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In deze catalogus vindt u een praktisch overzicht van onze belangrijkste Nederlandstalige titels van 2016-2017. Uiteraard kunt u ook al
onze uitgaven thematisch consulteren op onze vernieuwde website
www.intersentia.be.
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Intersentia streeft continu naar de hoogste kwaliteit, zowel wat
vormgeving als wat inhoud betreft. Dankzij ons sterk aanbod en
onze strikte peer-reviewprocedures kunnen we er trots op zijn dat
Intersentia binnen de eigen landsgrenzen de meest gereputeerde
standaardwerken van de belangrijkste auteurs binnen de juridische,
economische en sinds kort ook de sociaal-agogische vakgebieden
mag uitgeven.
Ook voor 2016-2017 hebben we weer een aantal waardevolle uitgaven
voor u in petto. Het Handboek familiaal vermogensrecht wordt zonder
twijfel dé referentie voor wie met het familiaal vermogensrecht in
aanraking komt. De vierde editie van Handboek Gerechtelijk Recht –
geheel up-to-date gebracht met de hertekening van het gerechtelijk
landschap en Potpourri I en III – is onmisbaar voor elke jurist. Het
Handboek Verzekeringsrecht maakt u niet alleen snel wegwijs in het
kluwen van de gewijzigde wetgeving, maar biedt u eveneens een
grondig antwoord op al uw verzekeringsvragen. De reeks Contractuele
clausules is het afgelopen jaar fors uitgebreid met de delen Koop –
Gemeen recht, Koop – Aandelen en Aanneming – Bouwwerken.
De delen Huur en Koop – Onroerend goed verschijnen nog in 2016.
Niet enkel kwaliteit, maar ook innovatie dragen we hoog in het
vaandel. Onze compliance software breidden we succesvol uit met
First Manager, een softwarepakket waarmee u via één platform uw
boekhouding gestructureerd kunt afsluiten met een onmiddellijke
link naar de aangifte vennootschapsbelasting en jaarrekening.
Uiteraard ontwikkelen we onze toonaangevende softwaretools
First Jaarrekeningen en First Belastingaangiften verder om aan al
uw noden te blijven voldoen.
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Intersentia heeft daarnaast een uitgebreid en snelgroeiend educatief fonds. Een volledig overzicht van onze titels voor het hoger
onderwijs vindt u terug in onze aanvullende BaMa-catalogus.
Voor ons Engelstalig fonds verwijzen we u graag naar onze
Engelstalige catalogus.
Tot slot willen wij graag u – onze auteurs, klanten en lezers –
bedanken. Het is immers uw zoektocht naar kwaliteit die aan de
basis van ons succes ligt.

Kris Moeremans

Pascale Van Houtte

Hans Kluwer

Dit icoontje staat bij titels waarvan een docentenexemplaar 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

- Ludo Cornelis (VUB) vraagt zich af of er nog iets overblijft van rechterlijke controle op
excessieve prijzen.
- Willy Van Eeckhoutte (UGent) analyseert ten slotte de ins en outs van het ontslagrecht,
dat met CAO nr. 109 grondig werd hervormd.

De illusie van
de juridische waarheid
Essay over (ge)recht, media en de burger

Een kritische blik op zekerheden [druk].indd 1

Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per deﬁnitie rechtsgevolgen uit.
Correct gevolg geven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd
even gemakkelijk.

Contracten en eenzijdige rechtshandelingen lokken per deﬁnitie rechtsgevolgen uit.
Correct gevolggeven aan een overeenkomst of rechtshandeling is echter niet altijd
even gemakkelijk.

Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er
immers vaak toe dat de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de
interne wil van degene die de rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context
waarbinnen de handeling gesteld wordt, van belang zijn. Alle communicatie én elke
rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd worden.

Op het moment van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk is welke verbintenissen de rechtshandeling nu net omvat. Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er
immers vaak toe dat de verklaarde intentie of verwachting niet overeenkomt met de
interne wil van degene die de rechtshandeling stelt. Daarenboven kan ook de context
waarbinnen de handeling gesteld wordt van belang zijn. Alle communicatie én elke
rechtshandeling moet dus geïnterpreteerd worden.

