: € 25
In dit werk behandelen de auteurs de elementaire beginselen van
bĳzondere overeenkomsten. Deel I behandelt contracten inzake
overdracht van eigendom, deel II contracten inzake genot van
eigendom en deel III dienstenovereenkomsten.

9
9
9
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Up-to-date tot 1 augustus 2020.
Met oefeningen op het einde van elk deel, didactische
schema’s en tabellen.
De reeks In kort bestek staat onder redactie van professoren
Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke.

NIEUWE EDITIE 2020

RECHT | Burgerlĳk recht

Vermogensrecht in kort bestek
Goederen- en contractenrecht

NIEUWE EDITIE 2020

Vĳfde editie

VINCENT SAGAERT, BERNARD TILLEMAN en
ALAIN LAURENT VERBEKE
Reeks Recht in kort bestek, nr. 8
2020 | ISBN 978-94-000-1276-9 | xxx + 506 blz. | paperback
Prĳs: € 89 | Studentenprĳs: € 35
In dit boek bespreken de auteurs het goederenrecht en het
contractenrecht. In deel I behandelen ze de algemene begrippen van het vermogensrecht; deel II is gewĳd aan eigendom en
eigendomsovergang. In deel III zĳn de overeenkomsten inzake
gebruik en genot van een goed aan de beurt. Deel IV behandelt
de diensten- en vaststellingsovereenkomsten.

9
9

Verwerking van het nieuwe goederenrecht (wet van 4 februari
2020 houdende boek 3 “Goederen” van het BW)
De reeks In kort bestek staat onder redactie van professoren
Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke.

Het personen- en familierecht
Een benadering in context

NIEUWE EDITIE 2021
Zevende, herziene uitgave

Zevende, herziene uitgave

FREDERIK SWENNEN

Frederik Swennen

2021 | ISBN 978-94-000-1313-1 | xxxii + 626 blz. | paperback
Prĳs: € 135 | Studentenprĳs: € 50

Het personenen familierecht
Een benadering in context

In dit boek wordt het personen- en familierecht uitgelegd en
verklaard. 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.

9
9

Deze editie bespreekt het personen- en familierecht zoals van
toepassing vanaf 1 april 2019.
Rechtstechniek benaderd in een ruimere context ter bevordering van het inzicht erin.
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Privaat (vermogens)recht
RENATE BARBAIX en NICOLAS CARETTE
2018 | ISBN 978-94-000-0944-8 | xviii + 216 blz. | paperback
Prĳs: € 55 | Studentenprĳs: € 25
Privaat (vermogens)recht is een toegankelĳk geschreven beginselmatige studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst
het privaatrecht tegenover andere rechtstakken, behandelen dan
privaatrechtelĳke basisconcepten en beginselen, vermogensrechten (verbintenissen en zakelĳke rechten, met ook de bĳzondere
contracten en de buitencontractuele aansprakelĳkheid), de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot
de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten. Ook de
onderlinge verbanden worden aangetoond.

9

Handige en toegankelĳke leidraad voor iedereen die zich
vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen
van het privaatrecht.

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
De auteurs schrĳven met dit werk een grondige studie van het
relatievermogensrecht. Ze situeren eerst de verschillende relatievormen en bespreken in detail de wettelĳke regels en vermogensrechtelĳke gevolgen ervan. Het omvangrĳkste deel van het boek
blĳft gereserveerd voor het huwelĳksvermogensrecht.

9
9
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Diepgaande analyse van het huwelĳks- en samenwoningsvermogensrecht.
Up-to-date t.e.m. de nieuwe regels van de Huwelĳksvermogenswet 2018.

Renate Barbaix en Nicolas Carette

PRIVAAT
PRIVAATRECHT
(VERMOGENS)
(VERMOGENS)RECHT
RECHT
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Handboek familiaal vermogensrecht
Tweede editie

RENATE BARBAIX
2018 | ISBN 978-94-000-0987-5 | xxx + 1026 blz. | paperback
Prĳs: € 235 | Studentenprĳs: € 50
Dit boek biedt de lezer een algemeen, maar toch gedetailleerd
overzicht van de technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – relatievermogensrecht, erfrecht en giften. De focus
ligt op de basisprincipes, met aandacht voor de wisselwerking
tussen de drie deeldomeinen.

9
9

Onmisbaar werkinstrument voor de student én voor de
professional.
Up-to-date tot 1 augustus 2018 en aangepast aan de wetswĳzigingen tot dan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

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
Dit handboek biedt een inleiding op de technische materie van
het familiaal vermogensrecht, met een bespreking van de basisprincipes, o.a. van het nieuwe erfrecht. Een algemene bibliograﬁe
en beperkte bibliograﬁeën bĳ aanvang van ieder hoofdstuk
verwĳzen de geïnteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde literatuur.

9
9

Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de
elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.
Met beknopt voetnotenapparaat.
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RECHT | Burgerlĳk recht

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
In dit boek bespreekt de auteur de verregaande impact van de
wetswĳzigingen op de procespraktĳk en op de praktĳk van de
bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling. De auteur
belicht de gevolgen van de Waterzooiwet van 18 juni 2018 (met
inbegrip van de wet van 11 juli 2018) en van de wet van 15 juni
2018.

9
9

Uitvoerig en overzichtelĳk.
Noodzakelĳk referentiewerk voor bemiddelaars (in spe),
advocaten, magistraten en gerechtsdeurwaarders.

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
Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied.
Het biedt inzicht in de basisconcepten, technische bĳzonderheden en theoretische redeneringen. De doctrine wordt vermeld in
een algemene bibliograﬁe en in een speciﬁeke literatuurlĳst bĳ de
aanvang van elk hoofdstuk.

