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Dit standaardwerk bespreekt de organisatie en de techniek van het dubbel
boekhouden aan de hand van de Belgische boekhoudwetgeving. Het boek is
gestructureerd volgens de verschillende bedrijfsprocessen. Dit boek stelt de
lezer in staat zelf alle transacties boekhoudkundig te verwerken en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en resultaatverwerking) op te maken.
Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet en het
nieuwe KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Richtlijn
2013/34/EU.
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U heeft de gloednieuwe catalogus van Intersentia in handen. Wat mag u
verwachten?
We richten in de eerste plaats graag uw aandacht op ons nieuwe logo. Sinds
oktober 2018 maakt Intersentia deel uit van Lefebvre Sarrut, waartoe ook
Larcier, Indicator en Bruylant behoren. Vanaf 2020 zullen de titels van het
Nederlandstalige Larcierfonds Intersentia versterken. Door deze integratie
waarborgen we ook in de toekomst onze belangrijkste missie: uw betrouwbare en kwaliteitsvolle kennispartner zijn in alle domeinen van het recht,
fiscaliteit, bedrijfsfinanciering en accountancy.
De wetgever heeft het afgelopen jaar opnieuw niet stilgezeten. Zo hebben
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de invoering
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met o.m. een hervormd verbintenissenrecht geleid tot tal van nieuwe edities van juridische standaardwerken en tot
een aantal nieuwe uitgaven.
Een kleine greep uit het nieuwe aanbod: de Handboeken Boekhouden zijn
geactualiseerd met een up-to-date analyse van alle implicaties van het
WVV; het gloednieuwe Handboek Verbintenissenrecht van prof. dr. Thierry
Vansweevelt en prof. dr. Britt Weyts (UAntwerpen) is een feit en de auteurs
van het Handboek Gerechtelijk recht hebben een volledig herwerkte editie
uitgebracht waarin alle Potpourriwetten zijn geïntegreerd.
In deze catalogus vindt u nu ook de Larcier Wetboeken terug. Gaandeweg
zullen ook de andere Nederlandstalige uitgaven van Larcier in het
Intersentiafonds geïntegreerd worden.
Tot slot willen wij u graag bedanken. Het is immers uw zoektocht naar
kwaliteit die aan de basis ligt van ons succes.

Kris Moeremans

Pascale Van Houtte

Jan De Vries

Ellen De Munck

Ruth Depraetere

Inge Verbeeck

Hans Kluwer

Intersentia Opleidingen
Intersentia organiseert jaarlijks een 50-tal seminaries met
gerenommeerde academici en experts in verschillende juridische,
fiscale en financiële vakgebieden. Ontdek onze opleidingen op
www.intersentia.be/opleidingen.

Dit icoontje staat bij titels waarvan een docenten
exemplaar kan worden aangevraagd en waarvoor een
aparte studentenprijs geldt.
U kunt al onze titels online bestellen via onze website
www.intersentia.be. Al onze juridische uitgaven zijn
ook digitaal beschikbaar op www.jurisquare.be.
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Recht algemeen
Jura Falconis

Peggy Valcke & Jura Falconis (eds.)

Technologie en recht
Peggy Valcke & Jura Falconis (eds.)

JF 22 - Technologie en recht [druk].indd 1

Openbare orde
Liber amicis
Ludo Cornelis

In dit werk komt Ludo
Cornelis tot een heldere
en duidelijke synthese die
aan de openbare orde, het
algemeen belang en de
goede zeden een precieze
en bruikbare inhoud, zin
en draagwijdte geeft. Deze
synthese overstijgt het
onderscheid tussen privaaten publiekrecht. De auteur
ontleent zijn inzichten aan
het Burgerlijk Wetboek, aan
het EVRM, aan de Europese
verdragen, maar ook aan
de moraal, de politieke,
sociale en economische
wetenschappen.
Vertrekkende van de voorbereidende werken van het
Burgerlijk Wetboek, leidt
een grondig onderzoek
van de privaatrechtelijke
rechtsleer en rechtspraak tot
de ontnuchterende vaststelling dat het privaatrecht de
openbare orde, het algemeen belang en de goede
zeden liever kwijt dan rijk is.
Uit de Grondwet, het EVRM

en het VWEU blijkt daarentegen dat het gebruik van
grond- en mensenrechten,
alsook van fundamentele
economische vrijheden op
grond van o.m. de openbare
orde kan worden beperkt.
De rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof en
vervolgens van het EHRM
en het Hof van Justitie
worden derhalve onderzocht om te vernemen hoe
daarin met de openbare
orde en met het algemeen
belang wordt omgegaan.
Het komt er dus op aan
de toepassingen van de
openbare orde in het
privaatrecht af te stemmen
op de publiekrechtelijke
inhoud en betekenis ervan.
Daardoor wordt niet enkel
een coherent rechtssysteem
verkregen, maar wordt ook
voorkomen dat private
belangen – op welk domein
ook – voorrang krijgen op
het algemeen belang.

5/11/19 21:19

Technologie en recht
Peggy Valcke en
Jura Falconis (eds.)

Technologische vooruitgang bracht altijd al maatschappelijke veranderingen
met zich mee. Deze maatschappelijke evolutie vraagt
om een antwoord van het
recht. Daarom bespreekt
deze uitgave de impact van
de technologische evoluties
op verschillende rechtsdomeinen. De auteurs
analyseren vanuit hun
vakgebied de impact van
de technologische evoluties

op het fiscaal recht,
sociaal recht, strafrecht en
vastgoedtransacties.

Reeks Jura Falconis Libri
ISBN ----
ix +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Intertemporeel recht
Thijs Vancoppernolle
ISBN ----
xxx +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

ISBN ----
xiv +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Een analyse van de impact
van de technologische
evoluties op het fiscaal recht,
sociaal recht, strafrecht en
vastgoedtransacties

XXII

Technologie en recht

Een betoog voor een
precieze en bruikbare
omschrijving van de
openbare orde en van het
algemeen belang

| Zie pagina  |
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Publiekrecht

Discriminatie op grond van
ras en etnische afkomst

Het vreemdelingenrecht
in 101 antwoorden

Het sanctieregime en de toepassing
in de rechtspraak
Sina Van den Bogaert

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

Dit Cahier onderzoekt hoe een
sanctieregime binnen het bestaande Europees wetgevend
kader eruit kan zien en hoe de
Belgische rechter kan bijdragen tot een betere bescherming
tegen discriminatie op grond
van ras en etnische afkomst.
Hiertoe wordt de rechtspraak
van het Hof van Justitie rond
het “doeltreﬀende, evenredige
en afschrikkende” karakter van
sancties in detail besproken.
Verder wordt nagegaan of de
invulling die de Belgische rechter aan bepaalde procedurele
aspecten geeft, verzoenbaar is
met de doctrine van eﬀet utile
en met de rechtspraak van het
Hof van Justitie over artikel
 van het Handvest van de
Grondrechten en met de rechtspraak van het EHRM.

Asiel en migratie zijn niet meer
weg te denken uit de dagelijkse
berichtgeving. Wat betekenen
woorden als asielzoekers,
trans(it)migranten, vluchtelingen, regularisatieprocedures of
pushbacks precies? Mag iedereen die in België is hier blijven?
Hebben alle vreemdelingen
recht op steun van het OCMW?
En hoe zit het met gezinshereniging? En wat als er kinderen
geboren worden in België? Zijn
die dan meteen Belg of krijgen
zij een verblijfsvergunning?
En wat met mensen die geen
verblijfsvergunning voor België
hebben? Kunnen zij worden
opgesloten en teruggestuurd?
Vanuit hun dagelijkse praktijk
beantwoorden de auteurs, allen
specialisten vreemdelingenrecht, deze vragen.

Public Law Collection
Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre
for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste
plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.
U ontvangt bij intekening op de reeks 1% korting.

De federale bevoegdheden

De vrijheid van onderwijs

Karel Reybrouck en
Stefan Sottiaux

Johan Lievens

Een van de bijzonderheden
van het Belgische federalisme is het ontbreken van een
expliciete en systematische
opsomming van de bevoegdheden van de federale overheid. In de Belgische Grondwet is het vergeefs zoeken
naar een inventaris van de
federale bevoegdheden. Een
dergelijke inventaris bestaat
wel voor de bevoegdheden
van de gemeenschappen
en de gewesten, die worden
opgesomd in de Grondwet
en de bijzondere wetten.
In dit boek brengen de
auteurs, Stefan Sottiaux en
Karel Reybrouck, op basis
van hun uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer, de federale
bevoegdheden voor het eerst
systematisch in kaart.

Dit werk gaat na in welke mate
de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs
beperkingen oplegt aan de
Vlaamse decreetgever wanneer
die regulerend optreedt ten
aanzien van het onderwijs.
In een eerste deel komen de
historische wortels en ontwikkelingen van de onderwijsvrijheid op basis van een rechtshistorisch onderzoek aan bod.
Het tweede deel staat stil bij de
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof sinds 188. Het
laatste deel analyseert drie
actuele kwesties waarin het
vrijheidsaspect in het geding
is: de modernisering van het
secundair onderwijs en de
nieuwe onderwijsdoelen, de
mogelijke invoering van centrale examens en de eventuele inperking van de vrijheid
van het levensbeschouwelijk
onderricht.

Reeks Public Law Collection, nr. 

Reeks Public Law Collection, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

vi +  blz. | paperback

 blz. | paperback

xxiv +  blz. | gebonden

xxiv +  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Publiekrecht

De auteur behandelt
de verschillende facetten
van het intertemporeel
recht op een meesterlijke wijze.

Jurisquare

uw juridische kruispuntbank
De unieke databank die u toelaat om online
opzoekingen te doen in meer dan 150 Belgische
juridische tijdschriften en meer dan 2000 boeken.

Prof. dr. Bernard Tilleman,
Gewoon hoogleraar, decaan
KU Leuven, en Prof. dr. Alain
Laurent Verbeke, Gewoon
hoogleraar KU Leuven

Intertemporeel recht
Thijs Vancoppernolle

Bij elke wetswijziging rijst
de vraag hoe de nieuwe
wet in de tijd moet worden
toegepast. Blijft de oude
wet van toepassing op alle
lopende situaties, en geldt
de nieuwe alleen voor
toekomstige situaties? Men
spreekt in dat verband van
“intertemporele conﬂicten”
of “wetsconﬂicten in de tijd”.
Een oplossing voor dergelijke conﬂicten vinden we in
het intertemporeel recht of
overgangsrecht.
Het huidige intertemporeel
recht is om twee redenen
aan vernieuwing toe. Dit
boek wil een oplossing aanreiken. Eerst geeft de auteur
een grondige beschrijving
en analyse van het huidige
intertemporeel recht, de
techniek van het intertemporeel recht en de vereisten
die voortvloeien uit voornoemde hogere normen.
Hij baseert zich daarvoor op
een uitgebreid onderzoek

van wetgeving, rechtspraak
en rechtsleer. Naast het
Belgische recht komen ook
het Duitse, het Nederlandse
en het Franse recht aan bod,
alsook de rechtspraak van
het EHRM.
Vervolgens stelt de auteur
een nieuwe methode voor
om intertemporele conﬂicten op te lossen. Daarna
worden zowel het huidige
systeem als de nieuwe
methode gepresenteerd
in een praktisch hanteerbaar stappenplan, dat een
schematisch overzicht
vormt van het positief recht
en een leidraad om de
voorgestelde methode in
de praktijk te brengen.
In een laatste deel past de
auteur zijn methode toe op
intertemporele conﬂicten
bij wijzigingen van aansprakelijkheidsregels en van
interestregels.

ISBN ----
xxx +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Het relevante antwoord op uw juridische zoektocht
•
•
•
•
•

opzoeking in meer dan . documenten;
krachtige zoekmotor;
klassering van de zoekresultaten volgens relevantie of datum;
mogelijkheid om de resultaten te ﬁlteren;
dagelijks up-to-date gebracht.

Een platform op uw maat
• toegang via pc, laptop, tablet of smartphone, zoals u verkiest;
• uiterst gebruiksvriendelijk, simpel en intuïtief;
• gratis activatie van alle tijdschriften waarvoor digitale toegang
is verkregen;
• bestel een artikel, hoofdstuk of boek naar keuze;
• online betaling en directe toegang tot wat u eﬀectief nodig heeft.

Test gratis of vraag een demonstratie
via info@jurisquare.be. Voor meer informatie
en een overzicht van alle beschikbare
publicaties: www.jurisquare.be

Meer weten? Kijk op www.jurisquare.be.
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Bestuursrecht en
administratief recht

Mensenrechten

Met verwerking
van belangrijke
nieuwe regelgeving
en de vernieuwende
rechtspraak van de
Raad van State

Openbaar domein
Algemeen bestuursrecht
Grondslagen en beginselen
Tweede editie
Ingrid Opdebeek en
Stéphanie De Somer

Dit boek speurt naar de
grondslagen en leidende
beginselen van het
bestuursrecht. Het vertrekt
daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw
(de wortels) van dit alles:
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. Deze vormen
immers de draad van
Ariadne die een uitweg
kan bieden uit het labyrint
van het bestuursrecht.
Aldus beoogt dit boek
theorievorming, zonder

0

evenwel de praktijk uit
het oog te verliezen.
Dit boek behandelt uitsluitend het algemeen
bestuursrecht (de stam),
niet het bijzonder bestuursrecht dat welig tiert (de
uitwaaierende takken), maar
toont via talrijke voorbeelden
wel de wisselwerking aan
tussen beide. Aldus beoogt
dit werk theorievorming,
zonder evenwel de praktijk
uit het oog te verliezen.
Nieuw in deze tweede editie
is de verwerking van
belangrijke 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.

Robert Palmans, Thomas Leys
en John Toury (eds.)

In dit boek worden op een
duidelijke en toegepaste
wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar
domein scherp gesteld.
Eerst wordt ingegaan op de
oorsprong en de finaliteit
van het openbaar domein.
Daarna wordt beschreven
hoe goederen in het openbaar domein worden opgenomen en hoe ze het weer
verlaten, en hoe ze kunnen worden gebruikt door
particulieren. Vervolgens
wordt het openbaar domein
praktisch benaderd, waarna
wordt ingegaan op de
waarde(ring) van domeingoederen en rechten die
erop worden toegekend.
Tot slot wordt de toekomst
van het leerstuk van het
openbaar domein in
vraag gesteld.

Human Rights with
a Human Touch
Liber amicorum Paul Lemmens
Koen Lemmens, Stephan
Parmentier en Louise
Reyntjens (eds.)

This tribute avoids the
classic pitfalls and contains
contributions that are
focused on human rights,
in all their diversity, but
with a strong emphasis on
the European Convention
on Human Rights. The
aim of the book was to
meet the highest academic
standards, as Paul Lemmens has always embodied
them. But this work is also,
primarily, a Festschrift,
with each contribution
having a clear link to Paul
Lemmens. Many authors
make this link explicit,
while others do this more
implicitly, by dealing with
a theme that they know
Paul takes to heart.

ISBN ----
xl +  blz. | gebonden

Reeks Crow

| Beschikbaar als ebook |

 | Prijs: € 

ISBN ----

ISBN ----

xvi +  blz. | paperback

xxxii +  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Gezondheidsrecht

Laureaat
tweejaarlijkse
prijs A. Prims
voor het
gezondheidsrecht


Tim Opgenhaffen

‘Kunnen mijn kinderen me in een woonzorgcentrum plaatsen en alles voor mij beslissen?’,
‘Mag de verpleging me verbieden om de afdeling te verlaten?’, ‘Mag een voorziening
mijn zoon met een verstandelijke handicap fixeren?’. Vrijheidsbeperkingen in de zorg
zijn maatschappelijk controversieel, en juridisch onderbelicht. Dit boek beschrijft hoe
vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een
handicap en de ouderenzorg geregeld zijn en gaat na of dit aan de mensenrechten voldoet.
Drie thema’s staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde
persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en
vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een
zorgvoorziening). Het boek zet vernieuwende academische inzichten (bv. in de impact
van het VN gehandicaptenverdrag) om in een praktijkgerichte kijk (bv. een empirische
analyse van huisregels). Het is daardoor niet enkel relevant voor academici en juristen in het
personen-, gezondheids- en welzijnsrecht, maar ook voor overheden, voorzieningen, koepels,
belangenorganisaties en alle anderen die in praktijk of beleid met vrijheidsbeperkingen
in de zorg in aanraking komen.

Reeks Gezondheidsrecht
Krijg % korting bij intekening
op de reeks

Tim Opgenhaffen is postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Sociaal Recht
(KU Leuven) en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Familierecht
en Jeugdrecht (KU Leuven). Hij doet onderzoek naar verschillende thema’s in het welzijnsrecht,
gezondheidsrecht en sociaal recht, waaronder vrijheidsbeperkingen in de zorg, de juridische
bekwaamheid van personen met een psychosociale handicap en het beroepsgeheim.
In 2019 promoveerde hij met een proefschrift over vrijheidsbeperkingen in de zorg.
RGR 21

Vrijheidsbeperkingen in de zorg

Het recht op informatie
en toestemming van
de patiënt

I REEKS GEZONDHEIDSRECHT 21 I
Tim Opgenhaffen

Vrijheidsbeperkingen
in de zorg

Vrijheidsbeperkingen
in de zorg
Tim Opgenhaffen

Elisabeth Verjans

Dit boek biedt een grondige
analyse van het recht op informatie en toestemming van
de patiënt, waarbij zowel de
invulling van deze rechten als
de aansprakelijkheid van de
arts bij schending ervan aan
bod komen. De auteur gaat in
op klassieke topics, zoals de
inhoud van de risico-informatie, de inbedding van de
toestemming in het medisch
contract en de bewijslastverdeling. Ook diverse nieuwe
issues komen aan bod, waaronder het recht op informatie
over fouten, nieuwe risico’s
en artsgebonden aspecten en
de mogelijke aanwezigheid
van morele schade. Het boek
is een must-have voor elke
jurist die met dit onderwerp
in aanraking komt.

Dit boek beschrijft hoe
vrijheidsbeperkingen in de
zorg geregeld zijn en gaat
na of deze regeling aan de
mensenrechten voldoet.
Drie thema’s staan centraal:
de juridische bekwaamheid,
de externe rechtspositie en
de interne rechtspositie.
Reeks Gezondheidsrecht, nr. 
ISBN ----
xviii +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

De rechtspositie van
transgender personen
in België
Een multidisciplinaire analyse
na de wetten van  juni 
en  juni 
Joz Motmans en
Gerd Verschelden (eds.)
Reeks Gezondheidsrecht, nr. 

Reeks Gezondheidsrecht, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

xvi +  blz. | paperback

xxxii +  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

| Zie pagina  |
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Het medisch ongeval
zonder aansprakelijkheid
Wannes Buelens

Na een lange lijdensweg voerde de Belgische
wetgever met de wet van
1 maart 2010 betreﬀende de
vergoeding van schade als
gevolg van gezondheidszorg
een alternatief vergoedingssysteem in voor slachtoﬀers
van medische ongevallen, de
zgn. Wet Medische Ongevallen. Naast een procedure om
een vergoeding te krijgen
voor schade als gevolg
van een medisch ongeval,
voerde deze wet ook vier
alternatieve vergoedingscriteria in op grond waarvan
slachtoﬀers van een medisch
ongeval (en hun na(ast)
bestaanden) een vergoeding kunnen krijgen van
het Fonds voor Medische
Ongevallen.
Na een bespreking van het
toepassingsgebied van de
Wet Medische Ongevallen,

en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de
aansprakelijkheid van
een zorgverlener, wordt
uitgebreid stilgestaan bij
het begrip medisch ongeval
zonder aansprakelijkheid
en de ernstcriteria. Dit
alles wordt op een heldere,
diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd
– er wordt o.m. vergeleken
met de vergoedingsvoorwaarden in de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland
en Frankrijk – en er worden
verschillende aanbevelingen
ter verbetering gedaan.
Het boek bevat ook verwijzingen naar talloze (ongepubliceerde) uitspraken van het
FMO en de Belgische hoven
en rechtbanken, waarbij de
relevante passage telkens in
de voetnoot wordt geciteerd.
Reeks Gezondheidsrecht, nr. 
ISBN ----
xxvi +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 
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Privaatrecht
algemeen

Aan de dertiende editie werkten de volgende auteurs mee: Karen Broeckx, Joris Deene,
Catharina Dehullu, Michaël de Potter de ten Broeck, Antoine Doolaege, Jasmine Malekzadem,
Matthias Meirlaen, Benoit Samyn, Stefan Somers, Pieter Tersago, Nan Torfs, Sabine Vanoverbeke,
Jurgen Vanpraet, Christine Van Roy en Anne-Sophie Versweyvelt.

Rogier de Corte is emeritus hoogleraar aan de UAntwerpen en de
UGent. Hij is tevens grondlegger
van de juridische bronontsluiting.
Hij is ook auteur van talrijke
bijdragen over onder meer procesrecht en informaticarecht.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit
Economie en Bedrijfskunde).
Tevens is hij auteur van talrijke
bijdragen in een brede waaier
van juridische domeinen.

Diederik Bruloot is docent
aan de UGent (Instituut
Financieel Recht) en publiceert
in het ruime domein van het
ondernemingsrecht.

Privaatrecht in hoofdlijnen
Volume 1

Privaatrecht in hoofdlijnen, volume 1. Inleiding tot het recht bevat zowel een objectieve als een
organieke en een subjectieve benadering van het recht. Het eerste volume legt een bijzondere
klemtoon op de analyse van de basisregels en -begrippen in ons rechtssysteem. Daarbij duidt het
de steeds nadrukkelijkere integratie van grensoverschrijdend recht in de Belgische rechtsorde.
Het verschaft inzicht in de bronnen van het recht in hun onderlinge verhouding. Het staat ook stil
bij het ‘rechtsfenomeen’, met aandacht voor het wezen en de werking van het recht. Het nodigt
hierbij uit tot aandacht voor de wederzijdse verhouding tussen het rechtssysteem en grote
maatschappelijke stromingen.
Het boek geeft ook toelichting bij de wijze waarop het recht institutioneel vorm krijgt en
toepassing vindt. Het behandelt de organen die betrokken zijn bij het onstaan van het recht en
de werking ervan ondersteunen. Een verkenning van het fiscaal recht verduidelijkt de rol ervan in
de financiële ondersteuning van de werking van het institutioneel kader. Volume 1 analyseert ook
de rol van het (straf )procesrecht en het bewijs bij de rechtshandhaving. Een aantal toegankelijke
voorbeelden, schema’s, tabellen en grafische voorstellingen illustreren het begrippenkader en de
rechtsverhoudingen en helpen de lezer zich de theorie eigen te maken.

Huurrecht en
vastgoedrecht

Rogier de Corte, Bertel De Groote
en Diederik Bruloot

Privaatrecht in hoofdlijnen, volume 1 en volume 2 bouwen voort op het standaardwerk Overzicht van
het Belgisch Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht van wijlen professor Willy Delva. Beide delen
geven een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het
privaatrecht. Zowel in volume 1 als in volume 2 worden de belangrijkste juridische evoluties van de
afgelopen jaren geïntegreerd.
Privaatrecht in hoofdlijnen opteert voor een positiefrechtelijke benadering. Het boek verwijst
consequent naar de achterliggende wetsbepalingen. Zij vormen de basis van het juridische raamwerk
waarin de student – als toekomstig (juridisch) raadgever, bedrijfsleider, … – zal functioneren.
Thematische bibliografieën, een overzicht van de basiswetgeving evenals een handige trefwoordenlijst
in beide delen maken van Privaatrecht in hoofdlijnen een juridisch werkinstrument. Dit heldere werk
verdient dan ook een plaats op de werktafel van iedereen die – als jurist of als andere in een steeds
sterker gejuridiseerde context opererende professional – met juridische topics aan de slag gaat.

Rogier de Corte, Bertel De Groote en Diederik Bruloot

Privaatrecht
in hoofdlijnen

Veertiende herziene editie

Volume 1 | Inleiding tot het recht

www.intersentia.be

Jaarboek energierecht


Energierecht in België
en Vlaanderen 

Kurt Deketelaere en
Bram Delvaux (eds.)