Een kritische blik op zekerheden,
prijsregulering en ontslag

Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de
wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator
zelf de meest juiste vindt. Men moet dus de wil van de handelende persoon of de contractanten achterhalen.
De zoektocht naar die partijwil kan gebeuren vanuit twee fundamenteel verschillende
benaderingswijzen. Aan de ene kant kan men argumenteren dat de werkelijke – subjectieve – intentie als richtsnoer moet gelden. Aan de andere kant kan men ook stellen
dat de letter van de rechtshandeling moet primeren: de objectieve interpretatie. Deze
is immers de veruitwendigde bedoeling en de tegenpartij en derden hebben enkel van
deze wil kennisgenomen, zodat ze ervan mogen uitgaan dat deze de waarheid is.
Terwijl men in de ene jurisdictie focust op het subjectieve, gaat men in andere eerder uit
van de objectieve elementen. Alle systemen maken bij hun interpretatie echter gebruik
van beide elementen.
Dit boek onderzoekt wat nu de beste interpretatiemethode is en hoe een coherent en
werkbaar systeem van interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien, rekening
houdend met de autonomie van de handelende personen aan de ene kant en met de
rechtszekerheid aan de andere kant.
De auteur is advocaat bij de balie van Brussel.

Essay over (ge)recht, media
en de burger
Hugo Lamon

Dit boek onderzoekt hoe de
juridische waarheid gevormd
wordt vanuit drie invalshoeken. In het eerste deel komt
aan bod hoe de juridische
waarheid volgens de rechtzoekende emotioneel gekleurd
wordt. De actoren binnen
justitie komen tot de juridische
waarheid via reductie en/of
selectie van de feiten. Vervolgens onderzoekt de auteur hoe
een ‘juridisch feit’ een nieuwsfeit wordt. Ten slotte wordt de
interferentie tussen de drie
vormen van waarheidsvinding
geanalyseerd.
ISBN ----
xvi +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Een kritische blik op
zekerheden, prijsregulering
en ontslag
Ignace Claeys (ed.), Joke Baeck,
Ludo Cornelis, Piet François,
Philippe Lambrecht,
Erik Peetermans en
Willy Van Eeckhoutte

Dit boek bevat vijf bijdragen naar aanleiding van de
Alumnidag aan de faculteit
Rechtsgeleerdheid aan de
Universiteit Gent. Joke Baeck
analyseert de wet die het
zekerhedenrecht hervormt.
Piet François stelt de vraag of
die wet niet meer problemen
creëert dan ze oplost. Philippe
Lambrecht en Erik Peetermans
analyseren de instrumenten
van prijsregulering in het Wetboek Economisch Recht, terwijl
Ludo Cornelis zich afvraagt of er
nog iets overblijft van rechterlijke controle op excessieve
prijzen. Willy Van Eeckhoutte
analyseert de ins en outs van het
ontslagrecht, dat met CAO nr.
10 grondig werd hervormd.
ISBN ----
xii +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Bestel dit boek op www.intersentia.be.
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Dit boek verwerkt de interpretatieregels, toegelicht in de uitgave Interpretatie van
rechtshandelingen van dezelfde auteur in heldere en bruikbare clausules. De voorgestelde clausules zorgen ervoor dat interpretatieproblemen bij rechtshandelingen tot een
minimum beperkt worden en de verklaarde of verwachte intentie overeenkomt met
degene die de rechtshandeling stelt.
De auteur is advocaat bij de balie van Brussel.

Johanna Waelkens

Interpretatie van overeenkomsten
en eenzijdige rechtshandelingen

Johanna Waelkens

Interpretatie van overeenkomsten
en eenzijdige rechtshandelingen
Clausules

20/07/16 13:53

18/02/16 15:17

De illusie van de
juridische waarheid

Contracten en rechtshandelingen dienen geïnterpreteerd te worden op basis van de
wil van de handelende personen, niet op basis van de uitlegging die een interpretator
zelf de meest juiste vindt. Men moet dus de wil van de handelende persoon of de contractanten achterhalen.

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen
Clausules

Hugo Lamon

Johanna Waelkens

caat aan de balie van Hasselt en publicist. Hij publiceert
nomisch recht en deontologie.

- Philippe Lambrecht en Erik Peetermans (VBO) analyseren de instrumenten van
prijsregulering in het Wetboek Economisch Recht.