9
9
9
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Voorzien van een beperkt voetnotenapparaat.
Goed studieboek voor studenten, handig naslagwerk voor
praktĳkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten.
Volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels
van de Erfwetten 2017 en 2018, die op 1 september 2018 in
werking zĳn getreden.

RECHT | Gerechtelĳk recht

Handboek Gerechtelĳk recht
Vĳfde editie

JEAN LAENENS, DIRK SCHEERS, PIERRE THIRIAR,
STEFAN RUTTEN en BEATRIX VANLERBERGHE
2020 | ISBN 978-94-000-1046-8 | xxviii + 970 blz. | paperback
Prĳs: € 185 | Studentenprĳs: € 50
De auteurs van het Handboek Gerechtelĳk recht onderwerpen de
wetteksten van het gerechtelĳk recht aan een kritisch en constructief onderzoek, waarbĳ ze zoeken naar afdoende antwoorden op
concrete vragen die in de rechtspraktĳk rĳzen.

9
9

Toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek gerechtelĳk recht.
Ideaal studieboek voor de verwerving van inzicht in het
gerechtelĳk recht.

Burgerlĳk procesrecht
Basis met schema’s

NIEUWE EDITIE 2020

Vĳfde editie

PAUL DAUW
2020 | ISBN 978-94-000-1257-8 | xxxiv + 610 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 40

Paul Dauw
Elise Dauw

Burgerlijk procesrecht
A.d.h.v. duidelĳke en overzichtelĳke schema’s biedt de auteur
een heldere analyse van het burgerlĳk procesrecht. Deze
schema’s helpen een casus snel te positioneren in het geheel
van procesrechtelĳke regels. De basisregels van het Gerechtelĳk
Wetboek worden gestructureerd geanalyseerd en toegankelĳk
uitgelegd.

9
9
9

Schema’s brengen deze rechtstak haast fotograﬁsch in beeld.
Bĳgewerkt tot 18 augustus 2020.
Een must-have voor zowel advocaten, magistraten en grifﬁers
als voor studenten.

Basis met schema’s

5de editie
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RECHT | Recht van de intellectuele eigendom

Handboek intellectuele rechten

NIEUW

HENDRIK VANHEES
2020 |ISBN 978-94-000-1280-6 | xxx + 818 blz. | paperback
Prĳs: € 215 | Studentenprĳs: € 50
Met dit boek verwerft de lezer inzicht in een aantal grondregels
en -beginselen van het recht van de intellectuele eigendom.
De auteur bespreekt het auteursrecht, de auteursrechtelĳke
bescherming van computerprogramma’s, het databankenrecht,
het tekeningen- en modellenrecht, het merken- en octrooirecht en
de bescherming van topograﬁeën van halfgeleiderproducten.

9
9

Bestemd voor advocaten, magistraten en bedrĳfsjuristen
Uitermate geschikt voor studenten en niet-juristen die met de
intellectuele rechten geconfronteerd worden

Hendrik Vanhees

Handboek
intellectuele rechten

Basiswetteksten inzake het recht van de
intellectuele eigendom
Tiende editie

HENDRIK VANHEES
2020 | ISBN 978-94-000-1060-4 | x + 1104 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 30
De auteurs brengen in dit wetboek de belangrĳkste basisteksten
op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bĳeen. De
keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges ‘Recht van de intellectuele eigendom’, zoals die gedoceerd
worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en
van de dagelĳkse juridische praktĳk.

9
9
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Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek
van economisch recht (WER) en aan de opname van de intellectuele eigendom in dit wetboek.
Geactualiseerd t.e.m. november 2019.

Hendrik Vanhees

Basiswetteksten
inzake het recht van
de intellectuele eigendom

tiende editie

RECHT | Recht van de intellectuele eigendom

Handboek merkenrecht
MARIE-CHRISTINE JANSSENS
Reeks KU Leuven Centre for IT & IP Law Series
2019 | ISBN 978-94-000-1089-5 | xii + 542 blz. | hardback
Prĳs: € 140 | Studentenprĳs: € 45
Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de
bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in
de Europese Unie. Ze bespreekt grondig de rechtsregels over
de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures voor
het verkrĳgen van een merk, de rechten van de merkhouder en
de uitzonderingen daarop, de wĳzen van beëindiging van een
merk en de regels die in het kader van gerechtelĳke procedures
gelden.

9
9
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Nauwkeurige analyse van de wettelĳke bepalingen.
Talrĳke voorbeelden uit de voornamelĳk hogere rechtspraak.
Nieuwe publicatie in de KU Leuven Centre for IT & IP Law
Series.

RECHT | Ondernemingsrecht

Boekhoudrecht in essentie
aangevuld met ﬁnanciële analyse
Tweede editie

INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks In essentie
2020 | ISBN 978-94-000-1034-5 | xviii + 344 | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 30
Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden
en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van
een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen
doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht
werkelĳk te begrĳpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen
en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.

9
9
9

Een inleiding boekhouden voor juristen.
Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.
Geactualiseerd tot BS 27 januari 2020.

Inge Van De Woesteyne

Boekhoudrecht
in essentie

Tweede editie
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RECHT | Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht in hoofdlĳnen
Elfde editie

ERIC DIRIX, REINHARD STEENNOT en HENDRIK VANHEES
Reeks In hoofdlĳnen
2019 | ISBN 978-94-000-0919-6 | xviii + 562 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 45
Ondernemingsrecht in hoofdlĳnen, de opvolger van Handels- en
economisch recht in hoofdlĳnen, geeft een volledig overzicht van
het actuele ondernemingsrecht.