Frederik Vandendriessche
(ed.), Pieterjan Claeys, Cedric
Degreef, Thomas Deruytter,
Wouter Geldhof en Tinne
Van der Straeten

ISBN ----
xix +  blz. | paperback

Privaatrecht
in hoofdlijnen

Zijn doctoraatsproefschrift werd bekroond
met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling.
Sinds enkele jaren is hij voorzitter van
Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

l
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e balie
w
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Tweede editie

Privaat (vermogens)recht bevat een beginselmatige studie van de basisconcepten en -beginselen van het privaatrecht. De auteurs leggen hierbij de
klemtoon op het gemeen, materieel burgerlijk recht.
Het boek beoogt een handige en toegankelijke leidraad te bieden voor
iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.
In het eerste deel wordt het privaatrecht gesitueerd tegenover andere
rechtstakken, met bijzondere aandacht voor de bronnen van het privaatrecht en de internationale context. Het tweede deel maakt de lezer
wegwijs in de privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen. De vermogensrechten komen aan bod in het derde deel; de auteurs analyseren
de verbintenissen uit overeenkomst, met aandacht voor enkele bijzondere contracten (koop, aanneming, huur …), uit onrechtmatige daad
en de zakelijke rechten. Het vierde deel behandelt de uitoefening en
sanctionering van de subjectieve rechten. In het laatste deel worden de
overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten toegelicht.

Omgevingsrecht
in essentie
Tweede editie
Geert Van Hoorick

Volume  Inleiding tot het recht

Koen de Puydt, Ulrike Beuselinck
en Stéphane De Keyzer

ISBN ---- | ca.  blz.
paperback |  | Prijs: € 

Set
ISBN ---- | ca.  blz.
paperback |  | Prijs: € 

Renate Barbaix en Nicolas Carette

PRIVAAT
PRIVAATRECHT
(VERMOGENS)RECHT
(VERMOGENS)
RECHT

PRIVAAT (VERMOGENS)RECHT

Omgevingsrecht
in essentie

Nieuwe woninghuur
in Vlaanderen en Brussel:
uw 60 antwoorden

Volume  Overzicht van het
privaatrecht

Renate Barbaix
Nicolas Carette

nstantie een studieboek en daarom werd het gebruik van
ferenties in de tekst verwezen naar echte mijlpaalarresten
le rechtspraak, zodat het geheel vlot leesbaar en

Geert Van Hoorick

Omgevingsrecht
in essentie

essentie van het anno 2019 van kracht zijnde
uimere maatschappelijke context wordt geplaatst.
eigening, de rechten van voorkoop en de algemene
an bod. Het leeuwendeel van het boek heeft
ng (om te bouwen, te verkavelen, of ingedeelde
telijke planning en inrichting (met o.m. de ruimtelijke
mtelijke beleidsplannen). Tevens besteedt de auteur
onroerend erfgoed (zoals beschermde monumenten) en
waterbeheer, het bodembeheer en de bodemsanering,
Tot slot volgen nog enkele hoofdstukken over de
g van bouwmisdrijven en milieumisdrijven) en over de
bodemattest), die hun invloed hebben op het afsluiten

Geert Van Hoorick

n het bestuursrecht dat een ruimtelijke component heeft,
en het milieurecht. Tegenwoordig wordt deze materie
ht.

in essentie

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

Veertiende herziene editie
Bertel De Groote, Rogier
de Corte en Diederik Bruloot
ISBN ---- | ca.  blz.
paperback |  | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Energie- en
milieurecht

Tweede editie

Privaat (vermogens)recht
Tweede editie
Renate Barbaix en Nicolas Carette

Deze uitgave bespreekt
op een overzichtelijke en
praktische wijze de nieuwe
woninghuurwetgeving in
Vlaanderen en Brussel.
Aan de hand van 0 vragen
en antwoorden wordt de
woninghuurregelgeving van
beide gewesten vergeleken.
Het boek is niet alleen praktisch vanwege zijn opbouw,
waarbij de vergelijking van
de regelgeving gebeurt per
onderwerp, maar is ook
uniek met zijn vergelijkende
tabellen en ﬂowcharts. Deze
bijzondere eigenschappen maken deze uitgave
niet alleen geschikt voor
professionelen, maar ook tot
een hulpmiddel voor al wie
zich oriënteert in de nieuwe
woninghuurwetgeving.

Reeks In essentie
ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xii +  blz. | paperback

xvi +  blz. | paperback

ca.  blz. | paperback

 blz. | paperback
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Bouwrecht en vastgoedrecht

Een grondig en
geactualiseerd overzicht
van het Belgische
aannemingsrecht

(Ver)huur van
studentenhuisvesting
Ruth Stokx, Bernard Tilleman,
Katrien Devillé, Tom Gladinez
(eds.)

Themanummer TBO
(, nr. ):
Blockchain en vastgoed
ISBN ----

Handboek
Aannemingsrecht
Frank Burssens

 blz. | paperback

Met het Vlaamse Woninghuurdecreet van  november
2018, dat in werking getreden
is op 1 januari 201, heeft de
Vlaamse decreetgever voor
het eerst een dwingende
regeling uitgewerkt voor de
huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de
praktische gevolgen van het
nieuwe decreet voor de huur
en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de
modelovereenkomst voor de
huur van studentenkamers
van de Huisvestingsdienst van
de KU Leuven als stoﬀering
bij de toelichting van de
bepalingen van het Vlaamse
Woninghuurdecreet. Deze
modelovereenkomst is ook integraal als bijlage in het boek
opgenomen.

 | Prijs: € 

Actualia huurrecht
en het Vlaamse
Woninghuurdecreet
Aloïs Van Oevelen
Reeks CBR Cahiers

ISBN ----

ISBN ----

xiii +  blz. | paperback

viii +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Dit boek geeft een grondig en
geactualiseerd overzicht van
het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten
van het aannemingsrecht
worden besproken. Veel
aandacht gaat daarbij naar
de verschillende aansprakelijkheidsregimes, zowel op
contractueel vlak als wat de
aansprakelijkheid tegenover derden betreft. Ook de
andere bouwactoren worden
toegelicht, met bijzondere
aandacht voor het wettelijke,
deontologische en contractuele kader waarin de architect
fungeert.
Een apart hoofdstuk wordt
gewijd aan de sociale en
fiscale verplichtingen eigen
aan het bouwwezen, zoals
de hoofdelijke aansprakelijkheid, werfmelding en
terbeschikkingstelling van
werknemers. Gezien het

grote belang ervan in de
vastgoedpraktijk, wordt de
Woningbouwwet eveneens
besproken.
Aangezien de diverse actoren
in het bouwproces een grote
verantwoordelijkheid dragen,
is het van groot belang dat zij
zich afdoende verzekeren.
Het boek belicht de diverse
verzekeringscontracten in de
sector, waaronder de nieuwe
verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid en
de aankomende verplichte
verzekering voor dienstverleners in de bouw.
Het boek wordt aangevuld
met talrijke voorbeelden uit
de rechtspraak, zodat het
werk een ruim overzicht
bevat van de relevante vonnissen en arresten. Waar
mogelijk wordt bovendien
verwezen naar de meest
recente rechtspraak.
ISBN ----
xxxiv +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 
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Property Law Series
Deze reeks bundelt diepgaande werken over het goederenrecht.
De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr.
A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr.
A. Van der Walt.

Bijzondere
overeenkomsten

Indien u intekent
op deze reeks,
betaalt u
permanent %
minder!

De Pachtovereenkomst

Property Law Series - VI
Vincent Sagaert (ed.)

De
Pachtovereenkomst

Vijfde bijgewerkte editie

Ivan Snick
Marc Snick
Henri d’Udekem d’Acoz

Editie 2019

Na de eerste (1970), tweede (1990), derde (2004) en vierde bijgewerkte uitgave (2009) is dit de vijfde
editie van ‘De Pachtovereenkomst’.

De betekenis
van erfdienstbaarheden
bij vastgoedtransacties

Deze uitgave werd volledig herwerkt. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de meest recente
arresten van het Hof van Cassatie en van het Grondwettelijk Hof. De rechtspraak en de wetgeving zijn
bijgehouden tot 1 april 2019.

Het werk is een uiterst praktisch handboek voor al wie met het pachtrecht te maken heeft: de notaris,
de magistraat, de advocaat, de vastgoedmakelaar, de grondeigenaar en de grondgebruiker. Gezien
het dwingende karakter van vele bepalingen, versterkt door formalisme en strenge termijnen, is de
toepassing van het pachtrecht een delicate zaak, zowel voor de verpachter als de pachter.
Het werk is vlot toegankelijk: het bevat naast een zeer gedetailleerde inhoudstafel en een uitgebreid
trefwoordenregister, ook een artikelenregister. Aldus kan men snel en heel vlot zo veel mogelijk
informatie vinden. Nuttig voor de praktijkjurist zijn ook de talrijke modellen die achteraan in het boek
zijn opgenomen.

Vincent Sagaert (ed.)

Ivan snick is advocaat, oud stafhouder, ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste
aanleg te Ieper.
Marc snick is advocaat, plaatsvervangend rechter in de
rechtbank van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, lid van de
Raad van de Orde van Advocaten Balie West-Vlaanderen.

Editie 2019

De betekenis van erfdienstbaarheden
bij vastgoedtransacties

Het boek biedt de lezer een volledige en accurate commentaar op de huidige pachtwetgeving. De rijke
ervaring van de auteurs geeft antwoord op tal van actuele problemen en vragen die zich in de praktijk
bij de toepassing van de pachtwet stellen.

De Pachtovereenkomst

Nieuw in deze uitgave zijn onder meer de bijdragen over de landbouwvennootschap, de
cultuurpachtovereenkomsten en de vrijwillige pachtbeëindiging. Eveneens nieuw is het hoofdstuk
over het faillissement, nu een landbouwexploitant sinds de invoering van het Wetboek van Economisch
Recht als een ondernemer dient te worden beschouwd.

Ivan Snick
Marc Snick
Henri d’Udekem d’Acoz
Voorwoord door Prof. Bernard Tilleman
Vijfde bijgewerkte editie

Henri D’UDekem D’acoz is ere-advocaat bij de bal ie t e Ieper
en oud-stafhouder.
PACOVE
978-2-8079-0777-5

www.larcier.com

ISBN 978-94-000-0799-4

De betekenis van
erfdienstbaarheden bij
vastgoedtransacties

De zakenrechtelijke
structuur van
vastgoedprojecten

Real Obligations
at the Edge of Contract
and Property

Vincent Sagaert (ed.)

Vincent Sagaert

Siel Demeyere

Vijfde bijgewerkte editie
Ivan Snick, Marc Snick en
Henri d’Udekem d’Acoz

Property Law Series, nr. 

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een
strategische keuze voor
bouwpromotoren. Hoe kan
men eigendomsvolumes
stapelen? Hoe kan men
gebouwen compartimenteren? Het zijn vragen van
zakenrechtelijke aard, die
ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële
weerslag kunnen hebben.
De auteur analyseert in
dit boek de verschillende
opties en geeft hiertoe een
aantal richtlijnen bij de
mogelijkheden, voordelen
en nadelen van elke piste.
Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.

This book extensively analyses obligations connected
to property rights, or ‘real
obligations’, in a comparative
perspective through a study
of Belgian, French, Dutch
and Scots law. After defining real obligations and the
exclusion of several related
legal mechanisms in Part I,
the regime of real obligations is analysed in Part II.
Those findings are applied to
the specific property rights
in Part III, so that particular problems for a specific
property right are also analysed and, where possible,
solved. Part IV deals with
legal mechanisms allowing
to connect obligations to a
piece of property, outside
the traditional framework of
property rights.

Dit boek biedt de lezer een
uiterst volledige en accurate
commentaar op de huidige
pachtwetgeving. De rijke
praktijkervaring van de
auteurs geeft antwoord op
tal van actuele problemen
en vragen die zich in de
praktijk bij de toepassing
van de pachtwet stellen.
Nieuw in deze uitgave zijn
onder meer de bijdragen
over de landbouwvennootschap, de cultuurpachtovereenkomsten en
de vrijwillige pachtbeëindiging. Eveneens nieuw
is het hoofdstuk over het
faillissement, nu een landbouwexploitant sinds de
invoering van het Wetboek
van Economisch Recht als
een ondernemer dient te
worden beschouwd.
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Reeks Contractuele clausules
en overzichtelijke wijze toegelicht. De vele modelclausules
en de handige checklist op het einde van elke bespreking staan
garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks.

GabriëlLuc Ballon†, Hans De Decker, Vincent Sagaert,
Evelyne Terryn, Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke (eds.)

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele
bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract
op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te
interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere

ContraCtuele
Clausules

ContraCtuele Clausules

CONTRACTUELE
CLAUSULES

GemeenreCHtelijke
Clausules

GemeenreCHtelijke
Clausules

GEMEEN RECHT

CONTRACTUELE CLAUSULES

CONTRACTUELE
CLAUSULES

KOOP

AANDELEN

KOOP

Gabriël-luc Ballon, Hans De Decker,
Vincent sagaert, evelyne terryn,
Bernard tilleman, alain-laurent Verbeke (eds.)

CONTRACTUELE CLAUSULES

KOOP

KOOP

CONTRACTUELE CLAUSULES

CONTRACTUELE
CLAUSULES

AANNEMING

AANNEMING

BOUWWERKEN

GEMEEN RECHT

AANDELEN

BOUWWERKEN

Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker,
Vincent Sagaert, Evelyne Terryn,
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke (eds.)

Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker,
Vincent Sagaert, Evelyne Terryn,
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke (eds.)

Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker,
Vincent Sagaert, Evelyne Terryn,
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke (eds.)

i

i

Indien u intekent op deze reeks,
betaalt u permanent % minder!

ISBN 978-94-000-0310-1

ISBN 978-94-000-0310-1

ISBN 978-94-000-0664-5

Gemeenrechtelijke
clausules

Koop

Koop

Aanneming

Gemeen recht

Aandelen

Bouwwerken

Volume 1 & 2
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CONTRACTUELE
CLAUSULES

CONTRACTUELE CLAUSULES

HUUR

HUUR

ONROEREND GOED

Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker,
Vincent Sagaert, Evelyne Terryn,
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke (eds.)

Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker,
Vincent Sagaert, Evelyne Terryn,
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke (eds.)
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CLAUSULES

MEDISCHE
DIENSTENCONTRACTEN

CONTRACTUELE CLAUSULES

MEDISCHE
DIENSTENCONTRACTEN
Filip Dewallens (ed.)
Gabriël-Luc Ballon, Vincent Sagaert,
Evelyne Terryn, Bernard Tilleman,
Alain Laurent Verbeke (eds.)

ISBN 978-94-000-0000-0

ISBN 978-94-000-0663-8

Koop

Huur

Medische dienstencontracten
Filip Dewallens (ed.)

Onroerend goed
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Het zevende deel in deze
reeks behandelt een aantal
relevante en specifieke
clausules in het kader van
de overeenkomsten met
artsen en apothekers.
Ook de clausules in overeenkomsten met de
farmaceutische sector
komen aan bod.
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Verbintenissenrecht
Dit boek maakt deel uit van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen die
rijzen bij de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomsten
duidelijk wil stellen en aanpakken. Waar in het eerste boek de vraag naar het sponsoringbegrip, alsook naar de juridische vertaling ervan aan bod komt (J. Vynckier, Sponsoringcontracten, Antwerpen, Intersentia, 2018, 974 p.), behandelt dit tweede boek uitgebreid de
vraag of – en in welke mate – de via sponsoring gecreëerde (economische) (meer)waarde
juridische bescherming geniet. Het sluiten van een sponsoringovereenkomst heeft immers
weinig zin als iedereen zomaar vrij een promotionele associatie met het associatieobject
kan opwekken. Dit bracht de auteur tot een analyse van de figuur van ambush marketing
en het mogelijke verweer ertegen. Ambush marketing bestaat immers uit de opwekking
van een promotionele associatie met een persoon, goed of dienst, zonder toelating hiervoor (i.t.t. bij sponsoring).

Sponsoringcontracten
Juridische analyse

In het boek zijn modelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen. Daarnaast bevat
het boek ook talrijke voorbeelden en afbeeldingen, wat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illustreren en in hoofde van de lezer (nog) meer tot leven te wekken.

Joost Vynckier

Ambush marketing
Juridische en economische analyse

Laureaat
Driejaarlijkse Prijs
van het
Antwerps Notariaat

Ambush marketing

Na eerst het ambushbegrip uitgebreid te definiëren en binnen een juridisch-economische
context te kaderen, biedt de auteur vervolgens een uitgebreid antwoord op de vraag
of – en in welke mate – juridisch optreden hiertegen mogelijk is. Achtereenvolgens bestudeerde hij de afweermogelijkheden die de bijzondere beschermingsregimes die op
zelfstandige immateriële vermogensbestanddelen kunnen rusten (intellectuele-eigendomsrechten, persoonlijkheidsrechten en de hier telkens aan verwante rechten), de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken en vergelijkende reclame, het eigendomsrecht, het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bijzondere anti-ambushwetten en
het contractenrecht bieden. Om te eindigen met een beoordeling van deze afweermogelijkheden in het licht van de grondrechten van de ambusher.

Joost Vynckier

odelclausules met uitvoerige toelichting opgenomen. Het boek
tenen aan om een sponsoringcontract op adequate en correcte
geren en te interpreteren. Daarnaast bevat het ook talrijke voorwat toelaat om de behandelde problematieken duidelijk te illuse lezer (nog) meer tot leven te wekken.

Joost Vynckier

Sponsoringcontracten

deel van een tweeluik, waarin de auteur de juridische problemen
oming, uitvoering en beëindiging van sponsoringovereenkomor oplossingen aanreikt. De auteur begint met een omschrijving
en de afgrenzing ervan tegenover verwante marketing- en fondervolgens bespreekt hij de juridische aspecten van en hinderpakomen bijvoorbeeld de vraag naar de invloed van dopinggebruik
e, de rol van tussenpersonen bij sponsoring, het geoorloofd kansoringverhoudingen en de mogelijkheid om verbintenissen te
oonswaarden van de gesponsorde betrekking hebben, aan bod.
teur ook de (juridische) eigenheid van twee bijzondere sponsoponsoring en mediasponsoring. Om te eindigen met een bespree/zelfregulerende sponsoringverboden en -beperkingen.

Joost Vynckier

woordig in onze maatschappij en het economische belang ervan
ennis over het fenomeen staat echter helemaal niet in verhoun. Velen associëren sponsoring immers enkel met promotioneen evenement. Ook louter financiële ondersteuning beschouwt
sponsoring: welke grootouder ziet het na het voorlezen van de
eld niet als zijn taak om zijn kleinkind te ‘sponsoren’? Sponsovattende wetgeving onderhevig. Vaak zijn sponsoringtransacties
slechten geschillen zoveel mogelijk via informele bemiddeling
a de rechtbanken of arbitrage. Grondige modelcontracten zijn
Dit alles draagt bij tot grote juridische onzekerheid in de praktijk.

Joost Vynckier promoveerde in 2018 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven en is advocaat aan de balie van Brussel. Voordien was hij als IWT-bursaal verbonden aan de afdeling
privaat-economisch recht van de KU Leuven (Kulak). Hij heeft een bijzondere interesse in
sport- en marketingrecht, intellectuele eigendom en het ruimere handels- en economisch
recht.

h marketing, beantwoordt de vraag of – en in welke mate – de
e meerwaarde juridische bescherming kan genieten (J. Vynckier,
rpen, Intersentia, 2018, 364 p.).

de in 2018 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven en is advosel. Voordien was hij als IWT-bursaal verbonden aan de afdeling
van de KU Leuven (Kulak). Hij heeft een bijzondere interesse in
intellectuele eigendom en het ruimere handels- en economisch

Sponsoringcontracten & Ambush marketing
Joost Vynckier
Vol. 1 Sponsoringcontracten
Juridische analyse
ISBN ----

Vol. 2 Ambush marketing
Juridische en economische
analyse

xl +  blz. | gebonden

ISBN ----

 | Prijs: € 

xxvi +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Aandeelhoudersovereenkomsten
Nick Hallemeesch

Set ISBN ---- |  blz. | gebonden |  | Prijs: € 

Frederik Peeraer

Frederik Peeraer

Nietigheid en
aanverwante rechtsfiguren
in het vermogensrecht

Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren
in het vermogensrecht

De vaststellingsovereenkomst
Nick Portugaels
Reeks Aansprakelijkheids- en

Nietigheid en
aanverwante rechtsﬁguren in het
vermogensrecht
Frederik Peeraer

verzekeringsrecht, nr. 
ISBN ----

ISBN ----

xviii +  blz. | gebonden

xxxix +  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig
instrument om de structuur van de vennootschap
aan te passen aan de noden
van de onderneming en
de aandeelhouders. De
Belgische wetgever heeft
in 11 een wettelijk regime
ingevoerd en heeft daarbij
de geldigheid van sommige
soorten van aandeelhoudersovereenkomsten, zoals
stemovereenkomsten,
principieel aanvaard.
Hij heeft echter ook veel
vragen opengelaten.
Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken
van de statuten en van de
(vaak dwingende) wet die
de statuten aanvult?

Is de raad van bestuur
verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst na
te leven? Kunnen rechtshandelingen die strijdig
zijn met een aandeelhoudersovereenkomst, nietig
verklaard worden?
Dit boek creëert een
algemene theorie van
aandeelhoudersovereenkomsten, die een gefundeerd antwoord biedt op
de vele vragen die in de
praktijk rijzen.

ISBN ----
xxiv +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Verbintenissenrecht

Prof. Dr. Thierry Vansweevelt
en Prof. Dr. Britt Weyts

Een uiterst actueel
naslagwerk,
bijgehouden tot
1 september 2019,
met inbegrip van
een uitvoerige analyse
van het nieuwe
bewijsrecht en met
een gedetailleerd
trefwoordenregister.

Handboek
Verbintenissenrecht
Thierry Vansweevelt en
Britt Weyts (eds.)

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het
verbintenissenrecht: de situering en
doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten
verbintenissen, de bronnen van de
verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de
vertrouwensleer, de overeenkomst
– waaronder de geldigheidsvereisten
bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie,
de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en
opzegging – en de rechtsfeiten),

de overdracht van verbintenissen,
en het uitdoven en tenietgaan van
verbintenissen.
In dit handboek wordt doelbewust
ook een ruime plaats voorbehouden voor drie in onze ogen belangrijke onderwerpen die doorgaans
in een handboek verbintenissenrecht minder aan bod komen,
nl. de verjaring, het huidige en
toekomstige bewijsrecht, en het
internationaal privaatrecht inzake
verbintenissen. Naast de algemene
regeling van de verschillende
rechtsfiguren, wordt ook specifieke
aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele
regelingen van deze figuren en
aan de invloed van het Wetboek
Economisch Recht.

Bestel dit standaardwerk op www.intersentia.be.
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De editors en de auteurs, een
dynamisch team van specialisten,
hebben altijd gestreefd naar volledigheid, voor zover de rechtsbronnen als relevant werden beschouwd.
Bij dit onderzoek bleken, naast alle
recente werken, ook de boeken van
oudere auteurs, zoals Demolombe,
Laurent, Kluyskens, Dekkers en
vanzelfsprekend De Page, nog steeds
relevant om verwerkt te worden.
De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer,
geven de argumenten pro en contra
kritisch weer en nemen persoonlijk
standpunt in. Doelbewust wordt de
tekst met talrijke voorbeelden
geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak
van feitenrechters.
Met bijdragen van Thierry Vansweevelt,
Britt Weyts, Valerie Withofs, Beatrix
Vanlerberghe, Michael Traest, Nicolas
Carette, Dimitri Verhoeven, Charlotte
Henskens, Jennifer De Weggheleire,
Wannes Buelens, Flavie Vermander
en Frederik Peeraer.
ISBN ----
xlii +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 
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Vennootschapsrecht

Schuldeiser & rechtspersoon
Actio pauliana en aansprakelijkheid
wegens benadeling van schuldeisers van vennootschappen en
verenigingen
Gillis Lindemans

De auteur brengt in dit boek in
kaart hoe schuldeisers en curatoren de pauliaanse vordering
of (actio) pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling
bij rechtspersonen. Concrete
toepassingen komen aan bod,
zoals openlijke of verkapte
uitkeringen, leveraged buyouts
en de onttrekking van vennootschapskansen. Daarnaast
wordt uitgebreid aandacht
besteed aan verscheidene
vormen van aansprakelijkheid
wegens verhaalsbenadeling,
die inhoudelijk verwant zijn
met de pauliana. Ook hier ligt
de klemtoon op problemen
bij rechtspersonen, zoals
wrongful trading, onrechtmatig krediet en aandeelhoudersfinanciering.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Hendrik Vanhees

In dit zakboekje vindt de lezer
het integrale Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) terug, zoals het
verschenen is in het Belgisch
Staatsblad en sinds 1 mei 201
in werking is getreden. Op
bestaande organisaties is het
nieuwe WVV van toepassing
vanaf 1 januari 2020.
Dit zakboekje is een handig en snel raadpleegbaar
werkinstrument voor iedere
advocaat, bedrijfsjurist, notaris of magistraat die zich
in de loop van de komende
jaren de structuur van dit
nieuwe wetboek eigen moet
maken. Daarom werd in
dit wetboekje eveneens de
praktische concordantietabel
opgenomen.