Ignace Claeys (editor)
Joke Baeck, Ludo Cornelis, Piet François, Philippe Lambrecht,
Erik Peetermans en Willy Van Eeckhoutte

Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen

n of die waarheden geen plaats moeten ruimen voor meer

- Piet François (bedrijfsjurist BNP Paribas Fortis) stelt de vraag of die wet wel nodig was
en niet meer problemen creëert dan ze oplost.

Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag

d botst soms met de mediawaarheid. Er wordt nagegaan
n magistraten, advocaten en journalisten hiermee omgaat
oor de mediaberichtgeving over justitie.

- Joke Baeck (UGent) analyseert de wet die het zekerhedenrecht hervormt.

De illusie van de juridische waarheid

raten selecteren feiten om die te doen passen in een
r komt dan de ‘juridische waarheid’ uit.

Johanna Waelkens

Ignace Claeys (editor)

Hugo Lamon
Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag
nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent:

n ook. Niet alles wat er in de wereld gebeurt, wordt ook een
aberichtgeving is er meer aandacht voor het afwijkende,
es omdat justitie zelf bijna niet proactief communiceert,
euws over justitie meer aandacht.
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Nieuwe
uitgaven

Interpretatie van overeenkomsten en
eenzijdige rechtshandelingen
Johanna Waelkens

Deel 1

Deel 2 | Clausules

ISBN ----

ISBN ----

xviii +  blz. | gebonden

ca.  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Ook verkrijgbaar als set: ISBN ---- | Prijs: € 

Contracten en eenzijdige
rechtshandelingen lokken
per deﬁnitie rechtsgevolgen uit. Correct gevolg
geven aan een overeenkomst of rechtshandeling
is echter niet altijd even gemakkelijk. Op het moment
van uitvoering blijkt regelmatig dat het onduidelijk
is welke verbintenissen de
rechtshandeling omvat.
Taalkundige onnauwkeurigheden leiden er vaak toe
dat de verklaarde intentie
of verwachting niet overeenkomt met de wil van
degene die de rechtshandeling stelt. Contracten en
rechtshandelingen dienen
geïnterpreteerd te worden
op basis van de wil van de
handelende personen.

Deel 1
Dit boek onderzoekt wat de
beste interpretatiemethode
is en hoe een coherent
en werkbaar systeem van
interpretatie van rechtshandelingen eruit moet zien,
rekening houdend met de
autonomie van de handelende personen en met de
rechtszekerheid.
Deel 2 | Clausules
Dit boek verwerkt de
interpretatieregels uit deel 1
in heldere en bruikbare
clausules die ervoor zorgen
dat interpretatieproblemen
bij rechtshandelingen tot
een minimum beperkt
worden en de verklaarde of
verwachte intentie overeenkomt met de wil van degene
die de rechtshandeling stelt.
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Faculteit Rechtsgeleerdwerpen.

Handboek
Gezondheidsrecht

Een onontbeerlijke en toegankelijke gps voor wie
zich wil verdiepen in het grondwettelijk recht

Thierry Vansweevelt
en Filip Dewallens (eds.)

Volume I
Zorgverleners: statuut en
aansprakelijkheid
Reeks Gezondheidsrecht, nr. 
ISBN ----
lx + . blz. | gebonden

Stefan Sottiaux

ISBN ----
xxiv +  blz.
paperback
 | Prijs: € 
2/02/16 08:43

Grondwettelijk recht
Stefan Sottiaux

Dit boek biedt een volledig
overzicht van het grondwettelijk recht in de
gelaagde rechtsorde.
Het is in de eerste plaats
opgevat als een inleidende
cursus voor al wie zich in
het grondwettelijk recht
wil verdiepen. Daarnaast
combineert deze uitgave
een grondige analyse van
het Belgisch grondwettelijk recht met een bespreking van het grondwettelijk recht dat we op de
andere bestuursniveaus
aantreﬀen. Het gaat ook

04

 | Prijs: € 

Nieuw
standaardwerk

Grondwettelijk recht
Grondwettelijk recht

et combineert een groneen bespreking van het
aantreffen. Het gaat ook
chillende overheden. Per
k en de rechtsleer. Daarleidinggevende arresten

Gezondheidsrecht

Stefan Sottiaux

lijk recht in de gelaagde
dende cursus voor al wie
icht het boek zich op de
ek.