9
9

Uitgegroeid tot referentiewerk ondernemingsrecht voor
studenten en praktĳkjuristen.
Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek
van economisch recht (WER) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast
Zesde editie

JEAN PIERRE VINCKE, JEROEN DE SCHRYVER, KARIM
FAWZI en ROOSMARĲN SMITS
Reeks Toegepast
2021 | ISBN 978-94-000-1160-1 | ca. 300 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 29
In dit handboek in de reeks Toegepast bespreken de auteurs de
fundamentele begrippen van het vennootschaps- en verenigingsrecht. De student doorloopt de belangrĳkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap of vereniging, van de
oprichting tot de vereffening. Hĳ maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen en wordt ingeleid in een reeks bĳzondere
situaties, zoals herstructureringen of geschillenregelingen.

9
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Met casussen en praktische toepassingen.
Volledig geactualiseerd n.a.v. het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met online oefeningen.

NIEUWE EDITIE 2021

RECHT | Fiscaal recht

Fiscaal recht in essentie 2021

NIEUWE EDITIE 2021

INGE VAN DE WOESTEYNE
Reeks In essentie
2021 | ISBN 978-94-000-1310-0 | xxvi + 424 blz. | paperback
Prĳs: € 59 | Studentenprĳs: € 35
Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrĳkste
onderdelen van het ﬁscaal recht. De auteur schetst eerst de
beginselen van het ﬁscaal recht en behandelt vervolgens de
personen- en vennootschapsbelasting, de ﬁscale procedure en
de belasting over de toegevoegde waarde.

9
9
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Goed gestructureerd en helder inleidend werk.
Draagt bĳ tot een een goed begrip van de principes en de
algemene werkwĳze van de belastinghefﬁng in België.
Volledig geactualiseerd tot en met BS 4 januari 2021.

Inge Van De Woesteyne

Fiscaal recht
in essentie 2021

Editie 2021

Internationaal belastingrecht toegepast

NIEUWE EDITIE 2021

Derde editie

ANNE VANMAERCKE en TOM JANSEN
Reeks Toegepast
2021 | ISBN 978-94-000-1354-4 | ca. 320 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 27
Dit handboek in de reeks Toegepast is een secure eerste
kennismaking met het internationaal ﬁscaal recht. De auteurs
behandelen dubbelbelastingverdragen (o.a. het Modelverdrag
van de OESO), de impact van het BEPS-plan (tegen belastingontwĳking door de Europese Unie en de OESO en voor meer ﬁscale
transparantie) en de BNI.

9
9
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Praktische voorbeelden en krantenartikels verduidelĳken de
theorie.
De auteurs hebben jarenlange ervaring in het hoger onderwĳs, bĳ de FOD Financiën en in het bedrĳfsleven.
Uitermate geschikt als voorbereiding op het toegangsexamen van het IAB.

Anne Vanmaercke en Tom Jansen

Internationaal
belastingrecht
toegepast

Derde editie
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RECHT | Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht toegepast
Recht voor vroedvrouwen en
verpleegkundigen
Vierde editie

DOMINIQUE MINTEN en VALENTINA STAELENS
Reeks Toegepast
2020 | ISBN 978-94-000-0949-3 | xvi + 242 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 30
Met dit boek in de reeks Toegepast introduceren de auteurs de
lezer in de vele juridische vragen die verbonden zĳn met het
beroep van vroedvrouwen en verpleegkundigen. Ze beschrĳven toegankelĳk thema’s als aansprakelĳkheid en de relatie
beroepsbeoefenaar-patiënt.

9
9
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Met tal van casussen en voorbeelden uit de praktĳk.
Helder studieboek voor studenten en gebruiksvriendelĳke
handleiding voor iedereen in de gezondheidszorg.

Dominique Minten, Valentina Staelens
en Steven Gibens

Gezondheidsrecht
toegepast

Vierde editie

RECHT | Sociaal recht

Socialezekerheidsrecht toegepast

NIEUWE EDITIE 2021

Zevende editie

DIRK HEYLEN, CHRISTIAAN MERTENS, KOENRAAD TIMMERMAN, ILSE VAN PUYVELDE en WERNER WĲNANTS
Reeks Toegepast
2021 | ISBN 978-94-000-1347-6 | ca. 350 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 30
Na een beschrĳving van de structuur, het toepassingsgebied en
de ﬁnanciering van de sociale zekerheid, komen de verschillende
takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbĳslag, de
werkloosheidsverzekering, het wettelĳk en aanvullend pensioen
en de socialebĳstandregelingen.

9
9
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Dirk Heylen, Christiaan Mertens,
Koenraad Timmerman, Ilse Van Puyvelde
en Werner Wijnants

Socialezekerheidsrecht
toegepast

Geactualiseerd tot april 2021.
Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht met tal
van praktĳkgerichte voorbeelden.
Met online oefeningen voor studenten.

Zevende editie

Handboek socialezekerheidsrecht
Tiende editie

JEF VAN LANGENDONCK, YVES JORENS, FREEK LOUCKX
en YVES STEVENS
2020 | ISBN 978-94-000-1157-1 | xxxiv + 744 blz. | paperback
Prĳs: € 185 | Studentenprĳs: € 45

HANDBOEK
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

De auteurs van dit toonaangevende handboek leggen de structuur bloot van de Belgische sociale zekerheid en bevorderen
daarbĳ het inzicht in historische ontwikkelingen, de structuur en
het gedachtegoed ervan, die een voorwaarde zĳn om bestaande
regelingen en de zin ervan goed te begrĳpen.

9
9
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Hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht.
Uitgebreide trefwoordenlĳst en goede selectie verwĳzingen
naar rechtspraak en rechtsleer maken dit boek een uitstekende basis voor doelgericht opzoekingswerk.
Voor specialisten socialezekerheidsrecht en voor zĳ die occasioneel met de materie te maken hebben.