Uw flexibele digitale
documentenoplossing
op maat.

Het nieuwe Wetboek
van vennootschappen
en verenigingen

▶ Meer dan 2,5 miljoen
juridische referenties
▶ Gepersonaliseerde
gratis opleidingen
▶ Strada Staatsblad –
Ontvang elke dag de
inhoudstafel van het
Belgisch Staatsblad
▶ Gratis nieuwsbrieven

Frisse wind of storm op zee?
Herman Braeckmans en
Robby Houben

De wet van 2 maart 201 tot
invoering van het Wetboek
van vennootschappen en
verenigingen omvat een zeer
fundamentele wijziging van
het landschap van vennootschappen en verenigingen in
België. Dit cahier analyseert
de meeste aandachtspunten.
ISBN ----

Stradalex,
daar kunt u van op aan.

www.stradalex.com

viii +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Governance: the Art of
Aligning Interests
Liber amicorum Lutgart Van den Berghe
Abigail Levrau en Sandra Gobert (eds.)

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xx +  blz. | gebonden

xxiv +  blz. | paperback

xxxii +  blz. | gebonden
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 | Prijs: € 
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Personen- en familierecht

Het personenen familierecht

In dit boek wordt de rechtspositie van transgender personen in België multidisciplinair
benaderd. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige
juridische benadering. Zowel de mensenrechten, het materiële personen- en familierecht
als het procesrecht worden behandeld en er is ook aandacht voor belangrijke aspecten van
internationaal privaatrecht en migratierecht. De modernisering van de burgerlijke stand
ingevolge de wet van 18 juni 2018 met ingang van 31 maart 2019 noopte tot actualisering van
de bijdragen gepresenteerd op een studienamiddag eind 2017. De baanbrekende rechtspraak
van het Grondwettelijk Hof, dat op 19 juni 2019 bepaalde aspecten van de nieuwe regeling
heeft vernietigd omwille van de grondrechten van genderfluïde personen, kon nog worden
meegenomen in de finale versie van dit boek.
Dit werk is in eerste instantie gemaakt ten behoeve van de betrokken transgender personen
en hun naasten, maar het is ook gericht op advocaten, magistraten, ambtenaren van de
burgerlijke stand en andere professionals die de betrokkenen mogen begeleiden. De lezer
kan een heldere uiteenzetting van de complexe rechtsregels combineren met het complete
juridische bronnenmateriaal dat als bijlage is opgenomen. De stof werd bijgehouden tot
begin 2020.

m

I REEKS GEZONDHEIDSRECHT 20 I
Joz Motmans en Gerd Verschelden (eds.)

De rechtspositie van
transgender personen in België
Een multidisciplinaire analyse na de wetten
van 25 juni 2017 en 18 juni 2018

ISBN ----

g

.

RGR 20

De rechtspositie van
transgender personen in België

Een benadering in context
Zesde editie
Frederik Swennen

Joz Motmans en Gerd Verschelden (eds.)

Sinds 1 januari 2018 wordt het privéleven van transgender personen in België beter
beschermd ingevolge de wet van 25 juni 2017. De aanpassing van de registratie van het
geslacht via een akte van de burgerlijke stand na een aangifteprocedure is niet langer
gekoppeld aan medische voorwaarden. De afgifte van afschriften uit akten met zichtbare
aanpassing van de geslachtsregistratie is sterk beperkt. De nieuwe regeling gaat uit van
zelfbeschikking met voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen kunnen vanaf de
leeftijd van zestien jaar hun geslachtsregistratie laten wijzigen, maar enkel mits tussenkomst
van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden garanties ingebouwd voor een standvastige
keuze en tegen fraude. Terugkeer naar het oorspronkelijke geslacht is mogelijk, maar enkel
na een gerechtelijke procedure. Er geldt specifiek nieuw afstammingsrecht voor transgender
personen en de regels inzake voornaamswijziging werden versoepeld. Al deze innovaties
gingen gepaard met een overgangsregeling.

xxx +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

De rechtspositie van
transgender personen
in België
Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen,
van aan hun geboorte (en
zelfs voordien) tot aan hun
overlijden (en zelfs nadien).
Het 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.
De nieuwe, zesde editie van
dit boek bespreekt als eerste
en (voorlopig) enige het personen- en familierecht zoals
het – behoudens verdere
wijzigingen – van toepassing is op 1 april 201. De stof
werd systematisch bijgewerkt
tot 1 oktober 2018, maar de
auteur heeft ook recentere
rechtspraak en wetgeving
nog verwerkt.

Bemiddeling en collaboratieve
onderhandelingen na de wetten
van  juni,  juni en  juli 
Patrick Senaeve

Een multidisciplinaire analyse
na de wetten van  juni 
en  juni 
Joz Motmans en
Gerd Verschelden (eds.)

Sinds 1 januari 2018 wordt
het privéleven van transgender personen in België
beter beschermd ingevolge
de wet van 25 juni 201. In dit
boek wordt de rechtspositie
van transgender personen
in België multidisciplinair
benaderd. Sociologische en
psychiatrische perspectieven
vervolledigen een veelzijdige juridische benadering.
Zowel de mensenrechten,
het materiële personen- en
familierecht als het procesrecht worden behandeld
en er is ook aandacht voor
belangrijke aspecten van
internationaal privaatrecht
en migratierecht.

Bewind .
Artikelsgewijze commentaar
bescherming meerderjarige
personen na de wet van
 december 
Dirk Scheers en
Constantijn Scheers

Dit boek geeft een artikelsgewijze commentaar
bij alle door de wet van
21 december 2018 gewijzigde bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek en het
Gerechtelijk Wetboek die
betrekking hebben op de
buitengerechtelijke en
rechterlijke bescherming
van meerderjarige onbekwamen. Tevens is een
volledig gecoördineerde
wettekst bijgevoegd van
alle bepalingen aangaande
bescherming van meerderjarige onbekwamen.

Reeks Gezondheidsrecht, nr. 
ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xiv +  blz. | paperback

xvi +  blz. | paperback

x +  blz. | paperback
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Familiaal vermogensrecht

Met verwerking van
alle regels van de
Huwelijksvermogenswet 

Relatievermogensrecht
René Dekkers†,
Hélène Casman,
Alain Laurent Verbeke
en Elisabeth Alofs

Het huwelijk is al lang niet
meer de enige en zelfs niet
de meest voorkomende
samenlevingsvorm. In
Deel I van dit boek situeren
we de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke
en feitelijke samenwoning).
In het relatierecht (deel II)
behandelen we de wettelijke
regels van het samenwonen
en de gezinsbescherming
bij elk van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen we
de vermogensrechtelijke
gevolgen die ontstaan als
twee mensen een duurzame
relatie aangaan. In deel III
bespreken we de algemene
context voor elk van de
relatievormen.
Het omvangrijkste deel van
het boek blijft gereserveerd
voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De
analyse is grondig en up-todate. De nieuwe regels van
de Huwelijksvermogenswet
2018 zijn volledig geïnte-

1

greerd en komen uitvoerig
aan bod: het wettelijk stelsel
van de gemeenschap van
aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele
aanpassingen aan het stelsel
van gemeenschap, de thans
wettelijk verankerde theorie
van de huwelijksvoordelen,
en het stelsel van scheiding
van goederen, met onder
meer een grondige analyse
van het nieuwe wettelijke
regime van de scheiding van
goederen met verrekening
van aanwinsten.
In deel V komt het
samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel
de wettelijke regels als de
mogelijke contractuele
regelingen, en uiteraard ook
het belangrijke probleem
van schuldvorderingen
tussen samenwoners bij
relatiebreuk.
ISBN ----

Tendensen
Vermogensrecht 

Actualia huwelijksvermogensrecht 

Renate Barbaix en
Nicolas Carette (eds.)

Renate Barbaix en
Johan Du Mongh

De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste
deel een overzicht van de
actuele ontwikkelingen in het
familiaal vermogensrecht en
het zakenrecht, op basis van
een overzicht van rechtspraak
en wetgeving. Daarnaast
komen in een tweede deel
een aantal actuele topics
aan bod die zich op het
snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht
voor de praktijk wordt verder
duidelijk in een derde deel
‘Recht-uit de praktijk’, waarin
een aantal knelpunten worden besproken.

In dit boek analyseren
de auteurs het nieuwe
huwelijksvermogensrecht
zoals vastgelegd in de Wet
Huwelijksvermogensrecht
van 22 juli 2018.
In het eerste deel bespreekt
Johan Du Mongh het wettelijk stelsel, vervolgens
bespreekt hij de werking van
het stelsel, de kwalificatie
van de vermogens en de
baten van het gemeenschappelijk en eigen vermogen
binnen het wettelijk stelsel.
Renate Barbaix behandelt
in het tweede deel de
stelsels van scheiding van
goederen zoals geregeld in
de nieuwe wet.

Met bijdragen van R. Barbaix,
N. Carette, H. Casman en
A.L. Verbeke, L. De Keyser,
J. Van de Voorde, L. Wuyts,
B. Van Den Houte en
S. De Winter

xii +  blz. | paperback
 | Prijs: € 
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Familiaal vermogensrecht

RENATE BARBAIX

Sinds de millenniumwissel is de aandacht van nationale wetgevers verschoven naar de persoonlijke autonomie van de kwetsbare meerderjarige. Dit resulteerde in een meer private
aanpak van zijn bescherming. Talrijke rechtsstelsels bieden meerderjarigen voortaan de
mogelijkheid om via de rechtsfiguur van de lastgeving zelf een regeling te treffen voor het
geval zij later wilsonbekwaam zouden worden. Deze buitengerechtelijke en dus minder
ingrijpende maatregel heeft voorrang op het bewind.
Dit rechtsvergelijkende onderzoek analyseert en evalueert de figuur van de lastgeving als
beschermingsmaatregel in al haar facetten. De auteur neemt de regimes van zes Europese
rechtsstelsels onder de loep: België, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Oostenrijk en
Zwitserland. Voor elk aspect van de lastgeving gaat de auteur na hoe de verschillende wetgevers de bescherming van de kwetsbare meerderjarige trachten te verzoenen met zijn
autonomie. Op kritische en genuanceerde wijze neemt zij daarbij voortdurend stelling in,
om uiteindelijk een regime voor te dragen dat beide fundamentele belangen in balans wil
brengen.
Door de uitgebreide en overzichtelijke rechtsvergelijking bevat dit boek een schat aan informatie voor academici en practici die vertrouwd willen raken met de maatschappelijk
actuele figuur van de lastgeving als beschermingsmaatregel.
Ariadne Van den Broeck studeerde rechten aan de UAntwerpen en is als aspirant van het
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) voltijds verbonden aan het
Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht aan de KU Leuven.

Ariadne Van den Broeck

Gelijkheid onder erfgenamen
Gelijkheid onder erfgenamen

R. BARBAIX

Door de toenemende vergrijzing in Europa zijn er steeds meer mensen in onze samenleving die op een bepaald moment in hun leven niet langer in staat zijn om hun vermogen zelf en zelfstandig te beheren. Tot voor kort remedieerde men aan deze problematiek
met rechterlijke maatregelen zoals het bewind. In dit systeem ligt de bescherming van de
kwetsbare meerderjarige grotendeels in handen van de staat.

Ariadne Van den Broeck

FAMILIAAL
VERMOGENSRECHT

HANDBOEK
FAMILIAAL
VERMOGENSRECHT

Estate
planning

TWEEDE EDITIE

N 978-94-000-0986-8

Handboek familiaal
vermogensrecht
Tweede editie
Renate Barbaix

De tweede editie van dit
onmisbare referentiewerk
biedt de lezer een algemeen
maar toch gedetailleerd overzicht van de soms zeer technische regels van hetruime
familiaal vermogensrecht
– het relatievermogensrecht,
het erfrecht en de giften. De
focus ligt op de basisprincipes, maar de auteur besteedt
steeds aandacht aan de
onderlinge wisselwerking
tussen de drie deeldomeinen
van het familiaal vermogensrecht. De tekst is up-to-date
gehouden tot 1 augustus 2018
en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het
Belgisch Staatsblad zijn
gepubliceerd. Onder meer
de Erfwet 201 en de Wet
Huwelijksvermogensrecht
2018 zijn integraal in de tekst
verwerkt.

Erfrecht & giften
De nieuwe Erfwetten  en 
Derde herziene editie
René Dekkers†, Hélène Casman,
Alain Laurent Verbeke en
Elisabeth Alofs

Gelijkheid onder
erfgenamen

Vermogensplanning tussen
echtgenoten anno 2020

Ariadne Van den Broeck

Hélène Casman, Alain Laurent
Verbeke, Nadja Nijboer,
Sofie Slaets en Bart Verdickt

ISBN ----
xxx +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Erfrecht & giften schetst de
elementaire regels van dit
vakgebied. Iedereen die
in de praktijk complexe
dossiers behandelt, weet
hoe belangrijk het is zich
niet te verliezen in al te
technische details en
oeverloze theoretische
redeneringen. Men moet
de basisconcepten beheersen
en deze telkens weer kritisch
en met een open blik herbekijken vanuit het perspectief
van een nieuwe concrete
vraag. Het boek is beknopt en
beperkt zich tot de essentie.
Ook het voetnotenapparaat
is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een
algemene bibliografie en in
een specifieke literatuurlijst
bij elk hoofdstuk.

Familiaal vermogensrecht in essentie

Vermogensplanning moet
gemoedsrust brengen. U wil
dat de zaken ‘goed geregeld’
zijn. Daarvoor zijn betrouwbare en eﬃciënte antwoorden
nodig op uw vragen over de
organisatie van uw vermogen,
zowel met eﬀect tijdens uw
leven als na uw overlijden. Die
antwoorden vindt u in dit boek.
Het is geschreven vanuit een
jarenlange en dagelijkse voeling met de concrete noden
van cliënten die hun vermogen
op een correcte manier willen
regelen, voor hun partner en
voor een volgende generatie, maar ook vanuit een
diepgewortelde kennis van de
juridisch-technische regels en
fiscale valkuilen.

Vierde editie
Renate Barbaix

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xxx +  blz. | gebonden

xxii +  blz. | paperback

xxii +  blz. | paperback

xi +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Estate planning
Handboek Estate Planning
analyseert in drie boekdelen alle aspecten van
organisatie en overdracht
van het vermogen, volgens
twee sporen: zowel met
eﬀect tijdens het leven als
met eﬀect na overlijden.
Telkens worden zowel
de privaatrechtelijke of
vennootschapsrechtelijke
als de ﬁscale aspecten
toegelicht.

Erfrecht en giften
HEP

ERFRECHT
EN GIFTEN

ERFRECHT
EN GIFTEN

ISBN ----
EDITOR
ALAIN LAURENT VERBEKE

EDITOR
ALAIN LAURENT VERBEKE

2

DEEL 2

ca.  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Het tweede boek in de reeks
Handboek Estate Planning,
Erfrecht en giften, analyseert
de materie via handige topics
waarin naast het privaatrechtelijke luik telkens ook
de fiscale aspecten aan bod
komen. De nieuwe Erfwetten
van 201 en 2018 zijn in het
boek verwerkt.

De nieuwe, geactualiseerde
editie verschijnt in drie
delen: relatievermogensrecht, erfrecht en giften, en
rechtspersoon en levensverzekering.
Het Handboek Estate
Planning is een onmisbaar
instrument voor iedereen
die van ver of van nabij
betrokken is bij vermogensplanning: juristen, fiscalisten, notarissen, advocaten,
magistraten, accountants,
revisoren, private bankers
en alle andere mogelijke
adviseurs.

Een onmisbaar
instrument voor
iedereen die van ver
of van dichtbij
betrokken is bij
vermogensplanning.

HEP

RELATIEVERMOGENSRECHT

H A N D B O E K E S TAT E P L A N N I N G

RELATIEVERMOGENSRECHT

HEP

RECHTSPERSOON EN
LEVENSVERZEKERING

Met bijdragen van R. Abiuso,
M. Aerts, A. Apers, R. Barbaix,
H. Casman, C. Castelein,
O. Claes, G. Degeest,
G. Deknudt, T. Delameilleure,
M. Delbroek, H. Derycke,
J. Dumongh, B. Fryns,
N. Geelhand, N. Labeeuw,
S. Lust, S. Mosselmans,
N. Nijboer, W. Pintens,
S. Slaets, A. Van den Bossche,
A. Van den Broeck, A. Van Geel,
C. Van Heuverswyn,
I. Van Ishoven, A.L. Verbeke,
B. Verdickt, J. Verstraeten,
B. Waûters e.a.

H A N D B O E K E S TAT E P L A N N I N G

RECHTSPERSOON
EN
LEVENSVERZEKERING

EDITOR
ALAIN LAURENT VERBEKE

EDITOR
ALAIN LAURENT VERBEKE

EDITOR
ALAIN LAURENT VERBEKE

EDITOR
ALAIN LAURENT VERBEKE

1

DEEL 1

3

DEEL 3

Relatievermogensrecht
Deel I
Alain Laurent Verbeke
en Bart Verdickt (eds.)

1

Het boek bestaat uit de
volgende delen: het Erfrecht,
de Giften, de Reserve en de
Erfovereenkomsten.

Deel II
Alain Laurent Verbeke
en Bart Verdickt (eds.)

H A N D B O E K E S TAT E P L A N N I N G

Rechtspersoon en
levensverzekering
Deel III
Alain Laurent Verbeke
en Bart Verdickt (eds.)

ISBN ----

ISBN ----

ca.  blz. | gebonden

ca.  blz. | gebonden

 | Prijs: ca. € 

 | Prijs: ca. € 
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Estate
planning

Notariaat

Gerechtelijk recht

STEP: Standpunten
Estate Planning -

Notariële actualiteit
-

Conﬂictafhandeling
buiten de rechtbank

Het burgerlijk proces
opnieuw hervormd

Alain Laurent Verbeke (ed.)

Familie – Vastgoed – Fiscaliteit –
Rechtspersoon
Frank Buyssens en
Alain Laurent Verbeke (eds.)

Stefan Rutten en
Luc Demeyere (eds.),
Theo De Beir, Edwin Jacobs,
Eric Lancksweerdt,
Willem Meuwissen en
Stanislas Ossieur

Piet Taelman en
Benoît Allemeersch (eds.)

Bij de opstart van het Tijdschrift Estate Planning (eerste
jaargang 2005) verscheen in
elk nummer een editorial van
hoofdredacteur prof. dr. Alain
Laurent Verbeke, met een
korte en kritische vooruitblik
op de inhoud van het nummer. Geleidelijk aan evolueerden deze naar iets langere
teksten met een persoonlijke
visie op bepaalde ontwikkelingen in het domein van
de estate planning. Tien jaar
geleden bundelen we de
editorials van de eerste vier
jaargangen gebundeld (20052008). De titel Standpunten
Estate Planning verraadt de
evolutie naar echte standpunten over een aantal evoluties
in het domein. Na vijftien
jaar T E P is het nu hoog tijd
om editorials en STEP van
2005 tot 201 opnieuw samen
te brengen.

De Leuvense Notariële
Geschriften bundelen bijdragen relevant voor
de notariële praktijk.
Het voorliggende boek
bevat onderwerpen die
aan bod kwamen tijdens
de postuniversitaire cyclus
notariaat 2018-201.
Met bijdragen van Hélène
Casman en Bart Verdickt,
Alain Laurent Verbeke,
Katalien Bollen en Tijs
Besieux, Alexander
Appelmans en Benjamin
Verheye, Eric Spruyt,
Philippe Salens, Eric De Bie
en Johan Du Mongh.

Reeks Leuvense Notariële
Geschriften, nr. 

Dit boek biedt de lezer grondige en originele inzichten over
conﬂictafhandeling buiten de
rechtbank, maar is tegelijk veel
meer dan een louter juridische
uitgave: het tracht inzicht te
verschaﬀen in conﬂicten en
conﬂictafhandeling voor juristen én niet-juristen. Het boek
wil een bescheiden bijdrage
leveren tot de verbetering van
de kennis, de technieken en
de modaliteiten van de hedendaagse conﬂictafhandeling.
Het is dan ook een praktisch
boek voor iedereen die inzicht
wil verwerven in het creatief
omgaan met conﬂicten en
op zoek is naar het creëren
van toegevoegde waarde,
zelfs bij conﬂicten.

Sinds de invoering van de
Potpourri I-wet in 2015
heeft de wetgever niet stilgezeten. Met Potpourri IV,
Potpourri V en de Wet Werklastvermindering werden
alweer tal van nieuwe wijzigingen in de rechtspleging
aangebracht en daarenboven ook een aantal zaken
uit Potpourri I bijgeschaafd.
Maar daar bleef het niet bij,
want ook de reeds goedgekeurde hervorming van het
ondernemingsrecht leidde
tot een aantal opmerkelijke
wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek. De hervorming van het bewijsrecht,
het nieuwe bankbeslag
en de hervorming van de
bemiddeling zijn de meest
spraakmakende in dit rijtje,
maar er is nog meer.

ISBN ----
ISBN ----

xv +  blz. | gebonden

ISBN ----

ISBN ----

xiv +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

xviii +  blz. | paperback

xiv +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Gerechtelijk recht

Al meer dan 15 jaar het meest
gezaghebbende referentiewerk
over procesrecht in Vlaanderen.
Volledig geactualiseerd tot
1 november 2019.

Het nieuwe burgerlijke
bewijsrecht
Beatrix Vanlerberghe

Handboek
Gerechtelijk recht
Vijfde editie
Jean Laenens †, Dirk Scheers,
Pierre Thiriar, Stefan Rutten en
Beatrix Vanlerberghe

Het Gerechtelijk Wetboek
werd ingevoerd bij de wet van
10 oktober 1. De wetten die
sinds 1 de bepalingen van
dit wetboek hebben gewijzigd, toegevoegd, vervangen
of opgeheven, zijn bijna
niet meer te tellen. Tevens
heeft het Hof van Cassatie
in talrijke arresten de juiste
draagwijdte van verschillende
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd of
verfijnd. En sinds de wet van

21 maart 201 tot hervorming
van de gerechtelijke arrondissementen en de zogenaamde
quick wins in de fameuze
Potpourri-wetten van 2015 tot
201 is het gerechtelijk recht
meer dan ooit ingrijpend
veranderd.
Het Handboek Gerechtelijk
recht beperkt zich niet tot
een loutere beschrijving van
de regelgeving. De auteurs
van dit handboek hebben
steeds de wetteksten aan een
kritisch, maar constructief
onderzoek onderworpen,
waarbij ze steeds hebben
gezocht naar afdoende antwoorden op concrete vragen
die in de rechtspraktijk rijzen.

Vragen waar andere boeken
geen antwoord op weten.
Voor iedere praktijkbeoefenaar is dit handboek dan
ook een wegwijzer in de
soms grillige doolhof van
het gerechtelijk recht. Voor
studenten is dit handboek het
ideale studieboek om inzicht
te verwerven in deze belangrijke rechtstak.