Grondwettelijk
recht

uitgebreid in op de complexe verhoudingen tussen
de verschillende overheden. Per thema schetst de
auteur de diverse visies
in de rechtspraak en de
rechtsleer.
“Sottiaux´ handboek is
een onontbeerlijke en
toegankelijke gps voor
wie zich wil verdiepen in
het grondwettelijk recht
in de gelaagde rechtsorde, zoals die in België is
ontstaan als gevolg van de
opeenvolgende staatshervormingen.”
Rik Van Cauwelaert,
De Tijd, 1 maart 2016

Zorgverleners, advocaten,
magistraten en studenten
vroegen om een breed,
grondig en volledig
overzicht van het
gezondheidsrecht. Met
dit opus magnum komen
Thierry Vansweevelt en
Filip Dewallens aan die
vraag tegemoet.
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. Naast de

Volume II
Rechten van patiënten:
van embryo tot lijk
Reeks Gezondheidsrecht, nr. 
ISBN ----
lviii + . blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Set Volume I en II
ISBN ----
. blz. | gebonden
 | Prijs: € 

rechten van de beroepsbeoefenaars worden vanzelfsprekend ook hun plichten en
hun aansprakelijkheid zeer
uitgebreid uiteengezet.
In Volume II worden de rechten van patiënten tijdens de
levensloop van de persoon
gevolgd: van embryo tot lijk.
De patiëntenrechten spelen
een steeds belangrijkere rol
in de rechtspraak en worden
uitvoerig besproken.
Het Handboek Gezondheidsrecht 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
betrokken is in de gezondheidszorg.

Bestel dit standaardwerk op www.intersentia.be.
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Gezondheidsrecht

Het statuut van de ziekenhuisarts

Filip Dewallens

Het statuut
van de ziekenhuisarts

De bijdragen in dit Jaarboek Energierecht 2015 zijn van Raf Callaerts,
Thomas Chellingsworth, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Klaas Nijs,
Stephanie Schildermans, Wouter Vandorpe, Lothar Van Driessche,
Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.

De rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen
en ziekenhuizen

ISBN 978-94-000-0593-8

Derde editie

Organisatie van de gezondheidszorg [druk].indd 1

15/10/15 10:53

Bernard Vanheusden is hoofddocent aan de Faculteit Rechten
van de UHasselt. Hij doceert onder meer Omgevingsrecht,
Milieubeleid en European Environmental Law. Hij is tevens als
advocaat verbonden aan de balie van Limburg.
Geert Van Hoorick is sinds 2000 professor in de vakgebieden
Bestuursrecht en Milieurecht aan de Universiteit Gent. Hij is er
belast met vakken in onder meer het omgevingsrecht, het natuur
beschermingsrecht, het notarieel bestuursrecht, het dieren
welzijnsrecht en het agrarisch recht. Tevens is hij advocaat aan de
balie van Gent. Hij is lid van de Environmental Law Commission
van de IUCN en van het European Environmental Law Forum.

Kurt Deketelaere en Bram Delvaux (editors)

ISBN:978-94-000-0740-6
978-94-000-0740-6
ISBN

www.intersentia.be

9 789400 005938

Milieurecht in kort bestek geeft op een beknopte en gestructureerde
wijze een overzicht van het milieurecht. In een eerste deel wordt
het milieurecht kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd, waarbij
o.m. aandacht uitgaat naar de instrumenten van het milieubeleid.
Vervolgens wordt het milieurecht op internationaal en Europees
niveau behandeld. Het volgende en meest uitgebreide deel gaat in
op het Vlaamse niveau. Er wordt stilgestaan bij de organisatie van
het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechtsbescherming, alsook
de besluitvorming in het milieubeleid. Nadien wordt een overzicht
geboden van het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest.
Topics als de omgevingsvergunning/milieuvergunning, MER, water,
afval, bodem, natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving
komen daarbij uitgebreid aan bod.

Milieurecht
in kort bestek

I REEKS GEZONDHEIDSRECHT 15 I

Met dit Jaarboek Energierecht 2015 lichten de auteurs de belangrijkste
ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben
voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
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Jaarboek
Energierecht 2015

Bernard Vanheusden en
Geert Van Hoorick

RGR 15

n dit boek zijn verrassend. Naast de diepgaande
uikbare aanbevelingen gedaan voor het beleid. Dat die
natuurlijk door de jarenlange ervaring van Filip Dewallens
ur van tal van onze ziekenhuizen en medische raden. Het is
n ook omgezet heeft in toepasbare beleidsaanbevelingen
worden genomen bij de verdere uitwerking van het beleid
an de ziekenhuisarts beschikken we nu over een grondige
ers de komende jaren kan en zal inspireren.”
e Zaken en Volksgezondheid)

Stefaan Callens en Jan Peers (eds.)