Jef Van Langendonck
Yves Jorens
Freek Louckx
Yves Stevens

TIENDE EDITIE
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RECHT | Sociaal recht

Arbeidsrecht toegepast

NIEUWE EDITIE 2021

Achtste editie

DIRK HEYLEN en ILSE VAN PUYVELDE
Reeks Toegepast
2021 | ISBN 978-94-000-1348-3 | ca. 480 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 30
De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische
arbeidsrecht en staan daarbĳ stil bĳ de volgende topics: de
Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet,
de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

9
9
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Dirk Heylen en Ilse Van Puyvelde

Arbeidsrecht
toegepast

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwĳzingen naar
de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies
transparant.
Met online oefeningen voor studenten.
Bĳgewerkt tot april 2021.

Sociaal recht in essentie

Achtste editie

NIEUWE EDITIE 2021

Negende editie

DIRK HEYLEN, CHRISTIAAN MERTENS, KOENRAAD TIMMERMAN, ILSE VAN PUYVELDE en WERNER WĲNANTS
Reeks In essentie
2021 | ISBN 978-94-000-1346-9 | ca. 500 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 35
Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig
overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt, en biedt tegelĳk
diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen, uitzonderingen en wĳzigingen.

9
9
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Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Koenraad Timmerman,
Ilse Van Puyvelde en Werner Wijnants

Sociaal recht
in essentie

Geactualiseerde editie, bĳgewerkt tot april 2021.
Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.
Met online oefeningen voor studenten.
Negende editie
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RECHT | Sociaal recht

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht –
Collectief arbeidsrecht

NIEUWE EDITIE 2020

Zevende editie
PATRICK HUMBLET, WILFRIED RAUWS en RIA JANVIER (eds.)
2020 | ISBN 978-94-000-0828-1 | xvi + 146 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 24
Set Collectief arbeidsrecht + Individueel arbeidsrecht
2020 | ISBN 978-94-000-1274-5 | 488 blz. | paperback
Prĳs: € 104 | Studentenprĳs: € 50
In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht behandelen de auteurs de meest courante topics van het
collectieve arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrĳheid, de publiekrechtelĳke bedrĳfsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en staking.

9

Met beknopte bibliograﬁeën als aanknopingspunt voor
verder opzoekwerk.

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht –
Individueel arbeidsrecht

NIEUWE EDITIE 2020

Zevende editie
WILFRIED RAUWS (ed.)
2020 | ISBN 978-94-000-1273-8 | xiv + 312 blz. | paperback
Prĳs: € 79 | Studentenprĳs: € 39
Set Collectief arbeidsrecht + Individueel arbeidsrecht
2020 | ISBN 978-94-000-1274-5 | 488 blz. | paperback
Prĳs: € 104 | Studentenprĳs: € 50
In Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Individueel
arbeidsrecht behandelen de auteurs de meest courante topics
van het individuele arbeidsrecht, zoals arbeidsovereenkomsten,
tewerkstelling, ziekte, arbeidsongevallen, zwangerschap, diverse
verloven, ontslag en herstructurering.

9

Met beknopte bibliograﬁeën als aanknopingspunt voor
verder opzoekwerk.
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RECHT | Strafrecht

Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen
Nieuwe maatregelen en sancties, deels
vanaf 1 september 2019, in het decreet van
15 februari 2019 en het aanvullend decreet
van 24 september 2019
BART DE SMET
Reeks CBR Cahiers
2019 | ISBN 978-94-000-1096-3 | vii + 152 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 40
De auteur bespreekt in dit boek het jeugddelinquentierecht.
Grote delen van de jeugdbeschermingswet bleven na de zesde
staatshervorming bestaan, zoals de meeste procesregels, en, in
een overgangsregeling tot uiterlĳk 1 september 2022, de regels
over plaatsing van minderjarigen als maatregel van opvoeding.
Ook dit temporeel recht wordt grondig toegelicht.

9
9

De tekst is bĳgehouden tot 1 oktober 2019.
De elf bepalingen van het aanvullend decreet van 24 september 2019 zĳn in de tekst verwerkt.

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
In dit boek biedt de auteur een panorama op de geschiedenis
van de criminologie en de (instellingen van de) strafrechtsbedeling vanaf de 16de eeuw, met het oog op een kritisch begrip van
de huidige toestand van de criminologie, in België en Nederland,
in West-Europa en transatlantisch.

9
9
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Prachtig geïllustreerd naslagwerk en uitzonderlĳk referentieboek.
Met ruime bibliograﬁe als aanknopingspunt voor verder
onderzoek.
“[E]en indrukwekkend boek […] dat zĳn gelĳke niet kent in het
Nederlandse taalgebied.” – Dr. mr. Marc Schuilenburg en prof.
dr. René van Swaaningen in Tĳdschrift voor Criminologie.
Available in English as Criminology and the Criminal Justice
System.

RECHT | Strafrecht

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors
Dertiende editie

RAF VERSTRAETEN en FRANK VERBRUGGEN
2020 | ISBN 978-94-000-1173-1 | xxxvi + 578 blz. | paperback
Prĳs: € 90 | Studentenprĳs: € 45

Strafrecht en strafprocesrecht
voor bachelors
13de herziene editie 2020

Raf Verstraeten en Frank Verbruggen

In dit boek vervlechten de auteurs materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en -uitvoering en bespreken ze deze onderdelen in de chronologisch volgorde van een strafprocedure.

9

Volledig bĳgewerkt t.e.m. juni 2020.