De wet van 1 april 201
heeft een nieuw Burgerlijk
Wetboek ingevoerd. Dit
nieuwe Burgerlijk Wetboek
bestaat uit negen boeken,
waarbij Boek 8 het nieuwe
bewijsrecht omvat. Boek 8
codificeert, moderniseert en
verfijnt het bewijsrecht en
voert tegelijk ook een aantal
nieuwigheden in.
Dit cahier geeft als eerste
uitgave een uitgebreid en
nauwgezet overzicht van
deze nieuwe bewijsregels.
De auteur duidt eveneens de
draagwijdte van de nieuwe
wet en de wijzigingen ten
opzichte van het oude
bewijsrecht en schenkt
uitgebreid aandacht aan de
inwerkingtreding van de
nieuwe wet en aan de overgangsregeling.

ISBN ----
xxviii +  blz. | gebonden

Reeks CBR Cahiers

 | Prijs: € 

ISBN ----
vi +  blz. | paperback
 | Prijs: € 
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Ondernemingsrecht

Gerechtelijk
recht

HET NIEUWE
ONDERNEMINGSRECHT

Editors
J. VANANROYE
D. VAN GERVEN

HET NIEUWE
ONDERNEMINGSRECHT

Editors
JOERI VANANROYE
DIRK VAN GERVEN

ISBN 978-94-000-1006-2

Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling
van geschillen
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie
en Stefan Rutten (eds.)

Het nieuwe
ondernemingsrecht
Joeri Vananroye en
Dirk Van Gerven (eds.)

Oneerlijke handelspraktijken
en bedingen in contracten
tussen ondernemingen
Sofie De Pourcq

Actualia
ondernemingsrecht
Het nieuwe ondernemingsbegrip
en de B2B-wetgeving toegelicht
Gert Straetmans en
Béatrice Ponet

Met bijdragen van
Jan Buelens, Steven Dewulf,
Dilyara Nigmatullina,
Nick Portugaels, Joëlle Rozie
en Elly Van de Velde.

De wet van 15 april 2018 tot
hervorming van het ondernemingsrecht valt vooral op
door wat wordt afgeschaft: de
handelaar, het Wetboek van
Koophandel en de rechtbank
van koophandel. Het ondernemingsbegrip dat in de plaats
komt, werkt niet met een
limitatieve lijst van daden van
koophandel, maar omvat elke
zelfstandige, elke privaatrechtelijke rechtspersoon en elke
vennootschap. In dit boek
wordt uiteraard niet alleen
stilgestaan bij wat werd afgeschaft, maar gaat de aandacht
uit naar wat nieuw is, zoals bv.
de regels inzake het optreden
van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid. Daarnaast
worden enkele klassieke
leerstukken opgefrist naar aanleiding van de uitbreiding van
het toepassingsgebied ervan.

Dit boek biedt een heldere
kijk op de manier waarop
enkele buurlanden deze
materie aanpakken. De
auteur bespreekt uitgebreid
de relevante Franse en
Duitse wetgeving, zowel in
het handelspraktijkenrecht,
het contractenrecht als in
het mededingingsrecht. Ook
Franse en Duitse gedragscodes over de contractuele
B2B-verhouding komen aan
bod. Het boek besteedt ook
aandacht aan een belangrijke gedragscode in het
Verenigd Koninkrijk, waarop
ook Belgische leveranciers
van grote supermarkten
in het Verenigd Koninkrijk
een beroep kunnen doen.
Daarnaast belicht de auteur
recente evoluties op Belgisch en Europees niveau in
dit domein.

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xii +  blz. | paperback

ca.  blz. | paperback

xx +  blz. | gebonden

vi +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: ca. € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Dit boek focust op de grenzen
aan de buitengerechtelijke
afhandeling van geschillen
vanuit verschillende rechtstakken: het Europees recht,
het burgerlijk recht, het
arbeidsrecht, het straf(proces)
recht en het fiscaal recht.

Meer ondernemingsrecht op www.intersentia.be.
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In dit Cahier staan de auteurs
stil bij het nieuwe ondernemingsbegrip en de nieuwe
B2B-marktpraktijkenregels.
Zo worden in het eerste deel
zowel het algemene begrip
onderneming toegelicht als
het mededingingsrechtelijke
ondernemingsbegrip uit de
boeken IV, V en VI WER.
Vervolgens komt in het
tweede deel de recente wet
van  april 201 aan bod,
met onder meer een toelichting bij het misbruik van
economische afhankelijkheid, de gewijzigde regeling
van de oneerlijke praktijken
in de relatie tussen ondernemingen en de nieuwe
bepalingen inzake onrechtmatige bedingen tussen
ondernemingen.
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Ondernemingsrecht
Bram Devolder (ed.)

Bram Devolder (ed.)

The Platform Economy

Gegevensbescherming
in de praktijk
Anouk Focquet en
Eline Declerck (eds.)

Digitalisering van het
recht en consumentenbescherming
Gert Straetmans en
Reinhard Steennot (eds.)

Consumer Protection
in a Circular Economy

Unravellingthe
the Legal
Legal Status
Status
Unraveling
of Online Intermediaries

The Platform Economy
Unravelling the Legal Status
of Online Intermediaries
Bram Devolder (ed.)

Bert Keirsbilck en
Evelyne Terryn (eds.)

Dit boek bevat een grondige
en praktische studie van
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Het biedt een praktische
leidraad bij – onder meer –
het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking
van persoonsgegevens,
privacyverklaringen en het
register van verwerkingsactiviteiten, de aanstelling
van een gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) en
de melding van datalekken.
Het boek gaat ook in op de
handhavingsprocedure voor
de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en op
de implementatie van enkele
vaak voorkomende verwerkingsactiviteiten in het kader
van direct marketing, fusies
en overnames, HR, sociale
media, cookies enz.

Recente technologische
evoluties (blockchain,
smart contracts, gebruik
van algoritmen, nieuwe
betaaltechnieken) en
nieuwe vormen van
deelnemen aan de markt
(platform economy, sharing
economy, crowdwork,
gig economy) zetten de
traditionele tweedeling
tussen onderneming en
consument onder druk. In
dit boek worden relevante
thema’s van consumentenbescherming toegelicht
op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde
wijze, aan de hand van de
meest recente ontwikkelingen in de Europese en
Belgische rechtspraak en
wetgeving.

Market Series, nr. 

Reeks Instituut Financieel Recht, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xviii +  blz. | paperback

xvi +  blz. | paperback

xi +  blz. | gebonden

xxii +  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent.
De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke
bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk. Daarnaast
komen echter ook de relevante bepalingen uit het verbintenissenrecht,
het kredietrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het consumentenrecht en het fiscaal recht aan bod. De lezer beschikt op die
manier over een volledig en systematisch overzicht van deze complexe
materie.

Dit boek bevat bijdragen van Gert-Jan Audoore (Laga), Dieter Bruneel
(Laga), Diederik Bruloot (UGent), Rik Galle (Laga), Laurent Godts
(Laga), Simon Landuyt (UGent), Emmanuel Leroux (Laga), Kristof
Maresceau (UGent/Laga), Christoph Michiels (Laga), David Roelens
(Laga), Maxime Schurmans (Laga), Jonas Stevens (Laga), Werner Van
Lembergen (Laga) en Saskia Verbeek (Laga).

xiv +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

22

Data protection
bij financiële instellingen

Het boek kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen een
aantal leden van het Instituut Financieel Recht (UGent) en enkele
specialisten van het advocatenkantoor Laga. In de lijn van deze gemengde samenstelling van de auteursequipe zijn de ambities van dit
boek tegelijk academisch en praktijkgericht van aard. Getuige daarvan
zijn de talrijke voorbeelden en clausules uit uitgiftevoorwaarden waarmee de juridische analyse wordt doorspekt. In diezelfde geest past
ook de laatste Titel van het boek, die een samenvatting bevat van alle
prospectussen die tussen 2011 en 2016 gepubliceerd werden naar
aanleiding van publieke obligatie-uitgiftes van Belgische niet-financiele ondernemingen. Zodoende is dit boek een unicum in de Belgische
rechtsliteratuur en een echte aanrader voor zowel de academicus als
de practicus die op een of andere manier met obligaties in aanraking
komt.

ISBN ----

Delphine Goens

22

In recent years, policy makers
at various levels have discovered the concept of a circular
economy and are increasingly proposing strategies and
legal instruments to support
the transition from a linear
economy towards a more
circular economy. This book
explores the concept of a
circular economy from both a
legal and an interdisciplinary
perspective. It provides an
in-depth analysis of the initiatives taken at EU level and in
several EU Member States
(including Belgium, France,
Germany, the Netherlands,
Spain, Slovenia and the
Scandinavian countries),
with regard to movables and
immovables and in the various stages of the value chain.

The Platform Economy

Delphine Goens

De individuele bijdragen werden tot een coherent geheel aaneengeschreven door Diederik Bruloot en Kristof Maresceau, beiden docent
aan de UGent en lid van het Instituut Financieel Recht (IFR) en het
Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV-CDS).

22

Data protection bij
ﬁnanciële instellingen
Delphine Goens

Consumer, Competition and

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Ondernemingsrecht

Reeks Ius Mercatorum
Deze reeks behandelt het marktrecht en zijn actoren
vanuit voor de praktijk relevante uitgangspunten.
Het ‘economisch recht’ omvat in beginsel alle deeldomeinen van publiek- en privaatrecht die een
rechtstreekse impact hebben op het handelsleven.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u
permanent 1% minder!

Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader
van de Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en
vereffening. Via dit boek bieden wij de praktizijn een overzicht van de gelijkenissen en de
verschillen, de voor- en nadelen van deze drie mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming, als op de vermogenssituatie van andere
betrokkenen centraal. De bijdragen stellen de lezer ertoe in staat de meest optimale keuze
te maken. Dit boek richt zich zowel naar Belgische ondernemingen als naar buitenlandse
ondernemingen met een Belgische vestiging.

Ius mercatorum
Vraagstukken economisch recht
Dominique Blommaert,
Johan Vannerom en
Jelle Derammelaere (eds.)

Een belangrijk
referentiewerk
met een relevant
overzicht van
het ondernemingsrecht.

Ondernemingen
in moeilijkheden

Jelle Derammelaere (ed.)

Ondernemingen in moeilijkheden

Jelle Derammelaere (ed.)
Ondernemingen in moeilijkheden

Reeks Ius Mercatorum, nr. 
ISBN ----
 blz. | paperback
 | Prijs: € 

Ondernemingsrecht
in hoofdlijnen
Eric Dirix, Reinhard Steennot
en Hendrik Vanhees

De onderneming in moeilijkheden en haar aandeelhouders of zaakvoerders staan
voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een
procedure in het kader van
de Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot haar ontbinding en vereﬀening. Dit boek
biedt een overzicht van de

gelijkenissen en verschillen
en de voor- en nadelen van
deze drie mogelijke opties.
Hierbij staat de impact op
de activa en passiva van de
onderneming en op de vermogenssituatie van andere
betrokkenen centraal. De
bijdragen stellen de lezer
in staat de meest optimale
keuze te maken.

Ius mercatorum
Vraagstukken economisch recht

De mededingingsregels en bijbehorende sancties dringen zich sterker dan ooit op aan Belgische ondernemingen. Daarom besteedt het bedrijfsleven noodgedwongen steeds meer
aandacht aan zogeheten compliance-programma’s. Die programma’s laten ondernemingen toe een strategie op te stellen waarbinnen hun marktpraktijken als mededingingsconform worden beschouwd. Het ontwikkelen van een compliance-strategie beschouwen de
mededingingsautoriteiten bovendien als een signaal dat de onderneming het mededingingsrecht ernstig neemt.
In tijden van compliance is een up-to-date, algemeen en praktisch overzicht inzake mededingingsrecht meer dan ooit noodzakelijk. Het wordt immers gekenmerkt door een geheel
van regels en uitzonderingen, vaak doorspekt met economische testen en ingewikkelde
marktanalyses. Uit die verscheidenheid kunnen evenwel nog steeds heldere do’s en don’ts
afgeleid worden om het compliance-beleid van de onderneming vorm te geven. Dit boek
biedt hiertoe een praktische, maar wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning aan.

Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste regels, talrijke voorbeelden, tabellen en
concrete do’s en don’ts verschaft het boek de bedrijfsjurist, de niet-gespecialiseerde advocaat of de ondernemer meer inzicht in de mededingingsregels. Het boek analyseert zowel
de klassieke mededingingsregels (kartelverbod en verbod van misbruik van dominante positie) als de staatssteunregels en biedt praktische tips en tricks om zich te conformeren aan
deze regels en om compliance te verzekeren.

Reeks In hoofdlijnen

Dit boek bevat bijdragen van Evi Mattioli, Simon Troch en Pieter Van Cleynenbreugel.

ISBN ----
xviii +  blz. | paperback
 | Prijs: 

Mededingingsrecht:
do’s en don’ts
voor Belgische
ondernemingen

Pieter Van Cleynenbreugel (ed.)

Mededingingsrecht: do’s en don’ts
voor Belgische ondernemingen

Mededingingsrecht: do’s en don’ts voor Belgische ondernemingen

De auteurs, allen verbonden aan het Liège Competition and Innovation Institute
(LCII, www.lcii.eu), een interdisciplinair onderzoekscentrum aan de Universiteit van Luik
(ULiège), hebben verscheidene compliance-vormingen opgezet of verzorgd en maakten
van die ervaring gebruik om een praktisch onderbouwd overzicht van de belangrijkste pijnpunten van het mededingingsrecht aan te reiken.

Pieter Van Cleynenbreugel (ed.)

Het ondernemingsrecht is
sinds de vorige editie geen
rustig bezit gebleken.
De kroon op het werk is de
invoering van het Wetboek
van vennootschappen en
verenigingen, dat het Wetboek van Vennootschappen vervangt. Daarnaast
werden ook nog talrijke
andere wetten gewijzigd.
Te denken valt o.m. aan de
Wet Financiële Zekerheden,
de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en
de Wet Onbeslagbaarheid
Woning Zelfstandige. Wat
het insolventierecht betreft,
mogen de gevolgen van de
zgn. Wijzigingswet van 2
mei 201 inzake de continu-

iteit van de ondernemingen
hier niet onvermeld blijven.
In deze nieuwe editie
werden al deze wetswijzigingen nauwgezet verwerkt
en op een overzichtelijke en
toegankelijke wijze becommentarieerd.

Pieter Van Cleynenbreugel (ed.)

Reeks Ius Mercatorum, nr. 
ISBN ----
xii +  blz. | paperback

Ius mercatorum VER - Mededingingsrecht [druk].indd 1
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CiTiP-reeks

Indien u intekent op deze reeks,
betaalt u permanent % minder!

De KU Leuven Centre for
IT & IP Law Series verzamelt
de resultaten van de onderzoeksactiviteiten van het
Centrum voor IT- & IP-recht.
In de reeks komen de juridische en ethische aspecten
van informatietechnologie,
innovatie en intellectuele
eigendom aan bod.
Elk boek in de reeks belicht de
belangrijke ontwikkelingen in
het bestaande juridische kader
die noodzakelijk zijn omwille
van de snelle technologische
evolutie in verschillende
sectoren zoals de overheid,
de media, de gezondheidszorg, informatica, de digitale
economie, banken, transport
en cultuur.
Elk onderwerp wordt interdisciplinair benaderd met een
voortdurende kruisbestuiving
tussen de juridische, technische, economische, ethische
en sociaal-culturele domeinen.
De volumes in de reeks
verschijnen in het Engels,
Nederlands en/of Frans.

Een nauwkeurige analyse van de
wettelijke bepalingen wordt aangevuld
met talrijke voorbeelden uit de hogere
rechtspraak, in het bijzonder van het
Hof van Justitie, het Gerecht van de
Europese Unie, het Hof van Cassatie
en het Benelux-Gerechtshof.

Handboek merkenrecht
Marie-Christine Janssens

Dit handboek wil de lezer
een volledig begrip bieden
van alle bepalingen van het
merkenrecht die van kracht
zijn in de Benelux en in
de Europese Unie. Na een
overzicht van het wettelijk
kader volgt een grondige
bespreking van de rechts-

Data Protection Law in the
EU: Roles, Responsibilities
and Liability
Brendan Van Alsenoy

regels 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.
Een nauwkeurige analyse
van de wettelijke bepalingen

wordt aangevuld met talrijke
voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak,
in het bijzonder van het Hof
van Justitie, het Gerecht van
de Europese Unie, het Hof
van Cassatie en het BeneluxGerechtshof.
ISBN ----
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Intermediary Liability
and Freedom of Expression
in the EU: from Concepts
to Safeguards
Aleksandra Kuczerawy
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CiTiP-reeks

Indien u intekent op deze reeks,
betaalt u permanent % minder!

CiTiP

Before the advent of digital technology, libraries acquired copyrighted works in
tangible hard copies which were then preserved in their original form. Access was
granted either on the premises or through lending schemes. Today, libraries often
handle works that are born digital and, in many cases, have never existed in tangible
form. In addition, there is a demand to digitize analogue works, inter alia to make them
available on-line. These developments and the high volume of in-copyright works in
library collections create tensions with copyright law and constitute a major challenge
for libraries and other cultural heritage institutions wishing to operate in the digital
world. The problem is compounded by the territorial nature of copyright. For digital
libraries who want to put in-copyright works online, the principle of territoriality usually
requires them to obtain licences from rightholders for each country where a work is to
be made available online. This is a major obstacle in making Europe’s cultural heritage
easily accessible in the digital world.

Security and Law
Legal and Ethical Aspects of
Public Security, Cyber Security and
Critical Infrastructure Security
Anton Vedder, Jessica Schroers,
Charlotte Ducuing en Peggy
Valcke (eds.)

Children's Rights and
Commercial Communication
in the Digital Era

ISBN ----
xvi +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Originality is an important element in different branches of law. For instance, under
Belgian contract law, a written mutual agreement must be drafted in as many originals
as there are parties. In other branches of law, there are requirements for the preservation
of original documents. However, while originality may be an element common to
different branches of law, there are clear indications that the precise meaning of this
notion may be rather divergent between them. Moreover, the introduction of digital
processes in many aspects of law has provided another dimension to this matter, as
originality remains a difficult element to apply in the realm of electronic information.

CiTiP
Niels Vandezande

This book presents a fundamental rethinking of the regulatory
framework of commercial communication from a children’s
rights perspective. Oﬀering a
carefully considered, well-documented overview and in-depth
evaluation of legislative frameworks, policy documents, selfand co-regulatory initiatives
and literature from a variety of
disciplines, it works towards
the development of children’s
rights-inspired recommendations for an empowering
regulatory framework for online
commercial communication
aimed at children. It is a subject
with great societal relevance
which contributes to the further
realisation of children’s rights in
the digital environment.

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

Letizia Paoli, Jonas Visschers, Cedric Verstraete
& Elke van Hellemont

The Impact of Cybercrime
on Belgian Businesses

The Impact of Cybercrime
on Belgian Businesses

Ràn Tryggvadóttir

Letizia Paoli, Jonas Visschers,
Cedric Verstraete en
Elke Van Hellemont
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KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

Niels Vandezande

When an Original Is Not Original
The Originality Requirement in Belgian Law

Currently, there are little to no guidelines on how to establish when electronic
information is original and when it is not. Therefore, it is the aim of this book to analyze
a select number of incarnations of the originality requirement in different branches of
Belgian law in order to establish whether common elements or a common root can be
found. These findings will subsequently be applied to the practice of digitalization in
law in order to gain a better understanding of how the concept of originality should
be interpreted in this matter.

Niels Vandezande is a professional support lawyer at Timelex. He previously worked as
a postdoctoral researcher at the KU Leuven Centre for IT & IP Law.

When an Original Is Not Original

At a time when issues arising from digitalization in law are increasingly prevalent, this
book aims to provide the reader with an examination of the current situation and
attempts to find a uniform legal definition for the concept of originality that would be
applicable across different branches of law.

When an Original
is Not Original

Virtual Currencies:
a Legal Framework

Niels Vandezande

Niels Vandezande
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European Libraries
and the Internet:
Copyright and Extended
Collective Licences

Towards an empowering regulatory
framework for commercial
communication
Valerie Verdoodt

This book combines theoretical
discussions and case studies
following the relevant developments of ICT and data-driven
technologies. Part I considers
definitions of security. Part II
questions whether the law has
been able to regulate the use
of ICT and datadriven technologies as a means to maintain,
protect or raise security, and
to preserve a balance between
security and values such as
privacy and equality. Part III
investigates the regulatory
means that can be leveraged
in attempts to secure products,
organisations or entities in a
technological and multiactor
environment. Part IV discusses
various tytpical aspects of ICT,
security and the law.

European Libraries and the Internet:
Copyright and Extended Collective
Licences

CiTiP

The Impact of Cybercrime on Belgian Businesses

European Libraries and the Internet: Copyright and Extended Collective Licences examines
libraries’ online use of in-copyright works from their collections and how such use
is affected by copyright. In particular, the book examines whether the system of
extended collective licences could facilitate online access without territorial limitations
to in-copyright works in libraries, within Europe or more specifically within the
European Economic Area (EEA). The book explores options for a legal framework, in
particular the system of extended collective licences, which allow libraries to operate
in the digital world while maintaining the necessary balance of rights and obligations
between rightholders and users.

00000

Rán Tryggvadóttir

European Libraries and the Internet:
Copyright and Extended Collective Licences

The implications of these developments for libraries are stark; if libraries are to prevent
themselves from becoming obsolete, they must provide the same services in the
digital environment as they currently do in the analogue world, whilst ensuring they
operate within the legal framework.

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

Letizia Paoli, Jonas Visschers,
Cedric Verstraete
& Elke van Hellemont

Rán Tryggvadóttir

Few would dispute the importance of preserving and providing access to cultural
heritage and the key role of libraries in this endeavour. In an increasingly digital world,
initiatives such as Google’s Book Search Project have digitised broad swathes of the
world’s literary heritage and have enabled search engines to take on functions once
exclusive to libraries.
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Insolventierecht

Hendrik Vanhees

Basiswetteksten inzake het recht van
de intellectuele eigendom

angrijkste en meest relevante
n het intellectuele-eigendomse van de opgenomen teksten
eges ‘Recht van de intellectuele
erd worden aan de Universiteit
Gent, en van de dagelijkse juri-

Intellectuele
rechten

Hendrik Vanhees

Basiswetteksten
inzake het recht van
de intellectuele eigendom

tiende editie

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

In dit wetboek worden de
belangrijkste en meest
relevante basisteksten op
het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht
bijeengebracht. De keuze
van de opgenomen teksten gebeurde in functie
van de colleges ‘Recht van
de intellectuele eigendom’,
zoals deze gedoceerd
worden aan de Universiteit Antwerpen en de
Universiteit Gent, en van
de dagelijkse juridische
praktijk. Het wetboek is
volledig aangepast aan de
inwerkingtreding van het
Wetboek van economisch
recht (WER) en aan de opname van de intellectuele
eigendom in dit wetboek.

Continuïteit van
ondernemingen
Artikelsgewijze commentaar
bij boek XX WER en CAO nr. 
Virginie Frémat, Sophie Berg,
Grégory de Sauvage en
Jean-François Goffin (eds.)

Dit boek behandelt de eerste
vijf titels van Boek XX WER,
van de algemene beginselen
tot en met de gerechtelijke
reorganisatie. Ook aan dit
aspect besteedt het boek
aandacht, door een uitvoerige bespreking van CAO
nr. 102. Ook de vraag of artikel XX.8 WER en CAO nr. 102
potentieel strijdig zijn met
het Europese recht komt
uitvoerig aan bod.

Bedrieglijk onvermogen
Vermogenstransparantie
en beschermingsmechanismen
voor schuldeisers
Shana Meys

In dit boek wordt onderzocht
in hoeverre een schuldeiser
kan overgaan tot gedwongen
tenuitvoerlegging wanneer hij
geconfronteerd wordt met een
geval van bedrieglijk onvermogen. Twee aspecten staan hierbij
centraal. In de eerste plaats
veronderstelt een eﬃciënte
uitvoering dat een schuldeiser
zich kan wenden tot een uitvoeringsorgaan dat over voldoende
onderzoeksbevoegdheden
beschikt om het vermogen van
de schuldenaar te kunnen lokaliseren en de samenstelling ervan
te kunnen bepalen. In de tweede
plaats moet de wetgever ook een
aantal middelen ter beschikking
stellen voor het geval waarin de
schuldenaar zich onvermogend
heeft gemaakt. Beide aspecten
mogen bovendien niet los van
elkaar worden gezien.