Organisatie van
de gezondheidszorg

Jaarboek Energierecht 2015

Dit boek richt zich tot iedereen die van ver of dichtbij een band heeft met de gezondheidszorg
in België.

Organisatie van de gezondheidszorg

ng partner van het advocatenkantoor Dewallens &
en en promoveerde tot doctor in de rechten aan de
het statuut van de ziekenhuisarts. Filip is voorzitter
ndheidsrecht en gastprofessor aan de UAntwerpen
n met Thierry Vansweevelt het monumentale Handboek
p Dewallens lid van de raad van bestuur van de

Kurt Deketelaere en
Bram Delvaux (editors)

Filip Dewallens

zondheidsinstellingen. Nochtans kregen zij pas in
ordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en
Naast de bespreking van de verschillende individuele
tsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging
et statuut van de medische raad, de hoofdarts en
orgelicht en er worden voorstellen gedaan om de
erbeteren. De controverse wordt daarbij niet geschuwd.
s een synthese aangereikt met creatieve oplossingen.
r in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Maar er wordt
ereld is sinds 1986 onherkenbaar veranderd en die
ng geraakt. Daarom worden meteen ook voorstellen
uisarts aan de wijzigende context aan te passen en het
maken voor de toekomst.

Al deze ontwikkelingen komen uitvoerig aan bod in deze herwerkte editie. Het werk vangt aan
met een algemeen overzicht van de kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem en
van het zorgaanbod. Zowel de ziekenhuissector, de sector van de ouderenzorg, de preventieve
sector als de geestelijke gezondheidszorg krijgen de nodige aandacht.
Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De auteurs gaan
na wie bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau (vooral ook na de zesde
staatshervorming) regelgeving inzake de gezondheidszorg uit te werken.
Speciale aandacht gaat in dit boek ook uit naar het omgaan met gezondheidsgegevens in het
kader van e-health en m-health. Na een titel waarin er aandacht is voor de financiering van
de gezondheidszorg, met inbegrip van de plannen voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering,
staan de auteurs stil bij de regelgeving die te maken heeft met het onderzoek, de productie,
de verdeling, de verkoop, de promotie en de terugbetaling van geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen. De bio-ethiek en de rechtspositie van de patiënt, met inbegrip van tendensen
inzake het medische aansprakelijkheidsrecht, maken het voorwerp uit van een aparte titel in dit
boek. De auteurs eindigen met een bespreking van de impact van de mededinging op de gezondheidszorg, en in het bijzonder van de overheidsopdrachtenwetgeving die van toepassing
is op de ziekenhuizen.

Stefaan Callens en Jan Peers (eds.)

De gezondheidszorg is volop in verandering. Er zijn plannen om de ziekenhuisfinanciering grondig te hervormen. Tegelijkertijd moeten de federale overheid en de gemeenschappen rekening
houden met de zesde staatshervorming. De Europese Unie kijkt in toenemende mate toe hoe
de (ziekenhuis)zorg wordt gefinancierd.

Milieu- en
energierecht

16_245_16_energierecht 2015_V3.indd 1

9 789400 007406

4/11/15 10:21

Bernard Vanheusden en Geert Van Hoorick

Milieurecht
in kort bestek
Tweede editie

ISBN 978-94-000-0743-7

www.intersentia.be

Milieurecht in kort bestek v3.indd 1

Het statuut van de
ziekenhuisarts

Organisatie van de
gezondheidszorg

Jaarboek
Energierecht 

De rechtsverhoudingen tussen
ziekenartsen en ziekenhuizen
Filip Dewallens

Derde editie
Stefaan Callens en
Jan Peers (eds.)

Kurt Deketelaere en
Bram Delvaux (eds.)