RECHT | Europees en internationaal recht

Internationaal recht in kort bestek
Van coëxistentie, coöperatie en integratie van
Staten tot global governance

NIEUWE EDITIE 2020

Derde editie

JAN WOUTERS
Reeks Recht in kort bestek, nr. 7
2020 | ISBN 978-94-000-1267-7 | xxxiv + 490 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 37,50
Dit boek biedt een overzicht van de beginselen van het internationaal publiekrecht. De auteur volgt de groeicurve van de transnationale rechtsvorming: van coëxistentie en coöperatie tot integratie
van Staten en global governance, van de klassieke leerstukken
van het volkenrecht t.e.m. de werking van mondiale en Europese
intergouvernementele organisaties en de opkomst van tal van
niet-statelĳke actoren.

9
9
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Jan Wouters

Internationaal recht
in kort bestek
Derde editie

Bĳzondere aandacht voor praktĳkvoorbeelden en de
veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en
nationaal recht.
Met een uitgebreide bibliograﬁe voor verdere studie.
Kernachtige introductie tot het internationaal recht voor
student en rechtspracticus.
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RECHT | Europees en internationaal recht

Recht van de Europese Unie
Basisjurisprudentie
Vierde editie

JOHAN MEEUSEN
2020 | ISBN 978-94-000-1166-3 | xxii + 946 blz. | paperback
Prĳs: € 95 | Studentenprĳs: € 42
Dit boek biedt een 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.

9
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Systematisch geordende leidraad.
Met een gedetailleerde inhoudsopgave en een rechtspraakregister.

Recht van de Europese Unie – Bronnen
JOHAN MEEUSEN
2020 | ISBN 978-94-000-1179-3 | xiv + 558 blz | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 37,50
Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces veronderstelt vertrouwdheid met het Unierecht. Dit
boek bevat daarom de tekst van de belangrĳkste bronnen van het
recht van de Europese Unie.

9
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Met geactualiseerde versies van het Unieverdrag en het Werkingsverdrag en de vele Protocollen en Verklaringen daarbĳ,
het Grondrechtenhandvest en belangrĳke Uniewetgeving.
Bevat historische toespraken en politieke documenten die
mee ten grondslag liggen aan het Europese integratieproces.

Recht van
de Europese Unie
Basisjurisprudentie
Johan Meeusen

RECHT | Europees en internationaal recht

Grondbeginselen van het recht van de
Europese Unie
GEERT DE BAERE, JOHAN MEEUSEN
2020 | ISBN 978-94-000-1180-9 | xxiv + 378 blz | paperback
Prĳs: € 110 | Studentenprĳs: € 40
In dit boek gaan de auteurs in op de fundamentele beginselen
van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen,
de besluitvorming in de Unie, de bronnen van het Unierecht,
de procedures van rechtsbescherming, de interne markt, de
regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe
optreden van de Unie. Een goede vertrouwdheid met deze zaken
is onontbeerlĳk voor een goed begrip van de Europese Unie en
het Europese integratieproces.

9

Geert De Baere en Johan Meeusen

Grondbeginselen
van het recht
van de Europese Unie

Overzichtelĳke en toegankelĳke analyse van de huidige stand
van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit.

23/01/20 0

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
In dit referentiewerk analyseren de auteurs de beginselen van
het recht van de Europese Unie na het Verdrag van Lissabon. Ze
brengen de hoofdlĳnen van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie systematisch in kaart.

9
9
9

“[Dit] handboek is terecht uitgegroeid tot een klassieker,
waarvan lectuur en consultatie sterk worden aanbevolen […].”
Johan Meeusen in Rechtskundig Weekblad 2012-13, 440.
Doordachte opbouw en uitgebreide lĳst van trefwoorden
voor efﬁciënt opzoekwerk.
Evenwichtige selectie van verwĳzingen naar de belangrĳkste
rechtspraak.
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RECHT | Codex

Studentencodex
2021 | ISBN 978-94-000-1363-6 | ca. 3300 blz. | paperback
Prĳs: € 105 | Studentenprĳs: € 45 | prĳs advocaten-stagiairs: € 85
Deze wettencollectie bundelt de basiswetgeving in de voornaamste rechtstakken (publiek recht, privaat recht, gerechtelĳk recht,
internationaal recht, strafrecht, ﬁscaal recht, ondernemingsrecht,
sociaal recht). Binnen elk rechtsdomein zĳn de akten chronologisch
gerangschikt en elk deel bevat een chronologisch register.

9
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Uitermate praktisch werkinstrument voor de student en
rechtspracticus.
Inclusief één jaar toegang tot de meest actuele versie van de
wetgeving op smartphone of tablet.

NIEUWE EDITIE 2021

V ERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

Algemene beginselen van het
Belgische verzekeringsrecht
Zevende editie

PHILIPPE COLLE
Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 21
2019 | ISBN 978-94-000-1067-3 | xii + 278 blz. | paperback
Prĳs: € 75 | Studentenprĳs: € 35
In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht
kenmerken. Eerst behandelt hĳ de algemene regels, dan de
regels speciﬁek voor elke soort verzekering. De auteur neemt
standpunten in en stelt oplossingen voor bĳ delicate en omstreden vraagstellingen. Hĳ licht de meest recente rechtspraak kritisch
toe en doorspekt zĳn commentaren erbĳ met eigen bevindingen.

9
9
9

Reﬂectie over de ratio legis en de verbintenisrechtelĳke
grondslagen van verzekeringsregels.
Helder en snel inzicht in de steeds complexere en alsmaar
evoluerende verzekeringsmaterie.
Zeldzaam transparant en bevattelĳk.

Handboek bĳzonder gereglementeerde
verzekeringscontracten
Zevende editie

PHILIPPE COLLE
Reeks Publicaties in het Economisch Recht VUB, nr. 22
2019 | ISBN 978-94-000-1069-7 | xvi + 398 blz. | paperback
Prĳs: € 99 | Studentenprĳs: € 42
De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties
van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende bĳzonder gereglementeerde verzekeringscontracten
die verband houden met het privéleven van een verzekerde:
brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking),
gezinsaansprakelĳkheids- of familiale verzekering, motorrĳtuigen-,
levens- en rechtsbĳstandsverzekering.