Vraagpunten op de grens
van insolventierecht,
goederenrecht en
verbintenissenrecht
Opstellen opgedragen aan
Prof. dr. Eric Dirix
Vincent Sagaert (ed.)

Dit boek omvat een bundeling van opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric
Dirix naar aanleiding van
zijn emeritaat aan de KU
Leuven. Het woord “civilist”,
in de ruime zin, lijkt voor
Eric Dirix uitgevonden te
zijn. Men denke daarbij aan
het privaatrecht, zowel in
zijn burgerlijke dimensie als
in zijn meer economische
dimensie: zowel het
verbintenissenrecht, het
aansprakelijkheidsrecht, het
zekerheden- en insolventierecht, het beslagrecht, het
goederenrecht, het handelsrecht als het procesrecht
zijn immers mede door hem
getekend, gevormd en in
belangrijke mate hervormd.
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Financieel recht

Het nieuwe
insolventierecht
in vogelvlucht

Financiële regulering:
een dwarsdoorsnede
Instituut Financieel Recht (ed.)

Arie Van Hoe

Het boek biedt een actuele
dwarsdoorsnede van de
belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in
België. Binnen de verschillende deelgebieden van
et financieel recht (i.c.
het kredietrecht, de beleggersbescherming en het
kapitaalmarktrecht) wordt
aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke
evoluties in de Europese
en Belgische regelgeving
(MiFIR, MiFID II, PSD II,
Prospectusverordening …)
of om andere redenen
momenteel het voorwerp
uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen …).

Islamic Finance

Diederik Bruloot (ed.)

Islamic Finance is a truly
international collaboration
of outstanding scholars and
practitioners in their field
that reveals the complexities involved in applying religious principles and legal
theory to the daily practice
of business and finance.

The book contributes to the
continuing debate on the optimal legal strategy regarding
creditor protection. Furthermore, it provides valuable insights on the background and
foundations of the remarkable
approach towards creditor
protection in closed companies in the new 201 Belgian
Companies Act.

ISBN ----
viii +  blz. | paperback
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Reeks Instituut Financieel Recht, nr. 
ISBN ----
xvi +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent.
De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke
bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk. Daarnaast
komen echter ook de relevante bepalingen uit het verbintenissenrecht,
het kredietrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het consumentenrecht en het fiscaal recht aan bod. De lezer beschikt op die
manier over een volledig en systematisch overzicht van deze complexe
materie.
Het boek kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen een
aantal leden van het Instituut Financieel Recht (UGent) en enkele
specialisten van het advocatenkantoor Laga. In de lijn van deze gemengde samenstelling van de auteursequipe zijn de ambities van dit
boek tegelijk academisch en praktijkgericht van aard. Getuige daarvan
zijn de talrijke voorbeelden en clausules uit uitgiftevoorwaarden waarmee de juridische analyse wordt doorspekt. In diezelfde geest past
ook de laatste Titel van het boek, die een samenvatting bevat van alle
prospectussen die tussen 2011 en 2016 gepubliceerd werden naar
aanleiding van publieke obligatie-uitgiftes van Belgische niet-financiele ondernemingen. Zodoende is dit boek een unicum in de Belgische
rechtsliteratuur en een echte aanrader voor zowel de academicus als
de practicus die op een of andere manier met obligaties in aanraking
komt.

Delphine Goens

Dit boek bevat bijdragen van Gert-Jan Audoore (Laga), Dieter Bruneel
(Laga), Diederik Bruloot (UGent), Rik Galle (Laga), Laurent Godts
(Laga), Simon Landuyt (UGent), Emmanuel Leroux (Laga), Kristof
Maresceau (UGent/Laga), Christoph Michiels (Laga), David Roelens
(Laga), Maxime Schurmans (Laga), Jonas Stevens (Laga), Werner Van
Lembergen (Laga) en Saskia Verbeek (Laga).

Reeks CBR Cahiers

Reeks Instituut Financieel Recht, nr. 
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Data protection
bij financiële instellingen

Data protection bij
ﬁnanciële instellingen

Delphine Goens

De individuele bijdragen werden tot een coherent geheel aaneengeschreven door Diederik Bruloot en Kristof Maresceau, beiden docent
aan de UGent en lid van het Instituut Financieel Recht (IFR) en het
Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV-CDS).
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Wim Decock en
Vincent Sagaert (eds.)

Delphine Goens

Met de inwerkingtreding
van boek XX WER heeft
het Belgische insolventierecht een grondige
facelift gekregen. De
belangrijkste wijziging
betreft het personeel
toepassingsgebied van
het insolventierecht. De
handelaar ruimt plaats
voor de onderneming.
Deze paradigmawijziging gaat gepaard met
enkele kinderziektes,
zoals blijkt uit de actuele
discussie over de vraag
of bestuurders van vennootschappen ondernemingen zijn.

Belgian and European
Perspectives on
Creditor Protection
in Closed Companies

22
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Aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht
Tine Meurs

Het overheidstoezicht op de verzekeringssector door de Nationale Bank van België en de
FSMA is op korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie van de voorbije
– en komende – jaren kwam er door de Solvency II-hervorming. De Solvency II-richtlijn
introduceerde een maximaal geharmoniseerd, Europees en principles-based prudentieel
verzekeringstoezicht. Dit boek analyseert de omzetting hiervan in de Belgische Toezichtswet van 13 maart 2016 en is daarmee uniek in zijn soort.

Reeks Aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht

Medeverzekering
Analyse van de rechten en verplichtingen
van de betrokken partijen

Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van het Belgische verzekeringstoezicht.
Het omvat een uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de Toezichtswet, namelijk
de kwantitatieve vereisten, de kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten t.a.v.
de toezichthouder en het publiek. Uiterst technische en complexe thema’s zoals het
Solvency Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent
person-beginsel worden niet uit de weg gegaan, maar worden uitvoerig belicht. Dit alles
is geschreven in een vlotte, toegankelijke stijl die de lezer bij de hand neemt. Daarbij
wordt er geregeld ook een blik geworpen op het Nederlandse en het Amerikaanse
verzekeringstoezicht en wordt inspiratie gevonden in het bankentoezicht.

ICAV

14

14
Interuniversitair Centrum voor
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Steffi Illegems promoveerde in 2019 als doctor in de rechten, onder promotorschap van
Prof. dr. Thierry Vansweevelt en Prof. dr. Britt Weyts. Tijdens haar doctoraat verbleef zij
als visiting scholar aan de University of Connecticut en vervolledigde ze een stage bij de
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Zij is advocaat aan de
balie van Antwerpen (Baker McKenzie) en vanaf oktober 2019 tevens verbonden aan de
Universiteit Antwerpen als gastprofessor.

Medeverzekering

Doorheen deze analyse is het proportionaliteitsbeginsel als een denkkader gebruikt. In
dit boek wordt aangegeven dat de Toezichtswet op diverse punten proportioneel is in
het licht van de doelstelling van cliëntenbescherming. Deze bescherming is wel degelijk
toegenomen door de Solvency II-hervorming, en er is een robuust en geavanceerd
toezicht gecreëerd. Nochtans is er ook duidelijk ruimte voor verbetering. Hiertoe bevat
dit boek concrete aanbevelingen, al naargelang het geval gericht aan de wetgever, de
toezichthouder en/of de verzekeringssector.

Tine Meurs

Algemene beginselen
van het Belgische
verzekeringsrecht

Handboek bijzonder
gereglementeerde
verzekeringscontracten

Zevende editie
Philippe Colle

Zevende editie
Philippe Colle

Analyse van de rechten
en verplichtingen van de
betrokken partijen
Tine Meurs

Dit handboek ontrafelt op een
duidelijke en systematische
manier de beginselen van het
verzekeringsrecht. Voor de
practicus biedt dit boek een
helder en snel inzicht in de
almaar evoluerende verzekeringsmaterie. In het eerste
deel behandelt de auteur de
regels eigen aan alle soorten
verzekeringen, in het tweede
deel de regels die specifiek zijn
voor elke soort verzekering.
Deze indeling maakt de complexe materie tot een zeldzaam
overzichtelijk, transparant en
bevattelijk geheel. Het unieke
van dit boek is dat de auteur
steeds terugkoppelt naar de
ratio legis en de verbintenisrechtelijke grondslagen van de
meeste verzekeringsregels.

De auteur bespreekt en
analyseert de belangrijkste
bijzonder gereglementeerde
verzekeringscontracten, die
verband houden met het
privéleven van een verzekerde
en die bijgevolg het vaakst
voorkomen in de dagelijkse
juridische praktijk: de brandverzekering, de gezinsaansprakelijkheidsverzekering
of familiale verzekering, de
motorrijtuigenverzekering,
de levensverzekering en de
rechtsbijstandsverzekering.
De duidelijke structuur, de
accurate commentaar en het
uitgebreide trefwoordenregister maken van dit meest
actuele handboek verzekeringsrecht een betrouwbaar
referentiewerk.

Medeverzekering is een vorm
van risicospreiding waarbij
verschillende verzekeraars
samenwerken om, elk voor hun
deel, de verzekering van een
risico te waarborgen. Medeverzekering komt vaak voor bij
grote, industriële risico’s. De
betrokkenheid van verschillende verzekeraars vergemakkelijkt de volledige verzekering
van het risico, maar geeft ook
aanleiding tot juridische vragen omtrent de kwalificatie van
de samenwerking, de bevoegdheden, taken en hoedanigheden van de medeverzekeraars
en de leidende verzekeraar, en
de toepassing van het mededingingsrecht op de samenwerking. Al deze aspecten
komen in dit boek aan bod.

Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van
het Belgische verzekeringstoezicht vanuit het proportionaliteitsbeginsel. Het omvat
een uitgebreide bespreking
van de drie pijlers van de
Toezichtswet, namelijk de
kwantitatieve vereisten, de
kwalitatieve vereisten en de
rapporteringsvereisten t.a.v.
de toezichthouder en het
publiek. Uiterst technische
en complexe thema’s zoals
het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent
technische voorzieningen en
het prudent person-beginsel
worden niet uit de weg
gegaan, maar worden uitvoerig belicht.
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Publicaties in het Economisch Recht
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Medeverzekering

Trends en evoluties
in het aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht
ICAV III
Ilse Samoy en Caroline
Van Schoubroeck (eds.)

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Reeks Aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht

Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende
evoluties of acute problemen en geeft een grondige
beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak
en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele
benadering van de behandelde onderwerpen.

Met bijdragen van Ludo Cornelis, Daniel de Callataÿ, Eddy Lemmens, Jean-Baptiste Petitat,
Hilde Ulrichts, Geert Vandenwijngaert en Britt Weyts.
De Indicatieve Tabel 2016 werd achteraan als bijlage toegevoegd.
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De Indicatieve Tabel 2016:
kansen en kritiek
ALLIC IV
Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (eds.)

9
Interuniversitair Centrum voor
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (eds.) De Indicatieve Tabel 2016: kansen en kritiek

Het gebruik van de Indicatieve Tabel is doorheen de jaren goed ingeburgerd, zowel bij
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke afhandeling van schadegevallen. De opstellers
ervan blijven ervoor kiezen om elke vier jaar een nieuwe editie uit te brengen, om zo
evoluties in de rechtspraak te kunnen opvolgen. De editie 2016 van de Indicatieve Tabel
is inmiddels reeds de zevende.
Het is duidelijk dat de begroting van schade velen blijft beroeren. De vergoeding van
vooral lichamelijke schade is nu eenmaal een materie die, los van de juridische aspecten,
ook medische en voornamelijk menselijke aspecten omvat. De keuzes die gemaakt worden in de Indicatieve Tabel kunnen niet steeds op eensgezindheid rekenen, zodat een
voortdurende kritische blik op elke editie aangewezen blijft. Met dit boek trachten de
auteurs hieraan tegemoet te komen.
In dit boek worden vooreerst de krachtlijnen van de Indicatieve Tabel 2016 toegelicht.
Vervolgens wordt de Indicatieve Tabel 2016 vanuit verschillende perspectieven bekeken.
Daarbij gaat het meer in het bijzonder over een blik vanuit de academische wereld, de
magistratuur en van een verzekeraar. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan de vergoeding van huishoudelijke schade. In een laatste, kritische bijdrage wordt nagegaan of
de Indicatieve Tabel 2016 als een toepassing van rechterlijk activisme moet worden beschouwd.
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ICAV

Productaansprakelijkheid
en productveiligheid
Dimitri Verhoeven

Th. Vansweevelt en B. Weyts
(eds.)
Dit boek biedt de lezer een fraai, kritisch en actueel overzicht van wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt en kijkt tevens ook vooruit.
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ALLIC III

Dit boek is het congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance
Chair (www.allic.be) gehouden studiemiddag over een van de belangrijkste verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij
is essentieel om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt
gesteld en de benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus
een zekerheid, maar geen absolute zekerheid. Dit boek geeft een verhelderend beeld
van de dekking van deze verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten.
Klassieke onderwerpen worden vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische
invalshoek besproken: de leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de
verzekeraar. Vervolgens worden de ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot
wordt een blik geworpen op de toekomst van de aansprakelijkheidsverzekering.

Met bijdragen van Philippe Colle, Paul Depuydt, Charlotte Henskens, Marc Kruithof,
Kristof Uytterhoeven en Britt Weyts.
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Productaansprakelijkheid en productveiligheid

Dit boek bevat de aangepaste en geactualiseerde bijdragen aan het tweede Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV II), dat werd georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
(“het ICAV”) in Gent, onder voorzitterschap van Geert Jocqué, raadsheer in het Hof van
Cassatie.

Nieuwe risico’s in
het aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht

Met bijdragen van Jan De Bruyne, Joris Ghysels, Glenn Heirman, Hugo Keulers, Sandra
Lodewijckx, Kim Moors, Jochen Tanghe, Karel Van Hulle en Wim Van Lancker.

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht

ICAV II

Dimitri Verhoeven staat stil bij de plaats die de bijzondere productaansprakelijkheid in
ons aansprakelijkheidsrecht inneemt en zou kunnen innemen. Ilse Samoy en Wannes
Vandenbussche (KU Leuven) geven vervolgens een analyse van de behandeling van
angstschade in het Belgische aansprakelijkheidsrecht.

Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht
en verzekeringsrecht

Ingrid Boone (Kulak en KU Leuven) bekijkt vervolgens vanop de brug tussen twee
rechtstakken de rol die aansprakelijkheid kan spelen binnen het gezin en Ludo Cornelis
(VUB) overloopt een aantal fundamentele grondwettelijke inzichten die noodzakelijk
zijn voor het aansprakelijkheidsrecht.

In de afsluitende bijdrage bespreekt Ivo Giesen (Universiteit Utrecht) de meest tot de verbeelding sprekende recente ontwikkelingen in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht.

De bijdragen in dit boek staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. De analyse van deze nieuwe risico’s
ten gevolge van technologische innovaties of maatschappelijke evoluties is zonder meer
verfrissend. Het toont aan dat deze rechtsdomeinen voortdurend in beweging zijn en
mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.
In dit boek wordt vooreerst aandacht besteed aan de talrijke aansprakelijkheidsvragen
die rijzen bij het gebruik van zelfrijdende auto’s. Vervolgens wordt het juridische kader
in verband met drones geschetst, eveneens een nieuw risico, waarvoor de wetgever een
verzekeringsplicht invoerde. Nadien worden talrijke verzekeringsvragen rond cyberrisico’s
geanalyseerd, waarna nagegaan wordt of het huidige wettelijke kader inzake de verzekering voor schade te wijten aan terrorisme nog wel voldoende bescherming biedt. Tot slot
wordt nagegaan of het wenselijk en mogelijk is dat echtgenoten zich verzekeren tegen
de gevolgen van een echtscheiding. De laatste bijdrage werpt een blik op de toekomst
van de verzekeringsmarkt en licht de band tussen de economie en het verzekeringsrecht
toe.

Inzichten in actueel
aansprakelijkheidsrecht
en verzekeringsrecht

Dimitri Verhoeven

De eerste twee bijdragen bieden de lezer een grondige analyse van de recente ontwikkelingen en de belangrijkste innovaties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
Marc Kruithof (UGent) neemt het aansprakelijkheidsrecht voor zijn rekening, terwijl
Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven) het verzekeringsrecht ontleedt.

Nick Portugaels

Th. Vansweevelt en B. Weyts (eds.)

Dit boek biedt een grondig overzicht en verrijkende inzichten voor rechtspractici zoals
rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en verzekeraars, maar ook voor iedereen die aan
wetenschappelijk onderzoek doet op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

De Indicatieve Tabel :
kansen en kritiek | ALLIC IV

Marc Kruithof (ed.)

Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van
het Belgische verzekeringstoezicht vanuit het proportionaliteitsbeginsel. Het omvat
een uitgebreide bespreking
van de drie pijlers van de
Toezichtswet, namelijk de
kwantitatieve vereisten, de
kwalitatieve vereisten en de
rapporteringsvereisten t.a.v.
de toezichthouder en het
publiek. Uiterst technische
en complexe thema’s zoals
het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent
technische voorzieningen en
het prudent person-beginsel
worden niet uit de weg
gegaan, maar worden uitvoerig belicht.

Private verzekering
en solidariteit

ICAV

6

6
Interuniversitair Centrum voor
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Een analyse vanuit het
proportionaliteitsbeginsel
Steffi Illegems

De vaststellingsovereenkomst

Interuniversitair Centrum voor
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Verzekeringstoezicht

8/10/18 15:44

27/02/18 14:44

Inzichten in actueel
aansprakelijkheidsrecht
en verzekeringsrecht

Nieuwe risico’s in het
aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht

Productaansprakelijkheid
en productveiligheid

ICAV II
Marc Kruithof (ed.)
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Aansprakelijkheids- en
verzekeringsrecht

Strafrecht
Raf Verstraeten
Frank Verbruggen

Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan in andere
handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht - strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te vertrekken.
Zo vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch
geheel. De Belgische strafprocedure kan immers een belangrijke impact hebben op de straftoemeting,
waardoor het weinig zinvol is om eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak
bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Om dezelfde redenen worden bijzondere
misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven) niet bij de indeling van de misdrijven besproken,
maar pas aan het einde van het boek. Zo wordt beter duidelijk op welk punt van de normale procedure
wordt afgeweken.
Enkele belangrijke wetswijzigingen uit 2018 en de eerste helft 2019 zijn verwerkt, net zoals de wezenlijke
arresten van het Grondwettelijk Hof uit deze periode.
Prof. dr. Frank Verbruggen is hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij doet
onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, de aanpassing van het strafrecht aan de digitalisering van
de maatschappij en de europeanisering van strafrecht en justitie. Hij is tevens advocaat aan de balie van
Leuven.
Prof. dr. Raf Verstraeten is deeltijds gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij strafrecht en strafprocesrecht en economisch, fiscaal en sociaal strafrecht doceert. Daarnaast is hij advocaat aan de balie
van Leuven.

Minimumvoorwaarden
BA motorrijtuigenverzekering
Artikelsgewijze commentaar
Caroline Van Schoubroeck

Dit boek omvat een artikelsgewijze toelichting bij
de minimumvoorwaarden
van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van
de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de modelovereenkomst 12 vervangt.
Waar relevant wordt de
vergelijking gemaakt met
de bepalingen van de
modelovereenkomst 12.
Een concordantietabel
sluit het boek af.

ISBN ----

13de herziene editie 2020

Raf Verstraeten en Frank Verbruggen

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors

Hoe kan afstand
van recht een
strafprocedure
een efficiënt,
eerlijk en
rechtvaardig
karakter geven?

Strafrecht en strafprocesrecht
voor bachelors

Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors
Afstand van recht
in de strafprocedure
Ann Bailleux

Dit boek beantwoordt de
vraag op welke manier de
toelating van vormen van
afstand van recht door
personen die betrokken
zijn bij een strafprocedure
deze procedure een eﬃcient, eerlijk en rechtvaardig
karakter kan opleveren.
Het gaat na onder welke
voorwaarden een dergelijke afstand geoorloofd
en geldig is en geeft weer
op welke manier de
verschillende posities van
de bij een strafprocedure
betrokken actoren vorm
moeten krijgen opdat de
procedure een evenwicht
weet te bereiken.
Dit boek biedt de rechtspracticus verder niet
alleen een terugblik via

een grondig historisch
overzicht, het beschrijft
ook uitgebreid diverse
elementen uit de actuele
strafprocedure: de principes voor de huiszoeking
en het DNA-onderzoek
met toestemming in de
onderzoeksfase, en voor
het laten van verstek in de
vonnisfase. Wat de alternatieve strafprocedure
betreft, krijgt de lezer een
zeer grondige beschrijving van de principes over
de minnelijke schikking
en de procedure van
voorafgaande erkenning
van schuld.

ISBN ----

Dertiende, herziene editie
Raf Verstraeten
en Frank Verbruggen

Dit boek geeft de lezer een
goed inzicht in het strafrecht
en strafprocesrecht. Anders
dan in andere handboeken
kiezen de auteurs ervoor om
de materie niet vanuit de
klassieke opdeling materieel
strafrecht – strafprocesrecht
te behandelen, maar vanuit de chronologie van een
strafprocedure te vertrekken.
Zo vervlechten ze materieel
strafrecht, strafprocedure,
straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van december 201,
dat een aantal ingrijpende
bepalingen van de PotpourriII-wet heeft vernietigd, is verwerkt, samen met een aantal
kleinere wetswijzigingen en
recente vernietigingen door
het Grondwettelijk Hof.
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Strafrecht

Een doorwrocht werk
dat zowel academici
als rechtspractici zal
kunnen bekoren

Witwassen van ﬁscale
vermogensvoordelen
Een compatibiliteitsonderzoek
Thomas Incalza

De toepassing van de
antiwitwaswetgeving op
fiscale vermogensvoordelen
is altijd een bron van grote
controverse geweest. Niet
alleen de wetgever worstelt
met de vraag of belastingontduiking wel met
antiwitwaswapenen moet
worden bestreden, ook in
rechtspraak en doctrine
wordt ernstig betwijfeld of
de antiwitwaswetgeving
daar überhaupt wel voor
geschikt is.
Dit boek heeft de ambitie
om de discussie eindelijk
te beslechten door, in een
grondige compatibiliteitsanalyse, de juridische
verenigbaarheid te onderzoeken van de bestraﬃng
van fiscale fraude enerzijds met de zogenaamd
‘preventieve’ en ‘repressieve’ bestrijding van het
witwassen van criminele
vermogensvoordelen an-

derzijds. Centraal staat de
vraag of de toepassing van
de antiwitwaswetgeving op
fiscale vermogensvoordelen
juridisch noodzakelijk dan
wel onmogelijk is.
Het is een doorwrocht werk
dat zowel academici als
rechtspractici zal kunnen
bekoren, met een stevig onderbouwde argumentatie die
tal van vastgeroeste aannames fundamenteel onderuithaalt. Zo wordt niet alleen
de juridische toepasbaarheid
van de antiwitwaswetgeving
op fiscale vermogensvoordelen in twijfel getrokken,
maar worden ook nieuwe
inzichten aangereikt die een
dubbele voordeelsontneming via verbeurdverklaring
en belastinginning moeten
vermijden.
ISBN ----

Rechtsvergelijkend onderzoek
naar de informatiepositie van
het lokaal bestuur
Dirk Van Daele en Sven Bollens

De bestuurlijke aanpak van
zware c.q. georganiseerde
criminaliteit vormt in Nederland reeds jarenlang een vitaal
onderdeel van het veiligheidsbeleid. Inmiddels wordt ook in
België erkend dat lokale besturen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol kunnen
spelen bij de beheersing van
dergelijke criminaliteitsfenomenen. Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief wordt
in deze studie met name
de bestuurlijke aanpak van
mensenhandel in België en
Nederland geanalyseerd. Dit
boek biedt een overzichtelijke
leidraad voor de lokale besturen, het Openbaar Ministerie,
de politie en andere overheidsdiensten.

 | Prijs: € 

Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen
Bart De Smet

Sinds de zesde staatshervorming van 201 is het Vlaamse Parlement bevoegd voor
de aanpassing van grote
delen van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 15.
Na jaren discussies over
modellen van jeugdbeschermingsrecht, herstelrecht en jeugdsanctierecht
kwam het decreet van
15 februari 201 betreﬀende
het jeugddelinquentierecht
tot stand (BS 2 april 201).
Nieuwe maatregelen en
sancties, deels vanaf 1 september 201, in het decreet
van 15 februari 201.
Ook dit temporeel recht
wordt grondig toegelicht.
De 11 bepalingen van het
aanvullend decreet van
2 september 201 werden
in de tekst verwerkt.
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Een vreedzame revolutie
De ontwikkeling van de politiële
en justitiële samenwerking
in de Europese Unie

Een vreedzame revolutie

Letizia Paoli, Jonas Visschers,
Cedric Verstraete en
Elke Van Hellemont

De ontwikkeling van de politiële
en justitiële samenwerking in
de Europese Unie
Cyrille Fijnaut
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Anne Van de Vijver en Rik Smet (eds.)