In dit boek wordt het statuut
van de ziekenhuisarts voor het
eerst grondig onderzocht en
verklaard in al zijn juridische
ﬁnesses. Naast de bespreking
van de individuele rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt hun collectieve
vertegenwoordiging in het
ziekenhuis aan bod. Het statuut
van de medische raad, de
hoofdarts en het artsdiensthoofd wordt kritisch doorgelicht. Er worden ook voorstellen
gedaan om de doelmatigheid
van hun optreden te verbeteren. Het boek presenteert
creatieve oplossingen voor de
dagelijkse ziekenhuispraktijk
en formuleert voorstellen
om de positie van de ziekenhuisarts aan te passen aan de
wijzigende context.

Dit boek biedt een overzicht
van de kenmerken van het
Belgische gezondheidszorgsysteem, met bijzondere
aandacht voor het aanbod
in de gezondheidszorg en
de werking, programmatie,
erkenning en ﬁnanciering
van ziekenhuizen. De auteurs gaan na wie bevoegd is
om op Europees, federaal en
gemeenschapsniveau regelgeving uit te werken. Ze besteden ruime aandacht aan
het verwerken van gezondheidsgegevens, e-health, de
ﬁnanciering van de gezondheidszorg en de impact van
de mededinging. Ook het
onderzoek en de productie,
verdeling, verkoop en terugbetaling van geneesmiddelen
en medische hulpmiddelen
komen aan bod.

Reeks Gezondheidsrecht, nr. 

recht in kort bestek

9 789400 007437

Met dit jaarboek lichten de
auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens
het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein
van het energierecht (in zijn
ruime betekenis).
De bijdragen zijn van
Raf Callaerts,
Thomas Chellingsworth,
Bram Delvaux,
Frederik Dewaele,
Klaas Nijs,
Stephanie Schildermans,
Wouter Vandorpe,
Lothar Van Driessche,
Dominique Vanherck en
Damien Verhoeven.
Reeks Jaarboek Energierecht
ISBN ----
xviii +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

23/09/16 08:33

4/05/16 11:21

Milieurecht in kort bestek
Tweede editie
Bernard Vanheusden en
Geert Van Hoorick

Dit boek geeft op een beknopte
en gestructureerde wijze een
overzicht van het milieurecht.
In een eerste deel wordt het
milieurecht gesitueerd in zijn
beleidsmatige context, met
aandacht voor de instrumenten
van het milieubeleid. Vervolgens wordt het milieurecht op
internationaal en Europees
niveau behandeld. Het meest
uitgebreide deel gaat in op
het Vlaamse niveau. Er wordt
stilgestaan bij de organisatie
van het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechtsbescherming en de besluitvorming. Het
boek biedt ook een overzicht
van het materieel milieurecht
in het Vlaamse Gewest, met
thema’s als de milieuvergunning, MER, water, afval, bodem,
natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving.
Reeks Recht in kort bestek, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xxvi +  blz. | gebonden

xxiv +  blz. | paperback

xviii +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

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

Vastgoed- en
bouwrecht
VPS
2

De eerste publicatie over de nieuwe kaderwet
met toelichting van het toepassingsgebied

Pandendecreet van 27 maart 2009 vernietigd. Het gaat hierbij enerzijds
over de bepalingen inzake ‘sociale last’ en anderzijds over de regels betreffende het ‘wonen in eigen streek’.
De vernietiging door het Grondwettelijk Hof heeft terugwerkende kracht
en grijpt dus in in de lopende en bestaande projecten. De gevolgen van
het arrest gelden erga omnes, waardoor niemand nog rechten kan putten
uit of gebonden kan worden door de vernietigde bepalingen. Dit geldt
zowel voor de overheid als voor de rechtsonderhorigen.
De vernietiging doet evenwel tal van concrete vragen rijzen voor de
praktijk, zowel voor de Vlaamse overheid (het Vlaamse Gewest, provincies, gemeenten, intercommunales en huisvestingsmaatschappijen) als
voor eigenaars, projectontwikkelaars, investeerders en de verschillende
vastgoedberoepen. Dit boek tracht een duidelijk antwoord te bieden op

Grond- en Pandendecreet

deze vragen en gaat uitgebreid in op het rechtsherstel dat na de vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof aan de orde is. Het bevat dan
ook een schat aan informatie voor iedereen – advocaat, notaris, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid enz. – die
op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

en is bijna continu onderhevig aan evoluties.
e nieuwe invalshoeken, die niet steeds door
htspraktizijn heeft steeds opnieuw nood aan
einig mogelijk fouten maakt.