9
9
9

Volledig bĳgewerkt tot juni 2019.
Duidelĳke structuur, accurate commentaar en uitgebreid
trefwoordenregister.
Betrouwbaar referentiewerk.
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VERZEKERINGEN

Handboek Buitencontractueel
Aansprakelĳkheidsrecht
THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS
2009 | ISBN 978-94-000-0000-1 | xxxi + 935 blz. | gebonden
Prĳs: € 195 | Studentenprĳs: € 50
Met dit boek schreven de auteurs een verhelderend overzicht
van de buitencontractuele aansprakelĳkheid in België, waarin alle
onderwerpen aan bod komen die voor juristen in de praktĳk of
in hun studie relevant zĳn, gekruid met kritische en persoonlĳke
stellingen. Naast een grondige juridische analyse van dit rechtsdomein, relateren de auteurs het buitencontractuele aansprakelĳkheidsrecht aan de sociale zekerheid en de verzekeringen. Ook
de verhouding tot het straf(proces)recht en de contractuele aansprakelĳkheid (samenloop en coëxistentie) komt uitgebreid aan
bod. De aansprakelĳkheid voor eigen gedrag, voor andermans
gedrag en voor zaken vormen het kernstuk van dit boek.

9
9

Met een relevante selectie van rechtspraak en rechtsleer.
Waardevol naslagwerk voor elke advocaat, notaris, magistraat, bedrĳfs- en verzekeringsjurist, of student, die met deze
belangrĳke rechtstak in contact komt.

Handboek Verzekeringsrecht
THIERRY VANSWEEVELT en BRITT WEYTS
2016 | ISBN 978-94-000-0771-0 | xxviii + 1114 blz. | gebonden
Prĳs: € 195 | Studentenprĳs: € 50
In dit referentiewerk behandelen de auteurs zorgvuldig alle
facetten van het verzekeringsrecht en elk verzekeringsprobleem.
Moeilĳke leerstukken, de verbanden met andere rechtstakken en
geschillenbeslechting komen aan bod en worden aangevuld met
relevante rechtspraak en rechtsleer en zĳn voorzien van argumenten pro en contra en kritische persoonlĳke standpunten.

9
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Geschreven door een gedreven team van verzekeringsspecialisten;
Alomvattend naslagwerk met talrĳke voorbeelden uit de rechtspraak;
Met een gedetailleerd en handig trefwoordenregister.

VERZEKERINGEN

De brandverzekering toegepast
Derde editie

toegepast

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
In dit boek in de reeks Toegepast behandelen de auteurs de
brandverzekering en het wettelĳk kader ervan aan de hand van de
algemene voorwaarden en praktĳkdocumenten (zoals bĳzondere
voorwaarden en schadeaangifte). Ze behandelen alle fasen van de
brandverzekering, van de afsluiting tot de opzeg van de polis, met
inbegrip van schaderegelingen.

9
9

Johan Baert, Miek De Graeve en Marlies Gyselaers

De brandverzekering
toegepast
Derde editie

To the point, praktisch en toegankelĳk.
Geïllustreerd met talrĳke voorbeelden en oefeningen.
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S OCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIALE WETENSCHAPPEN

De Verenigde Staten: van Colombus tot heden

NIEUWE EDITIE 2021

Derde editie

HERMAN MATTHĲS
2021 | ISBN 978-94-000-1238-7 | xx + 550 blz | paperback
(Studenten)prĳs: € 37
Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire
manier. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een
bespreking van de belangrĳkste politieke instellingen en actoren,
vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch
overzicht.

9

Grondig geactualiseerd tot begin 2021

Basisbeginselen economische sociologie

NIEUWE EDITIE 2021

Tweede editie

STEF ADRIAENSSENS
2021 | ISBN 978-94-000-1162-5 | ca. 315 blz. | paperback
Prĳs: € 49 | Studentenprĳs: € 30
De auteur bespreekt in dit heldere boek hoe doorheen de
geschiedenis economische en sociologische disciplines elkaar
beïnvloed en beconcurreerd hebben en legt uit hoe de sociologie van het economische leven een verrĳking kan betekenen voor
economische analyses.

9
9

Met een index van de belangrĳkste concepten per hoofdstuk.
Voor studenten en iedereen die buiten de economische
discipline wil nadenken over de wĳze waarop mensen en
samenlevingen schaarse middelen produceren, verdelen en
consumeren.
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SOCIALE WETENSCHAPPEN

Orthopedagogiek
Een praktĳkgerichte basis
BENO SCHRAEPEN en SARAH VERREYKEN
2021 | ISBN 978-94-000-1336-0 | ca. 200 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 28
Orthopedagogiek is een dynamisch opgevatte inleiding in de
orthopedagogie(k) die de noodzakelĳke basiskennis voor de
professional bundelt en een orthopedagogisch perspectief op
hulpverlening biedt.

9
9
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Kernachtig, zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.
Met tal van voorbeelden uit de praktĳk.
Voor de praktĳkgerichte orthopedagoog (in opleiding).

Hulpverlening en recht
Juridische aandachtspunten, toepassingen en
ethische reﬂecties
Vĳfde editie

INGRID DE JONGHE en LEE UYTTENHOVE
2020 | ISBN 978-94-000-1161-8 | xxxiv + 386 blz. | paperback
Prĳs: € 39 | Studentenprĳs: € 28
Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrĳdende
juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als
doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische
tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen.

9
9
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Met talrĳke praktĳktoepassingen, ethisch-maatschappelĳke
reﬂecties en vernieuwende voorstellen.
Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het
ruime welzĳnswerk.