Misbruik binnen de onderneming
Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk,
arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingingsen insolventierechtelijk perspectief

Misbruik binnen de onderneming

Misbruik binnen de
onderneming
Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en
insolventierechtelijk perspectief
Anne Van de Vijver
en Rik Smets (eds.)

Reeks Scripta Falconis

Bedrieglijk onvermogen
Vermogenstransparantie
en beschermingsmechanismen
voor schuldeisers
Shana Meys
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Verder was hij voorzitter of lid van de redactie van nationale en internationale tijdschriften zoals Panopticon, Delikt en Delinkwent, Criminology and Criminal Justice, en de
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Bovendien ondersteunde hij
geregeld parlementaire en statelijke onderzoekscommissies, onder meer de commissieVan Parys, die halverwege de jaren negentig in België een onderzoek instelde naar de
strafrechtelijke onderzoeken inzake de zogenaamde bende van Nijvel, en de commissieVan Traa, die in die jaren het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in Nederland onderzocht. Hij was rapporteur van de
commissie-Van den Haak, die in 2002 diepgaand onderzoek deed naar de veiligheid en
beveiliging van de vermoorde politicus Pim Fortuyn.

Vaststellingen en aanbevelingen
van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen
Dirk Van Daele en
Lore Mergaerts (eds.)

Dit boek analyseert de door de
Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen gedane vaststellingen en
geformuleerde aanbevelingen
met betrekking tot de Belgische
veiligheidsarchitectuur. Deze
na de terroristische aanslagen
van 22 maart 201 ingestelde
onderzoekscommissie diende
niet alleen na te gaan of er
sprake was van disfuncties bij
politie, inlichtingendiensten en
justitie, maar moest zich ook
buigen over het crisisbeheer op
de dag van de aanslagen. Ook
het proces van radicalisering
en de wijze waarop ons land de
afgelopen jaren aandacht had
besteed aan deze problematiek
behoorde tot haar opdracht.

Deze programmatische aanpak maakt het mogelijk om scherp duidelijk te maken wat voor
een imposant stelsel van organisaties, voorzieningen en netwerken langs democratische
weg werd opgebouwd om de binnenlandse en buitenlandse veiligheid van de burgers van
de Europese Unie te kunnen verzekeren. In het bijzonder de problemen bij de bewaking
van de binnen- en buitengrenzen en bij de bestrijding van het terrorisme tonen aan dat dit
stelsel in de nabije toekomst verder moet worden uitgebouwd.

Cyrille Fijnaut was enkele decennia als hoogleraar criminologie en strafrecht verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de KU Leuven en Tilburg University. De ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie is tot op de dag van
vandaag één van de grote thema’s in zijn onderzoek, onderwijs en beleidsadvisering. Hij
publiceerde er diverse boeken en tal van artikelen over, vaak in samenhang met andere belangrijke onderzoeksthema’s, zoals de politieke geschiedenis van de politie in West-Europa
en de beheersing van georganiseerde misdaad en terrorisme.

Naar een herijking
van de Belgische
veiligheidsarchitectuur

tra

Vaststellingen en aanbevelingen van de Parlementaire
onderzoekscommissie Terroristische aanslagen
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In dit boek wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de actieprogramma’s
(het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele verhoudingen
in de Europese Unie werden geformuleerd: het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van
Amsterdam, het Verdrag van Nice, het Verdrag van Rome en het Verdrag van Lissabon.

Een vreedzame revolutie

Naar een herijking van
de Belgische veiligheidsarchitectuur

king Ce
wer
n
en

The Impact of Cybercrime
on Belgian Businesses

Ironisch genoeg bewijzen ook de onderhandelingen over de Brexit het grote belang van de
politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie: het Verenigd Koninkrijk wil koste
wat het kost blijven deelnemen aan cruciale onderdelen ervan.

Anne Van de Vijver en Rik Smet (eds.)

De recente problematiek van
de foreign terrorist ﬁghters
stelt de EU-lidstaten voor
een nieuwe uitdaging. Meer
en meer wordt van rechtshandhavers verwacht dat ze
optreden tegen risico’s en
dreigingen nog voordat er
strafbare feiten plaatsvinden. Dat geldt ook voor de
burgemeester, van wie de rol
de afgelopen jaren is geëvolueerd naar die van crimeﬁghter. Dit onderzoek gaat
na of en hoe de burgemeester in België en Nederland
over voldoende informatie
kan beschikken om een
weloverwogen bestuurlijke
maatregel te nemen.

Dirk Van Daele en Lore Mergaerts (eds.)

De wetenschappelijke en publieke discussie over de politiële en justitiële samenwerking in
de Europese Unie is al te zeer toegespitst op bepaalde vormen van samenwerking en wordt
te vaak gevoerd aan de hand van concrete voorvallen. Hierdoor bestaat er geen goed zicht
op wat er in de voorbije 25 jaren – sinds november 1993, de maand waarin het Verdrag
van Maastricht
in werking
trad – op dit terrein werd gerealiseerd. Afgezet tegen de onsaLetizia Paoli, Jonas Visschers,
Cedric
Verstraete
menhangende en grotendeels geheime manier waarop vóór 1993 door politie en justitie
& Elke van Hellemont in Europa werd samengewerkt, kan de georganiseerde en transparante manier waarop dit
tegenwoordig in het kader van de Europese Unie gebeurt, revolutionair worden genoemd.

Cyrille Fijnaut

Robin Dreesen

The Impact of Cybercrime on Belgian Businesses

De informatiepositie
van de burgemeester bij
de bestuurlijke aanpak
van gewelddadige
radicalisering en
terrorisme in België
en Nederland

00000

Letizia Paoli, Jonas Visschers,
Cedric Verstraete
& Elke van Hellemont

Lore Mergaerts is wetenschappelijk medewerker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie
van de KU Leuven. Zij bereidt een proefschrift voor over de positie van kwetsbare verdachten
in de strafprocedure.

Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur

Dirk Van Daele is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Strafrecht en het Leuvens Instituut
voor Criminologie van de KU Leuven. Hij doceert onder meer Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie, Internationale en Europese criminele politiek en International
police and judicial cooperation.

Dirk Van Daele en Lore Mergaerts (eds.)

Dit boek analyseert de door de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen
gedane vaststellingen en geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de Belgische veiligheidsarchitectuur. Deze door de Kamer van Volksvertegenwoordigers na de terroristische
aanslagen van 22 maart 2016 ingestelde onderzoekscommissie diende niet alleen na te gaan
of er sprake was van disfuncties bij politie, inlichtingendiensten en justitie, maar moest zich ook
buigen over het crisisbeheer op de dag van de aanslagen. Ook het proces van radicalisering
en de wijze waarop ons land de afgelopen jaren aandacht had besteed aan deze problematiek
behoorde tot haar opdracht. Aangezien de door deze onderzoekscommissie gedane aanbevelingen de blauwdruk vormen voor een grondige herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur, kan het belang ervan moeilijk worden overschat.

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

CiTiP

ouane Sam

Strafrecht

| Zie pagina  |
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Sociaal recht en
arbeidsrecht

Socialezekerheidsrecht
Jef Van Langendonck
Yves Jorens
Freek Louckx
Yves Stevens

Het Handboek socialezekerheidsrecht is dan ook hét basiswerk over
het socialezekerheidsrecht. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht
in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.

De sociale verkiezingen
tot op het bot

Synopsis van het
Belgische arbeidsrecht

Jan Vanthournout en
Patrick Humblet (eds.)

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

In 200, 2011 en 2015 schreef
een enthousiaste equipe
een aantal commentaren
bij de sociale verkiezingen. Vandaar deze nieuwe
poging in 201. Michel De
Gols, jarenlang de architect
van de sociale verkiezingen bij de FOD WASO,
maakt kanttekeningen bij
de nieuw(st)e regelgeving.
Jan Vanthournout en André
Leurs opteren voor een
cumulatief overzicht. Zij
worden ondersteund door
Matthias Jacxens die met
zijn statistische analyses een
extra toets geeft. Herman
Buyssens en Tony Van de
Calseyde tekenen voor een
bijdrage over de procedurele
knelpunten.

paperback |  | Prijs: € 

Toonaangevend
handboek dat
de structuur van de
Belgische sociale
zekerheid blootlegt.
Jef Van Langendonck
Yves Jorens
Freek Louckx
Yves Stevens

TIENDE EDITIE

Handboek socialezekerheidsrecht

In Synopsis van het Belgische
arbeidsrecht behandelen de
auteurs de meest courante
topics van het individuele en
collectieve arbeidsrecht, zoals
ontslag, ziekte, zwangerschap,
de sociale dialoog en staking.
ISBN ---- | ca.  blz.

HANDBOEK
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

HANDBOEK
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

De negende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt
de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar
aanleiding van de zesde Staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail te treden: het zijn de
hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart
worden gebracht. Zowel de specialist als hij die occasioneel met
deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar
overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw
en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het
antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van
de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen
naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit
boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Tiende editie
Jef Van Langendonck,
Yves Jorens, Freek Louckx
en Yves Stevens

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 gedachte-

goed ervan, die een voorwaarde zijn om bestaande
regelingen en de zin ervan
goed te begrijpen.
De uitgebreide trefwoordenlijst en de verwijzingen naar rechtspraak en
rechtsleer maken dit boek
een uitstekende basis voor
doelgericht opzoekingswerk.
ISBN ----
xxxiv +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Technologie en recht
Peggy Valcke en Jura Falconis (eds.)
Reeks Jura Falconis Libri
ISBN ----
ix +  blz. | paperback

ISBN ----

 | Prijs: € 

x +  blz. | paperback
 | Prijs: € 
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Europees recht

Fiscale Handboeken
Neem een abonnement en betaal 30% minder!

Intersentia | Fiscale Handboeken

Intersentia | Fiscale Handboeken
Johan Meeusen

Recht van de Europese Unie
Basisjurisprudentie

Dit boek bevat “basisjurisprudentie” over het recht van de Europese Unie: een selectie van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is onmogelijk zonder een voldoende vertrouwdheid met het Unierecht, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.
Deze vierde, volledig herziene en geactualiseerde editie verzamelt de kernarresten van het Hof vanaf
de aanvang van de Europese integratie in de jaren 50 van de 20e eeuw tot vandaag. Daarbij komen de
belangrijkste onderdelen van het Unierecht aan bod: 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.
Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie (G. De Baere en J. Meeusen,
Intersentia, 2020) en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen (J. Meeusen, Intersentia,
2020) vormt deze jurisprudentiebundel een onmisbaar instrument voor eenieder die zich wil verdiepen
in het recht van de Europese Unie.

Recht van
de Europese Unie

btw

Basisjurisprudentie
Johan Meeusen

Johan Meeusen (° 1969; lic.iur. Universiteit Antwerpen, 1992; LL.M. University of California at Berkeley, 1993; dr.iur. Universiteit Antwerpen, 1997) is ere-vicerector en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij recht van de Europese Unie en internationaal privaatrecht doceert.

Vennootschaps
belasting

Marc Govers Frank Borger Peter Raes

Inge Van De Woesteyne

Handboek btw
2020–2021

Handboek vennootschapsbelasting
2020–2021

Vierde editie

Europees recht

Recht van de Europese
Unie – Basisjurisprudentie

Zesde editie
Piet Van Nuffel en
Koen Lenaerts

Vierde editie
Johan Meeusen

ISBN ----

ISBN ----

xxxiv +  blz. | gebonden

xxii +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale
werkinstrument voor elke praktijkfiscalist:
• praktisch
• beknopt
• overzichtelijk
Met een abonnement
• actueel
op de reeks
• én budgetvriendelijk.
bespaart u 0%!

Handboek btw -
Marc Govers, Frank Borger en Peter Raes

Recht van de Europese Unie
Bronnen

erpen, 1992; LL.M. University of California
, 1997) is ere-vicerector en gewoon hoogcht van de Europese Unie en internationaal

Grondbeginselen van het recht
van de Europese Unie

werpen, 2002; LL.M., Ph.D. King’s College,
er in het Gerecht van de Europese Unie en
j recht van de Europese Unie en internatio-

Grondbeginselen
van het recht
van de Europese Unie

ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 

Johan Meeusen

Europese integratie is de grote impact van
en het Europese integratieproces is dan ook
met het Unierecht.
ke en toegankelijke wijze de huidige stand
Het gaat onder meer in op de fundamentele
nie en haar instellingen, de besluitvorming
ocedures van rechtsbescherming, de interne
ssteun en het externe optreden van de Unie.
uropese Unie – Basisjurisprudentie (J. Meeusen,
ht van de Europese Unie – Bronnen (J. Meeusen,
g, maar onmisbaar instrument voor eenieder
se Unie.

Geert De Baere en Johan Meeusen

Geert De Baere en Johan Meeusen

de jaren 50 van de 20e eeuw heeft de EuroEuropese Unie zoals we die vandaag kennen,
het maatschappelijke, economische, politieke
nier die enkele decennia geleden niet voor

Handboek vennootschapsbelasting -
Recht van
de Europese Unie

Inge Van De Woesteyne
ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 

Bronnen
Johan Meeusen

Handboek personenbelasting -
Inge Van De Woesteyne
ISBN ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 

Handboek ﬁscale procedure inkomstenbelastingen
Twaalfde editie | Ilse De Troyer en Luk Vandenberghe
ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 

Handboek ﬁscale procedure btw
Grondbeginselen
van het recht van de
Europese Unie

Recht van de Europese
Unie – Bronnen

Tweede editie | Ilse De Troyer en Luk Vandenberghe

Johan Meeusen

Handboek registratierechten

Geert De Baere en
Johan Meeusen

ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 

Derde editie | Astrid Peeters en Tim Wustenberghs
ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 

ISBN ----

ISBN ----

Handboek Vlaamse erfbelasting

xxiv +  blz. | paperback

xiv +  blz. | paperback

Ayfer Aydogan

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

ISBN ---- | ca.  blz. | paperback |  | Prijs: € 
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Recente fiscale wetgeving heeft – nog maar eens – duidelijk bewezen dat er heel snel
gereageerd moet worden op nieuwe fiscale maatregelen en dat hiermee deskundig moet
worden omgegaan bij het nemen van beleidsbeslissingen en hun impact op de jaarafsluiting. De auteurs geven de lezer de nodige adviezen ter zake.

Uw vennootschap en de fiscus

HENRI VANDEBERGH
EDITOR

Tina Tack Pieter Gillemon Bart Peeters
Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe

Uw vennootschap en de fiscus
Zesde editie

Fiscaal recht in essentie 2020

EDITIE 2019
VOLUME I
DEEL I t.e.m. XII

Uw
vennootschap
en de fiscus

Inge Van De Woesteyne

Deel I is opgebouwd uit een aantal actuele thema’s waarmee elke vennootschap te maken
krijgt. In deel II worden de basisregels van de vennootschapsbelasting uiteengezet.

BTW-HANDBOEK

T. Tack P. Gillemon B. Peeters
C. Van Biervliet F. Vandenberghe

t 01/12/2018.

Dit boek geeft de lezer op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten
van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op
de beleidsbeslissingen van een ondernemer. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere
adviezen en praktische tips tonen de auteurs aan welke mogelijkheden er bestaan om
belastingen optimaal en overzichtelijk te structureren. Om het meest voordelige fiscale
stelsel te genieten, moet een goede bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar
om met kennis van zaken zijn beleid in te schatten, met meer begrip een discussie aan te
gaan met zijn accountant en belastingconsulent, en onaangename fiscale en financiële
verrassingen te voorkomen.

EDITIE 2019 - VOLUME I

rondige wijze toegang tot alle problemen
was enkel mogelijk door de samenstelling
Het resultaat is er dus ook naar: reeds bij

Intersentia Fiscale Topics

BTW-HANDBOEK

r de toepassing van de complexe BTWit en omvat het ganse spectrum van de
volledigheid is het uniek.
n op een logische en gestructureerde wijze
pes van het stelsel, de Europeesrechtelijke
wetgeving ontleed met verwerking van
van de Belgische rechtspraak.
terie in aanraking komt. De volledigheid
rk een boek voor de dagelijkse praktijk
sjurist, notaris, rechter, advocaat, fiscaal

Fiscaal recht

Inge Van De Woesteyne

Fiscaal recht
in essentie 2020

ISBN 978-94-000-0830-4

Tweede editie
Tijdschrift voor Fiscaal Recht
vzw Fiskofoon
www.intersentia.be

9

789400

007130

Witwassen van ﬁscale
vermogensvoordelen
Btw-handboek
Zesde herziene editie
Henri Vandebergh (ed.)

Deze uitgave bevat een
overzichtelijke en uiterst
volledige toelichting bij
de toepassing van de
complexe btw-regelgeving.
Door de logische opbouw
wordt elk onderwerp
behandeld vanuit de basisprincipes van het stelsel,
de Europeesrechtelijke
beginselen. Geplaatst in dit
kader wordt de Belgische
btw-wetgeving ontleed met
verwerking van de ganse
vakliteratuur, alle uitspraken van het Europees
Hof van Justitie en van de
Belgische rechtspraak.
Hierdoor is het boek een
ideaal naslagwerk voor
al wie met de materie in
aanraking komt.

Uw vennootschap
en de ﬁscus

Fiscaal recht
in essentie 

Zesde editie
Herman De Cnijf, Pieter
Gillemon, Bart Peeters,
Carl Van Biervliet en
Filip Vandenberghe

Inge Van De Woesteyne

Dit handboek zorgt voor
inzicht in de verschillende aspecten van de
ondernemingsfiscaliteit en
onderzoekt welke impact
de fiscaliteit heeft op de
beleidsbeslissingen van
een ondernemer. In deel I
behandelen de auteurs
actuele thema’s waarmee
elke vennootschap te
maken krijgt. In deel II
zetten ze de basisregels
van de vennootschapsbelasting uiteen.

Een compatibiliteitsonderzoek
Thomas Incalza
ISBN ---- | xxvi +  blz.
gebonden |  | Prijs: € 

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. Deze goed
gestructureerde en heldere
inleiding draagt bij tot een
een goed begrip van de
principes en de algemene
werkwijze van de belastingheﬃng in België en werd
volledig geactualiseerd tot
januari 2020.
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Notariële actualiteit
-
Familie – Vastgoed – Fiscaliteit –
Rechtspersoon
Frank Buyssens en
Alain Laurent Verbeke (eds.)
Reeks Leuvense Notariële
Geschriften, nr. 

Reeks Fiscale Topics

Reeks In essentie

ISBN ---- | xv +  blz.

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

gebonden |  | Prijs: € 

 blz. | paperback

ca.  blz. | paperback

xxvi +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Intersentia Opleidingen
Het antwoord op al uw vragen

Jaarlijks organiseert Intersentia een 50-tal zorgvuldig
geselecteerde seminaries, waarbij we u de inhoudelijke
kwaliteit bieden die u gewend bent van onze uitgaven.

Dé experten aan het woord

Up-to-date: steeds mee
met de laatste nieuwigheden

Inhoudelijke kwaliteit
in lijn met onze uitgaven

Vlot bereikbare en
verzorgde locaties

Voor een overzicht van onze opleidingen: www.intersentia.be/opleidingen
+32 3 680 15 54 | studiedag@intersentia.be
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Wetboeken 

Ontvang % korting
door u te abonneren op
de volledige collectie
of delen naar keuze.

Onder de hoofdredactie van Edward Forrier en Ivan Verougstraete
Met vlot leesbare annotaties De akten zijn verrijkt met talrijke annotaties, die permanent
bijgewerkt worden: 11.000 verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Deze
helpen de gebruiker om de tekst in een ruimere context te plaatsen (verband met andere
wetsbepalingen, rechterlijke uitspraken die regelmatig worden bijgewerkt, enz.).
Altijd up-to-date Jaarlijks wordt een volledig herziene basiseditie uitgegeven.

DE LARCIER
WETBOEKEN

DE LARCIER
WETBOEKEN

DE LARCIER
WETBOEKEN

Deel I
Burgerlijk en
Gerechtelijk Recht

Deel II
Strafrecht

Deel III
Economisch recht

Deel IV
Sociaal recht

2019

2019

2019
Volume 1

LUSIE

F

INC
EK VAN
WETBO
EN
NIEUW OTSCHAPP
VENNO ENIGINGEN
EN VER

2019

Deel IV
Sociaal recht

Volume 1

Deel III
Economisch recht

Deel II
Strafrecht

Deel I
Burgerlijk en Gerechtelijk Recht

e
.

DE LARCIER
WETBOEKEN

Deel I: Burgerlijk en
Gerechtelijk Recht

Deel II:
Strafrecht

Deel III:
Economisch recht

Deel IV:
Sociaal recht

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

 blz. | gebonden

 blz. | gebonden

 blz. | gebonden

 blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

DE LARCIER
WETBOEKEN
2019

DE LARCIER
WETBOEKEN

Deel VI
Staats- en
bestuursrecht

Deel VII
Milieurecht

Volledige collectie
(7 delen + registers)

2019

2019

2019

Registers

Deel VII
Milieurecht

Deel V
Fiscaal recht

DE LARCIER
WETBOEKEN

Deel VI
Staats- en bestuursrecht

Deel V
Fiscaal recht

DE LARCIER
WETBOEKEN

Deel V:
Fiscaal recht

Deel VI: Staats- en
bestuursrecht

Deel VII:
Milieurecht

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

 blz. | gebonden

 blz. | gebonden

 blz. | gebonden

ISBN ----

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Onze klassiekers
De vier delen
zijn ook apart
te verkrijgen

HANDBOEK
WET BREYNE

WET
BREYNE

Editor
NICOLAS CARETTE

Editor
N. CARETTE

GRONDSLAGEN
VAN HET BELGISCHE
VERZEKERINGSRECHT

L. SCHUERMANS
C. VAN SCHOUBROECK

GRONDSLAGEN
VAN HET BELGISCHE
VERZEKERINGSRECHT
LUC SCHUERMANS
CAROLINE VAN SCHOUBROECK

DERDE EDITIE

978-94-000-0605-8

ISBN 978-90-5095-785-4

Handboek
Wet Breyne

Grondslagen van
het Belgische
verzekeringsrecht

Nicolas Carette (ed.)

Handboek
Uitleveringsrecht

Handboek
Vennootschapsrecht

Handboek Burgerlijk
Recht (4 delen)

Steven Dewulf

Herman Braeckmans
en Robby Houben

René Dekkers, Annelies
Wylleman, Eric Dirix, Alain
Laurent Verbeke, Nicolas
Carette, Kristof Vanhove
en Hélène Casman

Derde editie
Luc Schuermans en
Caroline Van Schoubroeck
ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xxvi +  blz. | gebonden

xlii + . blz. | gebonden

xviii +  blz. | gebonden

xlii +  blz. | gebonden

. blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € ,

HANDBOEK
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Het Handboek Gezondheidsrecht is een uniek en alomvattend opus magnum waarin de positie van
de zorgverlener, niet alleen t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle andere zorgverleners, de andere
beroepsbeoefenaars, de gezondheidszorginstellingen én de overheid aan bod komt, en dit op
een zéér grondige wijze.
Volume I behandelt het volledige zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners. Niet alleen
wordt de klassieke arts-patiëntrelatie besproken, maar ook minder belichte statuten van artsen,
zoals de arbeidsarts, de controlearts, de ziekenfondsarts en de verzekeringsarts. Verder wordt
uitvoerig ingegaan op het juridische statuut van artsen in ziekenhuisverband, de professionele
samenwerkingsverbanden, het statuut van voorzieningen in de ouderenzorg, de palliatieve zorg,
de geestelijke gezondheidszorg én de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt voor de eerste
keer in een handboek specifieke en grondige aandacht besteed aan het statuut van andere
beroepsbeoefenaars, zoals de tandarts, de apotheker, de kinesitherapeut, de vroedvrouw,
de verpleegkundige, de paramedische beroepen, de beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen, de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de psychotherapeuten.
Naast de rechten van de zorgverlener worden vanzelfsprekend ook hun plichten en hun
aansprakelijkheid zeer uitgebreid uiteengezet.