17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speledige nieuwe kaderwet is het resultaat met
beperken tot de omzetting van de richtlijnen,
es maakt.

Vastgoedpraktijkstudies

2

Jan Ghysels en John Toury (eds.)

Met zijn arresten nr. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 heeft
het Grondwettelijk Hof, wegens strijdigheid met de Europese regelgeving en de Belgische Grondwet, bepaalde delen van het Grond- en

Grond- en
Pandendecreet
De gevolgen van de vernietiging

Jan Ghysels en John Tour y (eds. )

ISBN:978-94-000-0742-0
978-94-000-0742-0
ISBN

verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe
ral om de nieuwe wet te kaderen in de hiserheidsopdrachten op Belgisch en Europees
Europese en Belgische wetgever naar voren
e nieuwe wetgeving toe te lichten. In dat kade rechtspraak van het Hof van Justitie en de
en.

www.intersentia.be

GHY
BO

9 789400 007420

Masterclass Recht

Nieuw
standaardwerk

mici, advocaten, juristen al dan niet gespeciahten. Het boek gaat immers verder dan enkel
et toepasselijke recht.

hten (KU Leuven 2003) en is sinds 2009
liteit en Openbare Werken (MOW) van de
erheidsopdrachten wordt hij dagelijks gemen die eigen zijn aan de organisatie van
ng van de overheidsopdrachten. Hij vertebinnen het Vlaams Samenwerkingsforum
ngend lid van de federale Commissie Over-

e Brussel en behandelt uitsluitend dossiers
talig als Franstalig. Hij heeft tot tweemaal
d. Beide doctoraten hadden betrekking op
n overheidsovereenkomsten meer in het ale Université de Louvain, waar hij de cursus
Master en in het raam van het attest ‘Finaneur van het tijdschrift Overheidsopdrachten
matig over overheidsopdrachten en andere

Bedrijventerreinen

Grond- en Pandendecreet

Jan Ghysels en John Toury (eds.)

De gevolgen van de vernietiging
Jan Ghysels en John Toury (eds.)

Kris Wauters en Bart Gheysens

Overheidsopdrachten
Historiek, Doelstellingen, Toepassingsgebied

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

Overheidsopdrachten
Historiek, Doelstellingen,
Toepassingsgebied
Kris Wauters en
Bart Gheysens

De Belgische wetgever heeft
bij wet van 17 juni 2016 de
richtlijnen over klassieke
en speciale sectoren van
2014 omgezet. Een volledig
nieuwe kaderwet met heel
wat nieuwe bepalingen is
het resultaat. Die bepalingen
beperken zich niet tot de
omzetting van de richtlijnen.
De wetgever maakt er ook
eigen keuzes mee.
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Dit boek is de eerste publicatie die naar aanleiding
van de nieuwe wet verschijnt. De bedoeling van de
auteurs bestaat er vooral in
de nieuwe wet te kaderen in
de historische evolutie van
de regelgeving rond overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau en
het toepassingsgebied van
de nieuwe wetgeving toe te
lichten. In dat kader hebben
de auteurs ook getracht de
rechtspraak van het Hof van
Justitie en de Raad van State
zoveel mogelijk in het boek
te verwerken.

Bedrijventerreinen bieden
de noodzakelijke ruimte voor
ondernemingen als motor
van onze economie. Daarbij
rijzen vragen van ruimtelijke
economie die juridisch hun
beslag krijgen in ruimtelijke
uitvoeringsplannen. De ruimtelijke ordening doet meer
dan enkel de ruimte voor bedrijven vastleggen. Zij ordent
die terreinen en brengt ze in
samenhang met de noodzakelijke lijninfrastructuur. Ruimte
en economische ontwikkeling zijn dus onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Voor
het eerst wordt deze materie
globaal en interdisciplinair
behandeld wat het Vlaamse
Gewest betreft. Hierbij wordt
zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het
economische aspect als bij de
praktische invulling ervan.