NIEUWE EDITIE 2021

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Wat ervan te zeggen
Informatie en beroepsgeheim in de
welzĳnssector
Vĳfde geactualiseerde editie

RUDY SCHELLAERT
2020 | ISBN 978-94-000-1134-2 | x + 530 blz. | paperback
Prĳs: € 40 | Studentenprĳs: € 32
De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische reﬂectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hĳ door
een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete
casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als
van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde
reﬂectie eigen ethische oordelen te vormen.

9
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Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische
praktĳksituaties.
Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische
werkveld.

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
Met dit boek maakt de auteur de lezer warm voor oplossingsgericht coachen. Hĳ geeft een heldere schets van de methodiek,
bespreekt de competenties van een oplossingsgerichte coach en
introduceert het Brugse model.

9
9
9
9

Opvolger van het succesvolle Coachen naar verandering.
Met uitnodigingen tot zelfreﬂectie en ruimte voor persoonlĳke
notities.
Rĳkelĳk geïllustreerd met praktĳkvoorbeelden.
Geschikt voor ervaren en beginnende coaches.

79

SOCIALE WETENSCHAPPEN

De bachelorproef: 40 vragen en antwoorden
BART HENSSEN en STEFANIE BEGHEIN
2017 | ISBN 978-94-000-0833-5 | 112 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 22
Dit boekje is een praktische gids die de student op weg zet bĳ de
uitwerking van een bachelorproef. De auteurs beantwoorden 40
vragen waar studenten vaak mee worstelen tĳdens het onderzoeks- en schrĳfproces in evenveel heldere antwoorden.

9
9
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Met praktĳkvoorbeelden, cases en verwĳzingen naar bĳkomende literatuur.
Informatiebron bĳ uitstek voor student en docent.
Met een online databank van casussen en ander bĳkomend
materiaal op de website van Intersentia.

Intervisie … een weg naar verandering
CHRIS VAN DAM
2016 | ISBN 978-94-000-0746-8 | xiv + 122 blz. | paperback
(Studenten)prĳs: € 24
De auteur beschrĳft helder en eenvoudig de spelregels van
oplossingsgerichte intervisie, die erop gericht is de professionaliteit van werknemers te vergroten. De auteurs zoomt daarbĳ
in op oplossingsgericht taalgebruik en het w.w.w.-model naar
verandering.

9
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Voor studenten en voor ervaren intervisoren, teambegeleiders, coaches en trainers.
Rĳkelĳk geïllustreerd met persoonlĳke praktĳkvoorbeelden.

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Psychologische stromingen
Vroeger en vandaag
RUDY SCHELLAERT
2016 | ISBN 978-94-000-0672-0 | xiv + 422 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 35
In dit boek bespreekt de auteur de actuele vernieuwingen binnen
de psychologische stromingen tegen hun historische achtergrond. Hĳ bespreekt de uitgangspunten en de therapeutische en
praktische toepassingen van elke school. Ook de vraag naar de
reden waarom psychotherapieën werken en naar de toekomst van
de psychologie wordt behandeld.

9
9

Rĳkelĳk beschreven met anekdotes, kritieken en veel (therapeutische) toepassingen.
Voor studenten en andere geïnteresseerden die zich willen
oriënteren in de brede waaier aan psychologische visies.

Sociale psychologie vandaag
Een verkenning
RUDY SCHELLAERT
2015 | ISBN 978-94-000-0609-6 | viii + 324 blz. | paperback
Prĳs: € 45 | Studentenprĳs: € 35
In dit boek verkent de auteur de meest fundamentele resultaten
uit de rĳke geschiedenis van de sociale psychologie én behandelt
hĳ actuele topics die in klassieke handboeken minder vaak een
plaats vinden, zoals spiegelneuronen en zwermintelligentie.

9
9

Toegankelĳke en boeiende beschrĳvingen van onderzoek en
psychologische experimenten.
Voor studenten, voor wie een sociaal beroep uitoefent en zich
wil verdiepen en voor toevallige lezers die hun psychologische kennis willen verruimen.

81

REEKSEN
De meeste boeken van Intersentia Hoger Onderwĳs zĳn ondergebracht in een reeks.
Meer informatie vindt u op www.intersentia.be/hoger-onderwĳs.

In essentie

9
9
9

Inleidende studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Beknopte en duidelĳke structuur

Boekhouden in essentie
Fiscaal recht in essentie
Boekhoudrecht in essentie
Human Resource Management in essentie
Omgevingsrecht in essentie
Familiaal vermogensrecht in essentie
Sociaal recht in essentie

Toegepast

9
9
9

Praktĳkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktĳkvoorbeelden

Financiële analyse van de jaarrekening toegepast
Financieel management toegepast
Financieel beleid in de onderneming toegepast
Marketing toegepast
Verkoopmanagement toegepast
Commerciële budgettering toegepast
Vennootschapsrecht toegepast
Internationaal belastingrecht toegepast
Vennootschapsbelasting toegepast
Gezondheidsrecht toegepast
Arbeidsrecht toegepast
Socialezekerheidsrecht toegepast
De brandverzekering toegepast

In hoofdlijnen

9
9

Referentiewerken én werkinstrumenten
voor praktĳkjuristen en studenten
Grondige analyse en toelichting van basisbeginselen en -concepten van verschillende rechtstakken

Privaatrecht in hoofdlijnen
Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen

Fiscale handboeken

9

9

Praktische, beknopte, overzichtelĳke,
actuele én budgetvriendelĳke naslagwerken. Overzichtelĳke structuur en talrĳke
voorbeelden
Jaarlĳks geactualiseerde edities voor btw,
vennootschapsbelasting en personenbelasting

Handboek btw
Handboek vennootschapsbelasting
Handboek personenbelasting
Handboek fiscale procedure btw
Handboek fiscale procedure inkomstenbelasting
Handboek Vlaamse erfbelasting
Handboek registratierechten
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Reeksen