HANDBOEK
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Het Handboek socialezekerheidsrecht is dan ook hét basiswerk over
het socialezekerheidsrecht. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht
in de historische ontwikkelingen, de structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid.

Jef Van Langendonck
Yves Jorens
Freek Louckx
Yves Stevens

De negende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt
de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar
aanleiding van de zesde Staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail te treden: het zijn de
hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart
worden gebracht. Zowel de specialist als hij die occasioneel met
deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar
overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw
en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het
antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van
de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen
naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit
boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.

In Volume II van dit handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de
persoon gevolgd: van embryo tot lijk. De patiëntenrechten zelf spelen een steeds belangrijker rol
in de rechtspraak en worden uitvoerig besproken: het recht op gezondheidszorg, op vrije keuze
van beroepsbeoefenaar, op geïnformeerde toestemming, op inzage in en afschrift van het patientendossier, op bescherming van de persoonlijke levenssfeer evenals het beroepsgeheim, het
klachtrecht en de ombudsfunctie en ten slotte de medische expertise.
Ook de Wet Medische Experimenten, de Wet Transseksualiteit, de Wet Orgaantransplantatie en
de Wet Menselijk Lichaamsmateriaal komen hier aan bod, net zoals de rechten bij het levenseinde:
levensbeëindiging zonder verzoek, euthanasie, hulp bij zelfdoding, pijnbestrijding, palliatieve
zorg, staken of niet instellen van een behandeling, de voorafgaande wilsverklaringen, de vaststelling en de publiciteit van het overlijden en het statuut van het lijk.

Jef Van Langendonck
Yves Jorens
Freek Louckx
Yves Stevens

TIENDE EDITIE

Thierry Vansweevelt
Filip Dewallens
(eds.)

Handboek
Gezondheidsrecht
Volume I

Het Handboek Gezondheidsrecht bevat dan ook een ongekende rijkdom aan onderwerpen, die
allemaal sterk worden uitgewerkt. Het resultaat is een weldoordacht en alomvattend handboek
dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk. Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk
voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd: een betrouwbaar naslagwerk
voor advocaten, magistraten, artsen en al wie betrokken is bij de gezondheidszorg.

Thierry Vansweevelt en Filip Dewallens (eds.)

Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen. Hij doceert er “Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen” en “Gezondheidsrecht”. Zijn proefschrift De civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis werd bekroond met de prestigieuze Fernand
Collin-Prijs 1992 en hij ontving voor zijn gehele oeuvre de Prijs Onderzoeksraad UAntwerpen.
Hij is als advocaat-partner verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens & partners. Hij werd als
jurist benoemd tot lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.

Handboek Gezondheidsrecht
Volume I

Filip Dewallens is advocaat en managing partner van het advocatenkantoor Dewallens & partners.
Hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht en is voornamelijk actief in
het ziekenhuisrecht en het bestuurlijk gezondheidsrecht. Op internationaal niveau werkte hij in
opdracht van het IMF, de Wereldbank en de Raad van Europa. Hij was visiting professor
aan de Universiteit van Ljubljana (Slovenië) en doceert gezondheidsrecht aan Ehsal/HUBrussel. Filip is lid van de raad van bestuur van
de KU Leuven.

Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid
RGR 10

RGR - HB Gezondheidsrecht vol I - hard [druk].indd 1

Handboek
Europees burgerlijk
procesrecht

25/08/14 09:11

Handboek socialezekerheidsrecht

Handboek
Gerechtelijk recht

Handboek
Gezondheidsrecht

Benoît Allemeersch
en Thalia Kruger (eds.)

Tiende editie
Jef Van Langendonck,
Yves Jorens, Freek Louckx
en Yves Stevens

Vijfde editie
Jean Laenens, Dirk Scheers,
Pierre Thiriar, Stefan Rutten
en Beatrix Vanlerberghe

Volume I en II
Thierry Vansweevelt en
Filip Dewallens (eds.)
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Handboek
Buitencontractueel
Aansprakelijkheidsrecht
Thierry Vansweevelt
en Britt Weyts

Bestel deze klassiekers op www.intersentia.be.
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Onze klassiekers

Woordenboeken

Vijfde herziene en
uitgebreide editie
FAMILIAAL
VERMOGENSRECHT

HANDBOEK
FAMILIAAL
VERMOGENSRECHT

R. BARBAIX

RENATE BARBAIX

In alle ons omringende landen bestaan er uitstekende
verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken
onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s
Juridisch Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en
de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en
Black’s law een stevige reputatie genieten. Vóór het verschijnen van De Valks juridisch woordenboek bestond in België een dergelijk algemeen juridisch woordenboek niet
– enkele sectoriële woordenboeken en lexicons niet te
na gesproken. Het nut en het succes van de buitenlandse
voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd om ook
voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In
deze vierde herziene en uitgebreide editie wordt het bij
ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken.
Bij elk lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse
vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante
begrippen vermeld.

TWEEDE EDITIE

ISBN 978-94-000-0986-8

DE VALKS
JURIDISCH
WOORDENBOEK

DE VALKS
JURIDISCH
WOORDENBOEK

B. TILLEMAN
V. SAGAERT
S. LIERMAN
(EDS.)

BERNARD TILLEMAN
VINCENT SAGAERT
STEVEN LIERMAN
(EDS.)

Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking
tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan
de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun
medewerkers, als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun onderwijs,
ten behoeve van hun studenten en alumni en alle andere
geïnteresseerden.

Handboek familiaal
vermogensrecht

Handboek
Verzekeringsrecht

Handboek
Verbintenissenrecht

Tweede editie
Renate Barbaix

Thierry Vansweevelt
en Britt Weyts (eds.)

Thierry Vansweevelt en
Britt Weyts (eds.)
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Vijfde herziene en uitgebreide editie

Daarom hebben zij het woordenboek de naam meegegeven van het hoofdkwartier van de Leuvense faculteit
rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.

De Valks Juridisch Woordenboek
Vijfde editie
Bernard Tilleman, Vincent Sagaert
en Steven Lierman (redactie)

Le Docte
Viertalig juridisch
woordenboek
Hans-Werner am Zehnhoff,
Hugues Timmermans,
Yvonne Salmon en
Erika Schmatz

In deze vijfde herziene en uitgebreide
editie wordt het bij ons geldende recht,
het weze van Belgische, internationale,
Europese of Vlaamse oorsprong, volledig
bestreken. Bij elk lemma worden ook de
Franse, Duitse en Engelse vertalingen,
de belangrijkste subtrefwoorden, de
pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.
Het woordenboek is de vrucht van een
samenwerking tussen alle titularissen
van de juridische basisvakken aan de
Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid
en vele van hun medewerkers. Daarom
hebben zij het woordenboek de naam
meegegeven van het hoofdkwartier van
de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.

ISBN ----
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Het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans/Diccionario jurídico español-neerlandés is gebaseerd
op een corpus van Belgische en Spaanse statuten, en bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn: het woordenboek op papier en de onderliggende elektronische databank.
De unieke code in het boek geeft toegang tot de databank.
Het woordenboek is in de eerste plaats een terminografisch werk over juridische terminologie en
wil een naslagwerk zijn voor de juridische vertaler Nederlands>Spaans, Spaans>Nederlands.
De geselecteerde terminologie houdt nauw verband met het handelsrecht, d.w.z. met de wetgeving rond rechtspersonen en ondernemingen, van hun oprichting tot en met hun ontbinding.
Bijkomend bevat het boek ook heel wat termen die vallen onder de noemer ‘algemene juridische terminologie’ zoals ‘akte’, ‘volmacht’, ‘recht’, ‘geheimhoudingsplicht’, of onder de noemer
‘verbindingseenheden tussen juridische termen’ zoals ‘overeenkomstig’, ‘betreffende’, ‘bij gebreke
van’ enz.

Patricia Vanden Bulcke
Docent Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Carine De Groote
Hoofdlector Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Se trata, en primer lugar, de una obra terminográfica sobre terminología jurídica, cuyo principal
propósito es ser una obra de consulta para el traductor jurídico del español al neerlandés, o al revés.
La terminología seleccionada cubre el dominio del derecho comercial, es decir, el derecho
concerniente a personas jurídicas y empresas, de su constitución a su disolución. Adicionalmente,
se recogen en el diccionario muchas unidades que pueden llamarse, sea, ‘jurídicas generales’, como
p.ej. ‘escritura’, ‘poder’, ‘derecho’, ‘deber de secreto’, sea, ‘unidades que enlazan con un término
jurídico’, como p.ej. ‘de conformidad con’, ‘respecto de’, ‘en defecto de’, etc.

ISBN ----

iv +  blz. | paperback

Patricia Vanden Bulcke
Profesora Titular de la Universidad de Gante, Departamento de Traducción, Interpretación y
Comunicación
Carine De Groote
Profesora Agregada de la Universidad de Gante, Departamento de Traducción, Interpretación y
Comunicación
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Juridisch woordenboek
Nederlands – Spaans
Juridisch woordenboek Nederlands – Spaans

Este Diccionario jurídico español-neerlandés/Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans se basa en un
corpus de estatutos belgas y españoles, y consta de dos partes inseparablemente ligadas entre sí:
el diccionario en papel y la base de datos subyacente. Se tiene acceso a la base de datos mediante
el código único.

Este libro es un instrumento único para el traductor de textos jurídicos relacionados con el derecho
de empresas.

ISBN ----

Patricia Vanden Bulcke en Carine De Groote

De vertaler vindt in het boek een uniek instrument voor de vertaling van juridische teksten in het
ondernemingsrecht.

Patricia Vanden Bulcke
en Carine De Groote

Diccionario jurídico español – neerlandés

Grondslagen en beginselen
Tweede editie
Ingrid Opdebeek en
Stéphanie De Somer

Juridisch
woordenboek
Nederlands-Spaans

Patricia Vanden Bulcke
Carine De Groote

Algemeen
bestuursrecht

Op basis van een corpus van statuten

Diccionario jurídico
español – neerlandés
Basado en un corpus de estatutos sociales

ISBN ----
ca.  blz. | gebonden
19/09/17 11:41
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Bedrijf

Bij aankoop van de
volledige reeks Handboek
Boekhouden bieden
wij u % korting op
de totaalprijs.

De bijzondere bepalingen van diverse vennootschapsvormen mogen uiteraard niet ontbreken. Een afzonderlijk deel wordt gewijd aan alle types van vennootschappen, hun
belangrijkste kenmerken en bepalingen betreffende kapitaal en kapitaalwijzigingen.
Aansluitend worden ook de verschillende vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en bijkantoren gedefinieerd.

Belgian GAAP en IFRS

Reorganisaties zijn actueler dan ooit, maar hoe wordt hier boekhoudkundig gevolg aan
gegeven? Zowel fusies en splitsingen, de inbreng van een bedrijfstak, de omzetting of
ontbinding van een vennootschap als een gerechtelijke reorganisatie worden hier boekhoudkundig onder de loep genomen.
De essentiële begrippen en kenmerken van consolidatie worden summier voorgesteld.
Tot slot komen ook de verplichtingen inzake boekhouding en rapportering van de verenigingen en stichtingen aan bod.
De auteur houdt in dit werk rekening met de wet en het KB van 18 december 2015
tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU in de Belgische wetgeving. Deze uitgave is
dan ook uitermate actueel, waarbij telkens gesteund wordt op wettelijke bepalingen en
adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Hierdoor is dit handboek
niet alleen geschikt voor studenten, maar is het tevens onmisbaar voor de beoefenaars
van de cijferberoepen en nuttig voor juristen betrokken bij de financiële rapportering
van vennootschappen.

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de
onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie.
Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht
van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te
nemen.
In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als
aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie
in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat
wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden
verwerft u de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te
begrijpen en te kunnen beoordelen.
Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de implementatie
van de Europese Boekhoudrichtlijn in de Belgische regelgeving (de wet
en het KB van 18 december 2015).

Ondernemingsboekhouden:
van boekhouding
tot jaarrekening

Bij dit boek zijn extra elektronische oefeningen verkrijgbaar.

Jean Pierre Vincke

ISBN 978-94-000-0712-3

Derde editie

Boekhouden in essentie

Consolidatie

Inleiding boekhouden
voor niet-boekhouders
Vijfde editie
Jean Pierre Vincke en
Jo Van Den Bossche

Belgian GAAP en IFRS
Derde editie
Carine Coppens en
Mario Dekeyser

9 789400 007123

Basisboekhouden
Van begin- tot eindbalans

E. De Lembre R. Caen C. Coppens
C. Patfoort S. Podevijn

Mario Dekeyser is bedrijfsrevisor en audit partner bij Deloitte Bedrijfsrevisoren. Hij heeft
ruime praktijkervaring met het onderwerp in middelgrote, beursgenoteerde en internationale groepen. Tevens doceert hij het vak Consolidatie aan de KU Leuven en aan de
Vives Brugge Business School.

Ondernemings
boekhouden

Consolidatie

Ondernemingsboekhouden:
van boekhouding tot jaarrekening

Carine Coppens is vakgroepvoorzitter Financieel Management aan HoGent en zij doceert
Accountancy en fiscale opleidingsonderdelen in de professionele bacheloropleiding
Bedrijfsmanagement.

Consolidatie

Ook beroepsbeoefenaars die geconsolideerde financiële staten opmaken, controleren of
interpreteren, zullen in Consolidatie de nodige informatie vinden. Niet alleen een samenvatting van de consolidatietheorie, maar ook een overzicht van de meest voorkomende
consolidatieboekingen in de praktijk komen aan bod. Bovendien werd bijzondere aandacht
besteed aan de meest voorkomende wijzigingen in de consolidatiekring, die aan de hand
van duidelijke voorbeelden worden geïllustreerd.

Na een algemene inleiding komen de gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen betreffende het opmaken en neerleggen van de jaarrekening aan bod. De
meeste rubrieken uit de jaarrekening worden besproken, met aandacht voor de waarderingsregels en de boekhoudkundige verwerking. Het belang van het jaarverslag wordt
aangekaart, alsook de controle en de openbaarmakingsverplichtingen.

Basisboekhouden Van begin- tot eindbalans

Het boek richt zich in eerste instantie tot de student die zich de consolidatiebeginselen
eigen wil maken. Het is didactisch zo opgebouwd dat het ook uitstekend geschikt is voor
zelfstudie. Daarenboven hoort er bij het boek een digitaal platform dat toelaat de kennis van
de theoretische begrippen en oefeningen te testen. Voor docenten is er een powerpointpresentatie beschikbaar.

Dit werk geeft een globaal overzicht van de boekhoudkundige verplichtingen van vennootschappen. Naast de algemene beginselen van boekhouden en een schets van het
wettelijke kader, worden de principes voor het voeren van een dubbele boekhouding

bondigDekeyser
uitgelegd.
Carine Coppens en Mario

Jean Pierre Vincke

In eenvoudige taal worden eerst de consolidatiebegrippen, de consolidatieregelgeving en
de consolidatietechnieken beschreven respectievelijk conform BE GAAP en IFRS. Waar nuttig worden deze theoretische begrippen samengevat in handige overzichten. Vervolgens
worden aan de hand van eenvoudige voorbeelden de verschillende stappen in het consolidatieproces geïllustreerd. De voorbeelden zijn zo gekozen dat zij de meest voorkomende
problemen in de praktijk omvatten. Dit werk bevat bovendien gedetailleerde bronverwijzingen naar zowel het Belgische boekhoudrecht als naar de internationale boekhoudnormen.

Carine Coppens en Mario Dekeyser

Het boek Consolidatie behandelt de meeste aspecten van het consolidatieproces: in het
eerste deel wordt dit proces besproken vanuit de Belgische boekhoudregelgeving (Belgian
GAAP of BE GAAP), terwijl dat in het tweede deel wordt behandeld overeenkomstig de internationale boekhoudnormen ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS).

Ondernemings
boekhouden

Basisboekhouden Basis 4e druk NW LOGO.qxp_Opmaak 1 26-11-19 15:15 Pagina 1

Erik De Lembre
Renate Caen
Carine Coppens
Carine Patfoort
Sadi Podevijn

TWEEDE EDITIE

Ondernemingsboekhouden: van boekhouding
tot jaarrekening
Tweede editie
Jean Pierre Vincke

4e

editie

www.intersentia.be

Basisboekhouden
Van begin- tot eindbalans
Vierde editie
Erik De Lembre, Renate Caen,
Carine Coppens, Carine
Patfoort en Sadi Podevijn

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 besteden
aandacht aan de meest
voorkomende wijzigingen
in de consolidatiekring.

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.

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.
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ca.  blz. | paperback

ca.  blz. | paperback
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Dit boek is een toegankelijke
inleiding voor niet-boekhouders en studenten.
Het biedt hen inzicht in
de basisprincipes van het
boekhouden: volledigheid,
periodiciteit, continuiteit,
voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten
de inventarisverrichtingen,
consolidatie en de evolutie
naar IFRS-normen. Ze
volgen daarbij een stapvoor-stap opbouw aan de
hand van een praktijkvoorbeeld. Het boek behandelt
de meest voorkomende
transacties met voorbeelden
en bevat oefeningen voor
zelfstandige verwerking.
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Reeks
Handboek
Boekhouden

Erik De Lembre, Marleen Mannekens
en Liesbet Van deVelde

De andere titels in deze reeks:
Belgisch boekhoudrecht
Enkelvoudig boekhouden
Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw
Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en stichtingen)
IFRS
Essentiële begrippen en standaarden
Consolidatie

9 789400 007055

www.intersentia.be

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

De andere titels in deze reeks:
Belgisch boekhoudrecht
Enkelvoudig boekhouden
Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw
Dubbel boekhouden
Basisbeginselen
IFRS
Essentiële begrippen en standaarden
Consolidatie

Dubbel boekhouden
Basisbeginselen

3e

ISBN 978-94-000-1092-5

editie

< Barcode al aangepast volgens e-mail
An Vermaercke van 4/9/19 ‘met zonder haakje’

9 789400 010925

www.intersentia.be

Handboek
Boekhouden
IFRS
Essentiële begrippen en standaarden

Dit handboek behandelt op een grondige wijze de verschillende
IFRS-standaarden en tracht deze specifiek te kaderen vanuit een Belgische
toepassingscontext. De lezer is in staat op basis van dit handboek een goed
inzicht te krijgen in de IFRS-standaarden en aan de hand van de talrijke
toepassingen de theoretische aspecten praktisch in te vullen.

Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye
De andere titels in deze reeks:
Belgisch boekhoudrecht
Enkelvoudig boekhouden
Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw
Dubbel boekhouden
Basisbeginselen
Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en stichtingen)
Consolidatie

E. De Lembre
I. Bogaert

inclusief het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen

Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en stichtingen)

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Dit handboek
behandelt op een grondige wijze de verschillende rubrieken van de
jaarrekening. De lezer is in staat op basis van dit boek op een correcte
manier een jaarrekening conform het Belgische boekhoudrecht op
te stellen.
Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet en het
nieuwe KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Richtlijn
2013/34/EU.

E. De Lembre
P. Everaert
J. Verhoeye

E. De Lembre
P. Everaert
J. Verhoeye

E. De Lembre
M. Mannekens
L. Van de Velde

Belgisch boekhoudrecht
ISBN 978-94-000-0705-5

Handboek
Boekhouden

Vennootschapsboekhouden

editie

Erik De Lembre en Ignace Bogaert

IFRS

5e

ISBN 978-94-000-0643-0

9 789400 006430

Handboek
Boekhouden

Essentiële begrippen en standaarden

(inclusief verenigingen en stichtingen)

5e
herwerkte

IFRS Essentiële begrippen en standaarden

Dubbel boekhouden
Basisbeginselen

Dit standaardwerk bespreekt de organisatie en de techniek van het dubbel
boekhouden aan de hand van de Belgische boekhoudwetgeving. Het boek is
gestructureerd volgens de verschillende bedrijfsprocessen. Dit boek stelt de
lezer in staat zelf alle transacties boekhoudkundig te verwerken en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en resultaatverwerking) op te maken.
Deze editie werd geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet en het
nieuwe KB van 18 december 2015 tot omzetting van de Europese Richtlijn
2013/34/EU.

Vennootschapsboekhouden

Handboek
Boekhouden

Dubbel boekhouden Basisbeginselen

inclusief het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Belgisch boekhoudrecht

aart 2019 met betrekking tot het Wetboek
april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
De adviezen van de Commissie voor
dvies 2019/4 van 3 april 2019.

ereen met die op de website van de CBN.

Handboek Boekhouden 5 IFRS nieuwe versie.qxp_Opmaak 1 30-01-17 09:42 Pagina 1

Handb.Boekh 3 Dubb.5e editie NW .qxp_Opmaak 1 28-11-19 17:35 Pagina 1

gelgeving inzake boekhouden en financiële
ferentiestelsel (inclusief de adviezen van
k legt het wettelijk kader uit van waaruit in
ngen en stichtingen ontstaan.

kleine vzw

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige
standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk. De reeks is geschreven
door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken
niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor
iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.

www.intersentia.be

editie

Handboek Boekhouden.
Belgisch Boekhoudrecht

Handboek Boekhouden.
Dubbel Boekhouden

Handboek Boekhouden.
Vennootschapsboekhouden

Handboek Boekhouden.
IFRS

Inclusief het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en
verenigingen
Derde editie
Erik De Lembre, Marleen
Mannekens en Liesbet
Van De Velde

Basisbeginselen
Vijfde editie
Erik De Lembre, Patricia
Everaert en Jan Verhoeye

(inclusief verenigingen
en stichtingen)
Vijfde editie
Erik De Lembre, Patricia
Everaert en Jan Verhoeye

Essentiële begrippen
en standaarden
Erik De Lembre en
Ignace Bogaert

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.

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,
met veel aandacht voor de
logische samenhang tussen
balans, resultatenrekening en
resultaatverwerking.Dit is een
standaardwerk voor student
en beroepspracticus.

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. Het boek
bevat tal van verhelderende
praktijkvoorbeelden en werd
geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en
verenigingen.

In dit boek worden de IFRSstandaarden behandeld
vanuit een Belgische
toepassingscontext. Het
handboek illustreert de verschillende standaarden met
praktijkvoorbeelden uit Belgische jaarrekeningen van
beursgenoteerde vennootschappen. De aansluiting
met het Belgische boekhoudrecht wordt steeds
behouden aan de hand van
een visuele concordantietabel tussen de relevante
geconsolideerde balansrubrieken volgens het Belgische boekhoudrecht en de
overeenkomstige IFRSstandaard(en). Elk hoofdstuk wordt afgesloten met
praktische gevalstudies.
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ISBN ----

ISBN ----
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Bedrijf

ng

g
Computerboekhouden
met Octopus

Marieke Van Beylen, Filip De Maeseneer
en Wouter Bellekens

GRONDSLAGEN
FINANCIEEL
BOEKHOUDEN

Grondslagen financieel boekhouden geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden en richt zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de
boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid achter de boekhoudkundige cijfers.

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van
de KU Leuven.Tweede editie
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.
MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.

FINANCIEEL BOEKHOUDEN

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.

FINANCIEEL
BOEKHOUDEN
ANN GAEREMYNCK
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE
MARLEEN WILLEKENS

Financieel boekhouden is bestemd voor studenten hoger onderwijs en voor diegenen die
zich meer willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand
van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende Belgische boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.

ANN GAEREMYNCK
Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit boek uitALEXANDRA
DEN
ABBEELE
voerig aan bod, metVAN
waar nodig
verwijzingen
naar het boekhoudrecht en naar de adviezen
van de MARLEEN
Commissie voor WILLEKENS
Boekhoudkundige Normen.

GRONDSLAGEN
FINANCIEEL BOEKHOUDEN

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van
de KU Leuven.