Handboeken Boekhouden

9
9
9

O.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre
Standaardwerken Belgische en internationale boekhoudpraktĳk
Geschikt voor het onderwĳs en voor
practici

Belgisch boekhoudrecht
Enkelvoudig boekhouden
Dubbel boekhouden
Vennootschapsboekhouden
IFRS
Consolidatie

Recht in kort bestek

9
9
9

Beknopte en inzichtelĳke analyse van een
rechtstak
Voor niet-gespecialiseerde professionals
en studenten
Met beperkte voetnoten en bibliograﬁe

Milieurecht in kort bestek
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek
Vermogensrecht in kort bestek
Internationaal recht in kort bestek

Logistieke handboeken

9
9

Praktisch en toegepast
Voor student en professional
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Spoorvervoer
Luchtvracht
Douane en Accijnzen

OOK BESCHIKBAAR
Bedrijf
Solvency Requirements for EU Insurers.
Solvency II is good for you
K. VAN HULLE
2019 | ISBN 978-1-78068-177-1 | 350 blz.
paperback | Prijs: € 125

2015 | ISBN 978-1-78068-257-0 | xii + 160 blz.
paperback | (Studenten)prijs: € 49

European Consumer Law
Second edition
N. REICH, H.-W. MICKLITZ, P. ROTT en K. TONNER
Ius Communitatis, volume 5
2014 | ISBN 978-1-78068-459-8 | xlviii + 422 blz.
paperback | Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 40

Recht
Algemeen
Uses of Values in Legal Education
G. FERRIS
2015 | ISBN 978-1-78068-123-8 | xx + 276 blz.
paperback | Prijs: € 64

Research Guide to Instruments of
European Regional Organizations
Second edition
F. EGGERMONT en S. SMIS
2015 | ISBN 978-1-78068-311-9 | xii + 160 blz.
paperback | Prijs: € 47 | Studentenprijs: € 30

Understanding EU Internal Market Law
Third edition
N. REICH, A. NORDHAUSEN-SCHOLES en J.
SCHOLES
2015 | ISBN 978-90-5095-747-2 | lii + 720 blz.
paperback | Prijs: € 125 | Studentenprijs: € 35

Armed Conflicts and the Law
J. WOUTERS, P. DE MAN en N. VERLINDEN (eds.)
2016 | ISBN 978-1-78068-320-1 | lxxii + 572 blz.
paperback | Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 40

Mensenrechten

Burgerlijk recht

Theory and Practice of the European
Convention on Human Rights

Contract Rules

Fifth edition
P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en
L. ZWAAK (eds.)
2018 | 978-1-78068-494-9 | xviii + 1230 blz.
paperback | Prijs: € 175 | Studentenprijs: € 55

N.H. ANDREWS
2016 | ISBN 978-1-78068-442-0 | xlvi + 406 blz.
paperback | Prijs: € 98 | Studentenprijs: € 41

Europees en internationaal recht
Publiek- en bestuursrecht
European Legal Methodology
K. RIESENHUBER
Ius Communitatis, volume 7
2017 | ISBN 978-1-78068-259-4 | xxx + 752 blz.
hardback | Prijs: € 148 | Studentenprijs: € 50

Rules and Principles in European
Contract Law

Comparative Administrative Law
Administrative Law of the European Union, Its
Member States and the United States
Fourth edition
R. SEERDEN (ed.)
2018 | ISBN 978-1-78068-630-1 | xxiv + 438 blz.
paperback | Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 50

J. RUTGERS en P. SIRENA (eds.)
European Contract Law and Theory, volume 1

85

Ook beschikbaar

Constitutions Compared

European Criminal Law

An Introduction to Comparative Institutional Law
Fifth edition
A.W. HERINGA
2019 | ISBN 978-1-78068-883-1 | xvi + 326 blz.
paperback | Prijs: € 70 | Studentenprijs: € 40

An Integrative Approach
Third edition
A. KLIP
Ius Communitatis, volume 2
2016 | ISBN 978-1-78068-270-9 | lvi + 592 blz.
hardback | Prijs: € 125 | Studentenprijs: € 49

Sociaal recht
European Employment Law
A Systematic Exposition
K. RIESENHUBER
Ius Communitatis, volume 4
2012 | ISBN 978-1-78068-080-4 | lx + 804 blz.
hardback | Prijs: € 185 | Studentenprijs: € 50

Handboek internationaal en Europees
strafrecht
P. DE HERT, K. WEIS, J. VAN CAENEGHEM en
M. HOLVOET
2014 | ISBN 978-94-000-0487-0 | xiv + 540 blz.
paperback | Prijs: € 110 | Studentenprijs: € 45

Vreemdelingenrecht
European Social Security Law
Sixth edition
F.J.L. PENNINGS
Ius Communitatis, volume 6
2015 | ISBN 978-1-78068-310-2 | xxiv + 386 blz.
paperback | Prijs: € 110 | Studentenprijs: € 50

Strafrecht
Criminology and the Criminal Justice
System
C. FIJNAUT
2017 | ISBN 978-1-78068-506-9 | xviii + 644 blz.
paperback | Prijs: € 65

Comparative Concepts of Criminal Law
Third edition
J. KEILER en D. ROEF (eds.)
2019 | ISBN 978-1-78068-685-1 | xviii + 376 blz.
paperback | Prijs: € 89 | Studentenprijs: € 39
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European Migration Law
Second edition
P. BOELES, M. DEN HEIJER, G. LODDER en
K. WOUTERS
Ius Communitatis, volume 3
2014 | ISBN 978-1-78068-253-2 | xxii + 458 blz.
paperback | Prijs: € 95 | Studentenprijs: € 40
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