ANN GAEREMYNCK
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE
MARLEEN WILLEKENS

ANN GAEREMYNCK
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE
MARLEEN WILLEKENS

Computerboekhouden

werking van de cases die aan bod komen, vindt u in een

met Octopus

hands-on’ onderdompeling in de mogelijkheden van
ternetboekhouden. In een eenvoudige starterscase leert
nsacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case,
een breed gamma aan veel voorkomende complicaties
e case bestaat uit drie stukken met een stijgende
niet gewoon ‘boeken’, maar ook de boekhouding met
len behandelen die niet geautomatiseerd kunnen
e actieve en creatieve benadering krijgt u de praktische
met Octopus volledig onder de knie.

Derde editie

M. Van Beylen
F. De Maeseneer
W. Bellekens

5e

editie

a.be

Computerboekhouden
met Octopus

Computerboekhouden
met WinBooks

Grondslagen
ﬁnancieel boekhouden

Vijfde editie
Marieke Van Beylen,
Filip De Maeseneer en
Wouter Bellekens

Marieke Van Beylen en
Filip De Maeseneer

Tweede editie
Ann Gaeremynck,
Alexandra Van den Abbeele
en Marleen Willekens

Dit handboek is een vlotte,
‘hands-on’ onderdompeling
in de mogelijkheden van
het onlinepakket Octopus
Internetboekhouden. In een
eenvoudige starterscase leert
u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan
wacht een uitdagende case,
uit het leven gegrepen, met
een breed gamma aan veel
voorkomende complicaties
en wetenswaardigheden.
U leert niet gewoon ‘boeken’,
maar ook de boekhouding
met inzicht organiseren.
Resultaat: u krijgt de praktische vaardigheid van het
werken met Octopus volledig
onder de knie. De documenten voor de uitwerking van
de cases vindt u in een aparte
bijgesloten bundel.

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.

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.

Financieel boekhouden
Derde editie
Ann Gaeremynck,
Alexandra Van den Abbeele
en Marleen Willekens

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.
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administratieve standpunten en rechtspraak,
zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin
opgenomen.
Inclusief de Europese richtlijn inzake het verlaagde btw-tarief voor e-publicaties, de “quick fixes”
vanaf 2020, de gevolgen van de Brexit, de wet
inzake de optionele B2B onroerende verhuur, de
richtlijnen van het nieuwe boetebeleid en het
standpunt betreffende de btw-aftrek bij evenementen.

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

BTW
actua

2019
Marc Govers

Carine Patfoort

Vennootschapsbelasting toegepast 2020

BTW actua 2019

Analytisch boekhouden en kostencalculatie

Analytisch
boekhouden en
kostencalculatie

Dit boek bevat een gestructureerd informatief
btw-jaaroverzicht m.b.t. 2019. Alle wetgeving,

Paul Begin en Annelies Roggeman

Marc Govers

en en kostencalculatie het handboek bij uitstek
omisch hoger onderwijs en voor mensen uit
len bij de implementatie van een costing- of

Werner Bruggeman Erik De Lembre
Patricia Everaert Sophie Hoozée
Carine Patfoort

delt dit werk uitgebreid de problematiek van
calculatie.

bakening van het terrein van de analytische
l 1) en met een studie van de kostensoorten
adering van full costing besproken in deel 3,
verdeelstaat, de resultaatbepaling als de joure boekhouding stapsgewijs aan bod komen.
-benadering, maar met een uitbreiding naar
productieprocessen. In deel 5 wordt de techn en geïntegreerd in de kostenverdeelstaat en
en slotte behandelen de auteurs direct costing
l 7). In dit laatste deel komt ook de verschil-

Bedrijf

Paul Begin en Annelies Roggeman

Vennootschapsbelasting
toegepast 2020

ISBN
ISBN 978-94-000-1178-6
978-94-000-1178-6

Editie 2020

VIJFTIENDE EDITIE

www.intersentia.be

9 789400 011786

Analytisch boekhouden
en kostencalculatie

Handboek Management
Accounting

Vijftiende editie
Werner Bruggeman, Erik
De Lembre, Patricia Everaert,
Sophie Hoozée en
Carine Patfoort

Elfde editie
Patricia Everaert,
Werner Bruggeman en
Sophie Hoozée

Btw actua 
Marc Govers

Dit boek bevat een
gestructureerd informatief
btw-jaaroverzicht m.b.t.
201. Alle wetgeving,
administratieve standpunten en rechtspraak,
zowel op Europees
als op Belgisch vlak, is
erin opgenomen.
Inclusief de Europese
richtlijn inzake het verlaagde btw-tarief voor
e-publicaties, de “quick
fixes” vanaf 2020, de gevolgen van de Brexit, de wet
inzake de optionele B2B
onroerende verhuur, de
richtlijnen van het nieuwe
boetebeleid en het standpunt betreﬀende de btwaftrek bij evenementen.

Vennootschapsbelasting
toegepast 
Paul Beghin en
Annelies Roggeman

In Vennootschapsbelasting
toegepast  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?

Het boek opent met een
algemene afbakening van
het terrein van de analytische boekhouding en de
kostencalculatie en met een
studie van de kostensoorten.
Daarna worden achtereenvolgens de traditionele
benadering van full costing
en de techniek van Activity
Based Costing besproken.
Vervolgens komt de boekhoudkundige verwerking
van full costing aan bod. Ten
slotte behandelen de auteurs
direct costing en standaardkostencalculatie.

De doelstelling van dit
boek is een inzicht te
geven in de belangrijkste
technieken van kostenen winstbepaling met als
hoofddoel accurate en
relevante beleidsinformatie te verschaﬀen aan
managers om hen maximaal te ondersteunen bij
het nemen van beslissingen en het sturen van de
verschillende afdelingen.
Hierdoor ligt de hoofdfocus van het boek op
management accounting, nl. verschaﬃng van
informatie over kosten en
winst aan managers.
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Bedrijf

Ontvang %
korting bij
abonnement op
de jaarlijkse editie.

NIEUW

Vademecum
Vennootschapsbelasting

2020
claude chevalier

Financieel beheer
voor KMO’s

Financieel management
toegepast

Vademecum Vennootschapsbelasting 

Tweede editie
Eddy Laveren en
Peter-Jan Engelen

Hoe financier ik mijn onderneming?
Derde editie
Rudy Aernoudt

Claude Chevalier

Dit boek behandelt de
belangrijkste vraagstukken
inzake ondernemingsfinanciering (corporate ﬁnance).
Zowel het aantrekken van
financiële middelen (de
financieringsbeslissing)
als het aanwenden ervan
(de investeringsbeslissing)
komen aan bod. Financieel
Beheer voor KMO’s is een
zeer toegankelijk basiswerk
inzake ondernemingsfinanciering, waarin de lezer heel
wat wegen en middelen worden aangereikt om waarde
te creëren voor de onderneming. Het boek biedt de
juiste mix van theoretische
onderbouw en praktische
toepasbaarheid, dankzij tal
van cijfervoorbeelden en
resultaten van empirisch
onderzoek.

Reeks Toegepast

Rudy Aernoudt studied economics and philosophy at the University of
Louvain and European economics at the College of Europe. He holds the
position of Professor of Corporate Finance and Enterprise Policy at the
Universities of Ghent and Nancy. He is the author of several books and
papers in the field of economics, politics and philosophy.

 | Prijs: € 

Financial Management in Practice

In contrast to the rather academic approach taken by other authors, Professor
Aernoudt opts for an approach based on practice, with cases and exercises
to enhance understanding of various theoretical approaches. This book
therefore fills an important gap.

xxii +  blz. | paperback

Rudy Aernoudt

This book is unique as it goes beyond the classical academic approach, and
opts for an approach whereby the theoretical insights are systematically
illustrated by concrete cases and exercises. This explains its title: Financial
Management in Practice. This approach makes this book very suitable both for
financial managers and for university and high school students.
Beginning with a description of the current banking and entrepreneurial
landscape, the book proceeds to examine the basic concept of financial
management. The business plan and financing plan become the working
tools in the author’s search for optimal financing and in determining the
value of the enterprise. This is followed by an analysis of all forms of debt
financing such as overdraft, investment credits, straight loans, leasing and
factoring.
Subsequently, the book examines mezzanine financing, formal and informal
venture capital, including business angels and crowdfunding, as well as stock
quotations and initial public offerings. The book concludes with a review on
the Basel Accords, from the viewpoint of the entrepreneur. This way, the
author provides ammunition for managers confronted with banks or venture
capitalists who claim that some actions are not possible “because of Basel”.
The glossary at the end of the book lists the major financial terms to ensure
smooth reading. The included tables with annuity factors should facilitate
the investment analysis. And last but not least, solutions to the exercises have
been included, so that the active reader can evaluate his own solutions.

ISBN ----

Finan
cial
Manage
ment

Rudy Aernoudt

Financial Management
in Practice

SECOND EDITION

Financial Management in Practice [druk].indd 1

24/07/19 10:03

Financial Management
in Practice Tweede editie

De auteur benadert de vennootschapsfiscaliteit aan
de hand van het schema
van de resultatenrekening.
Door deze benadering
komt de verwevenheid van
het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal
te staan. Deze structuur
leent zich er ook toe om
verbanden te leggen met
andere fiscale rechtstakken
(personenbelasting, BTW,
registratierechten, gewestbelastingen) en niet-fiscale
rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht,
sociaalzekerheidsrecht).
De gefaseerde inwerkingtreding van de hervorming
van de vennootschapsbelasting komt ter sprake in
het laatste deel.

Vademecum voor de VZW
Vierde editie
Isabel Demeyere, Marc Govers,
Philippe Van Damme en
Jean Pierre Vincke

Het Vademecum voor de
VZW is het praktijkboek
voor iedereen die werkt
voor een VZW of betrokken is bij de werking van
een VZW. De auteurs
verduidelijken op een
gestructureerde manier de
verschillende juridische
aspecten m.b.t. VZW’s,
gaande van de oprichting
van een VZW, over alle
aspecten van het dagelijks
bestuur, tot de ontbinding,
vereﬀening of omzetting
naar een vennootschap.

Rudy Aernoudt
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ISBN ----
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Bedrijf

Sociale
wetenschappen
Rudy Schellaert

Stef Adriaenssens

De sociologie heeft als doel en ambitie alle maatschappelijke verschijnselen en
sociaal gedrag te beschrijven en te verklaren. Daartoe behoort ongetwijfeld ook alles
wat mensen gewoonlijk als ‘economie’ omschrijven: kopen en verkopen, werken en
consumeren, geven en nemen, verdelen en belasten. Uiteraard heeft de sociologie
geen alleenrecht op de studie van de economie; wel heeft ze een eigen kijk op econorijke geschiedenis van de sociologie en aanverwante wetenschappen, zoals de sociale
en culturele antropologie.
Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van

Wat ervan te zeggen

BASISBEGINSELEN ECONOMISCHE SOCIOLOGIE

Rudy Schellaert is psycholoog en auteur, en hij coacht personen bij reflectie- en beslissingsprocessen.
Info: rudyschellaertwetz@gmail.com

Rudy Schellaert

deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische
en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen

Wat ervan te zeggen

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens,
medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, of
met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij mishandeling en misbruik, en met
politie en justitie. Ook de impact van sociale media, e-Health en recente methodieken als
casemanagement worden besproken. Gezien de recente evolutie kon een luik over terrorisme
en de recente wetgeving daarrond niet ontbreken. Het boek biedt een overzicht van de
bijbehorende wettelijke en deontologische kaders.
Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit
een ethisch kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee
de praktijkwerker dagelijks geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch kader wordt
nagegaan wat het belang ervan is voor de concrete begeleiding en samenwerking met cliënten
en collega’s. Workshops bieden de lezer de kans om individueel of in groep (bijvoorbeeld een
team of een klas) over de thema’s te reflecteren. Aan de hand van casussen en reflectievragen
en -oefeningen krijgt de lezer de kans om gefundeerde persoonlijke standpunten in te nemen
bij de ethische dilemma’s in concrete situaties.
Het boek is van toepassing op de hele welzijnszorg, en in het bijzonder op het ortho- en sociaalagogisch werkveld: personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, maatschappelijk
werk, psychiatrie, gezinshulp, ouderenzorg, kleurrijke en grijze zones etc. Zowel residentiële als
ambulante hulpverlening komen aan bod.

mische fenomenen in onze samenleving. Deze benadering vindt haar oorsprong in de

de jaren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de sociologie van het economische leven
een verrijking kan betekenen voor een economische analyse. Een van de centrale

argumenten is datin
in de
een bredere opvatting uitgewerkt wordt over wat
Informatie en beroepsgeheim
desociologie
welzijnssector

economie is. Dat laat toe op een meer diepgaande manier na te denken over de
relatie tussen bijvoorbeeld handelen op een markt en giftculturen.
Basisbeginselen economische sociologie is in de eerste plaats bestemd voor mensen
die geïnteresseerd zijn in economie en die willen weten hoe er buiten de economische discipline nagedacht wordt over de wereld van markten, prijzen en schaarse
middelen.

Stef Adriaenssens doceert Economische sociologie aan de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij verdedigde een historisch-sociologisch
doctoraat dat de relatie tussen religieuze overtuigingen en economische innovatie bij
een cohorte vroegindustriële ondernemers (18de-19de eeuw) onderzocht. Vandaag
verricht hij onderzoek op het raakvlak tussen samenleving en economie, in het bijzonder
over ondergrondse en informele economische fenomenen zoals belastingontduiking,
prostitutie en bedelarij.

Stef Adriaenssens

BASISBEGINSELEN

ECON0MISCHE
SOCIOLOGIE
2DE

EDITIE

Vijfde geactualiseerde editie
ISBN 978-94-000-0794-9

www.intersentia.be

Financiële analyse
van de onderneming

Handboek
bedrijfsﬁnanciering

Theorie en toepassing
op de jaarrekening volgens
Belgian GAAP
Twee delen | Vijfde editie
Hubert Ooghe,
Heidi Vander Bauwhede en
Charles Van Wymeersch

Vijfde editie
Marc Deloof, Sophie
Manigart, Hubert Ooghe
en Cynthia Van Hulle
ISBN ----
xxvi +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

ancial analyst in an international banking group with
se.

Business Valuation

elgian certified public accountant. He runs a renowned
d is executive professor at the University of Antwerp
and lecturer at the Karel de Grote Hogeschool – College
Antwerp.

Guy Parmentier
Bart Cuypers

l experts the book starts by presenting the essentials
and business valuation in a structured way. However,
ly written for non-financial specialists as also more
may find new perspectives for conducting financial
ls who work with relatively ‘static’ financial data
y and debt will welcome the more dynamic financial
in this book. This toolset will enable them to get to
ancial) matter faster by focusing on relevant data. By
financial analyses this book gives the reader a better
ny’s value. Not just by explaining theory, but by also
n use the output of the financial analyses to challenge
hat will determine the price you get or have to pay.

Guy Parmentier
Bart Cuypers

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

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.

ISBN ----
xxvi +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

company’s financial health and what drives company
financial analysis and business valuation is not always
ancial specialists such as managers with a more strategic
aving this intellectual skill-set can leverage your ability
gic decisions. Therefore, the authors have structured
at enables non-specialists to grasp all relevant financial
ols that allow efficient financial analyses.

9

Busi
ness
Valua
tion
Business Valuation
Using Financial Analysis
to Measure a Company’s Value

THIRD EDITION

17/01/17 15:15

Business Valuation

Corporate Finance

Using Financial Analysis to
Measure a Company’s Value
Derde editie
Guy Parmentier
en Bart Cuypers

Marc Deloof, Sophie
Manigart, Hubert Ooghe
en Cynthia Van Hulle

789400 007949

Basisbeginselen
economische sociologie
Tweede editie
Stef Adriaenssens

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.

ISBN ----
xxviii +  blz. | paperback
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Actualiteit

Meer onderhandelingen in het strafproces:
de wet van 18 maart 2018
B. De Smet

Doctrine
Jaargang 82 – Nummer 1 – 1 september 2018

2018-19

Verplichte tienjarige
aansprakelijkheidsverzekering of borgstelling
van aannemers, architecten en andere
dienstverleners in de bouwsector

Tweemaandelijks tijdschrift
Nummer 5
Jaargang 16 - 2018

In dit nummer

H. Van Ostaeyen

Jaargang 2018 - Nr. 2

2
De coördinerende deskundige: een commentaar
op artikel 964 Ger.W.

404

Noot Kristof Vanhove – Nieuwe omstandigheden bij
handelshuurprijsherziening. Voorzienbare problemen bij
evoluerende omstandigheden
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Elise Goossens
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378

Kris Lemmens, Jelena Adriaenssens en Cédric Vandekeybus

Hof van Cassatie 10 maart 2017

RECHTSLEER
Aanwending van de zorgvolmacht in de context van
(patrimonium)vennootschappen: meer zorgen dan macht
Evariest Callens
MODELLEN
Modellen van erfovereenkomsten
Jan Bael
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Gent 26 mei 2016
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GwH 24 april 2014 Herstel in eer en
rechten • Proeftijd • Invrijheidstelling
onder voorwaarden • Voorlopige
invrijheidstelling • Verschil 278
Cass. 14 mei 2013 Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken • Vordering van
de herstelvorderende overheid in
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Conclusie eerste advocaat-generaal
Duinslaeger 283
Cass. 5 juni 2013 Gebruik van valse
stukken • Fiscale valsheid • Valse stukken
gebruikt in het kader van het fiscaal
bezwaarschrift 286
Noot K. Lammens, Nogmaals over de
verjaring van het fiscaal gebruik van valse
stukken 289
Cass. 10 december 2013 Onderzoeksgerecht • Gebruik van valse stukken •
Verjaring • Stuiting • Onderzoeksrechter
• Huiszoeking • Redelijke termijn • Moti-
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vering • Rechtsherstel • Materiële
vergissing • Verbetering 291
Conclusie eerste advocaat-generaal
Duinslaeger 300
Cass. 22 april 2014 Art. 392 Sw. •
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Noot J. De Herdt, De benadering van de
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Noot P. Waeterinckx, Juridische
‘creativiteit’ ten dienste van de ‘kaalpluk’
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Antwerpen 2 december 2013 Verzet •
Tussenvonnis dat getuigenverhoor beveelt
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laste van deze laatsten • Toelaatbaarheid
van het verzet van beklaagden 326
Antwerpen 22 januari 2014 Belaging •
Ernstige rustverstoring • Versturen van
aanzienlijk aantal sms-berichten op een
korte tijdsspanne • Wet elektronische
communicatie • Plaatsen tracking device
onder voertuig 327

augustus 2014

Assisen Tongeren 9 mei 2014
Suïcidepact • Geen morele dwang •
Toestemming slachtoffer • Geen
rechtvaardigingsgrond • Oudermoord 328
Corr. Antwerpen 11 oktober 2013
Deskundigenonderzoek • Delegatie van
zijn rechtsmacht • Nietigverklaring door
het onderzoeksgerecht bij toepassing van
art. 131, § 1 Sv. • Deskundige die zich
uit eigen beweging inliet met de
beoordeling van de schuld • Wering uit
het debat voor het strafgerecht • Nota
van het Openbaar Ministerie dat
verwijst naar te weren stukken • Geen
wering 329
Noot L. Huybrechts, Is de rechterlijke
opdracht aan de deskundige om
aanwijzingen van misdrijven te zoeken
een overdracht van rechtsmacht? 331

¬ Wetgeing
Franky Goossens 335

¬ ANDERE PUBLICATIES
Franky Goossens 343
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Familiaal vermogensrecht – Hof van Beroep Antwerpen, Brussel
en Gent

September - oktober

Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht

Alain De Nauw, Hoe algemeen is het
bijzonder strafrecht? Over de invloed van
leerstukken van het algemeen strafrecht
op de misdrijven van gemeen recht 253

STEP

357

Tom Toremans

Overheidsopdrachten – Rechtspraakoverzicht
Raad van State 2017

Verder in dit nummer onder meer rechtspraak over:

Personen- en familierecht

NULLUM CRIMEN

OM_Nullum_crimen_2014_04.indd 1-3

Rechtskundig
Weekblad
Redactie: A. Van Oevelen,
J. Baeck, I. Boone,
S. Mosselmans,
P. Popelier, W. Rauws,
V. Sagaert en
S. Van Overbeke

Het Rechtskundig Weekblad geeft u een bondig
overzicht van de belangrijkste rechtspraak. Een
ervaren redactieteam en
talrijke vaste medewerkers staan in voor een
uitgelezen selectie van
rechtspraak. Daarnaast
worden met behulp
van korte en bondige
hoofdartikelen aangelegenheden behandeld die
van belang zijn voor de
rechtspraktijk. Als online
abonnee kunt u het
Rechtskundig Weekblad
ook onbeperkt raadplegen via www.rw.be
en Jurisquare. Zo heeft u
toegang tot alle artikels
sinds jaargang 1-1.
Verschijnt wekelijks,
behalve in juli en augustus

Tijdschrift voor
Bouwrecht en
Onroerend Goed
Voorzitters: K. Deketelaere
en A.L. Verbeke
Hoofdredactie: N. Carette,
B. Delvaux, K. Uytterhoeven
en K. Vanhove

TBO is hét basistijdschrift voor iedereen
die professioneel met
het bouwgebeuren in
aanraking komt. Dit
bouwgebeuren wordt
multidisciplinair benaderd: de focus richt zich
zowel op het gebouw,
op de grond en op de
interactie tussen beide
als op de activiteit van
het bouwen zelf. Ook de
interactieve behandeling
van privaat- en publiekrecht kadert in dit
opzet. Talloze aspecten
van contractenrecht,
zakenrecht, fiscaal recht
en aansprakelijkheidsrecht worden uitgebreid
besproken. TBO speelt
rechtstreeks in op de
actualiteit en de noden
van de praktijk.

3e proef

afgiftekantr: 3000 leuen 1 • 608143 • intersentia • grenstraat 31 • e-2640 mrtsel

Estate
Planning

Tijdschrift Estate
Planning
Hoofdredacteur:
A.L. Verbeke

Tijdschrift Estate
Planning informeert
vermogensplanners,
notarissen, advocaten,
accountants en revisoren
over alle recente ontwikkelingen van estate
planning (de organisatie en overdracht van
vermogen in zijn geheel,
zowel tijdens het leven
als bij overlijden). Via
diepgaande en wetenschappelijk onderbouwde artikelen met
bijzondere relevantie
voor de praktijk van
elke vermogensplanner,
geschreven in een vlotte
en duidelijke taal, krijgt
u telkens een duidelijk
beeld van een bepaald
aspect of een recente
ontwikkeling in de estate
planning-praktijk.

18-8-2014 13:39:21

Nullum Crimen

Competitio

Tijdschrift voor Straf- en
Strafprocesrecht

Tijdschrift voor Belgische
mededinging – Revue
de la concurrence belge

Redactie: L. Arnou,
H. Berkmoes, J. De Herdt,
F. Deruyck, T. Deschepper,
M. De Swaef, A. Dierickx,
E. Francis, F. Goossens,
J. Meese, M. Minnaert,
J. Rozie, M. Rozie, M. Sterkens,
P. Traest, D. Van Daele,
E. Van Dooren, F. Van Volsem,
R. Verstraeten, P. Waeterinckx
en A. Winants.

Er is geen nieuwe bijzondere wet of er worden
tal van strafbepalingen
aan toegevoegd. Er loopt
geen geschil of er zijn
strafrechtelijke implicaties. En dan is er nog de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Redenen
te over om een beroep te
doen op de beste specialisten, met gezaghebbende doctrine, recente
rechtspraak en duiding
bij nieuwe wetgeving.

Redactie: Peter Wytinck
(hoofdredacteur), Dirk Arts,
Damien Gerard, Joachim
Marchandise, Grégoire
Ryelandt, Patrick Van Cayseele
en Denis Waelbroeck

Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging
en mededingingsrecht
in België. Elk kwartaal
becommentarieert het
tijdschrift belangrijke
ontwikkelingen inzake
Belgische en Europese
mededinging aan de
hand van vaste rubrieken.
Competitio levert al meer
dan tien jaar een bijzondere bijdrage aan deze
belangrijke rechtstak door
middel van hoogstaande
artikels, rechtspraak,
commentaren op de
rechtspraak en kronieken, en dat zowel vanuit
juridische, economische
als beleidsoogpunten.
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