Wegens strijdigheid met de
Europese regelgeving en de
Belgische Grondwet heeft het
Grondwettelijk Hof de bepalingen inzake ‘sociale last’ en de
regels betreﬀende het ‘wonen
in eigen streek’ van het Gronden Pandendecreet van 27 maart
200 vernietigd. De vernietiging
heeft terugwerkende kracht
en grijpt dus in de lopende en
bestaande projecten in. Dit
roept tal van concrete vragen
op, zowel voor de Vlaamse
overheden als voor eigenaars,
projectontwikkelaars, investeerders en de verschillende
vastgoedberoepen. Dit boek
tracht een duidelijk antwoord
te bieden op deze vragen en
gaat uitgebreid in op het rechtsherstel dat na de vernietigingsarresten van het Grondwettelijk
Hof aan de orde is.

Reeks Vastgoedpraktijkstudies, nr. 

Reeks Vastgoedpraktijkstudies, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

xiv +  blz. | paperback

xiii +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Vastgoed- en bouwrecht

Vergunningen in het
bouwrecht. Sneller en beter?

Organisatie van de bouwwerf – sociaalrechtelijke
aandachtspunten

Abonneer u
op de
Property Law Series
en bespaar %!

UITVOERING
OVERHEIDSOPDRACHTEN
VAN WERKEN

UITVOERING
OVERHEIDSOPDRACHTEN
VAN WERKEN

Editors
M. SCHOUPS
K. LEMMENS

Editors
MARCO SCHOUPS
KRIS LEMMENS

De exclusiviteit van het
eigendomsrecht

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken

Dorothy Gruyaert

Marco Schoups en
Kris Lemmens (eds.)

Bernard Vanheusden (ed.)
Themanummer TBO

Themanummer TBO

De vergunningverlening in
het bouwrecht blijft een heikel
punt. Zij zou te traag verlopen,
te vaak tot beroepsprocedures
leiden, te veel onzekerheid
met zich meebrengen, enz.
Met de langverwachte omgevingsvergunning die op
23 februari 2017 in voege zal
treden, hoopt de overheid
dat de vergunningsverlening
sneller en beter zal verlopen.
Voor complexe projecten is er
sinds 1 maart 2015 reeds het
Decreet complexe projecten.
Dit themanummer gaat dieper
in op deze vernieuwingen en
laat een aantal specialisten
aan het woord, die het wetgevend kader en de toepassing
in de praktijk grondig hebben
geanalyseerd.

Dit themanummer gaat dieper in op de actuele thema’s
en laat specialisten vanuit
hun praktijkervaring het
wetgevend kader en de toepassing ervan in de praktijk
toelichten. Onder meer de
volgende thema’s komen aan
bod: de nieuwe reglementering met betrekking tot de
aanwezigheidsregistratie op
de werf; de aansprakelijkheid
van aannemers in het kader
van de loonbeschermingswet; de rechtspositie van
buitenlandse werknemers
binnen de EU; schijnzelfstandigheid; arbeidsongevallen,
veiligheid en preventie op de
bouwwerf; en de sociale inspectie en sociaal strafrecht
in de bouwsector.

Tijdschrift voor Bouwrecht

Tijdschrift voor Bouwrecht

en Onroerend Goed

en Onroerend Goed

Property Law Series, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

 blz. | paperback

 blz. | paperback

xxxii +  blz. | gebonden

ca.  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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De exclusiviteit is één van de
wezenskenmerken van het
eigendomsrecht: dit betekent
dat slechts één persoon de volheid van bevoegdheden over
een zaak kan uitoefenen. In de
praktijk gebeurt het echter vaak
dat verschillende personen
eigendomsaanspraken kunnen
doen gelden op eenzelfde zaak.
In dit boek wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk
in verband gebracht met de
elasticiteit van het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de
volle eigenaarsbevoegdheden
(terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal
van voor de praktijk belangrijke (ﬁduciaire) rechtsﬁguren,
zoals de kwaliteitsrekening,
het eigendomsvoorbehoud,
de eigendomsoverdracht tot
zekerheid en het restlegaat.

Dit boek behandelt op een
praktijkgerichte wijze het
rechtskader waarbinnen
overheidsopdrachten van
werken worden uitgevoerd.
Daarbij wordt niet alleen het
overheidsopdrachtenrecht
zelf besproken. Ook aanverwante rechtsgebieden die een
belangrijke invloed hebben
op de uitvoering van overheidsopdrachten komen aan
bod. Tot die rechtsgebieden
behoren onder meer het
bouwrecht, het omgevingsrecht, het sociaal recht, het
verzekeringsrecht en het
recht betreﬀende intellectuele
rechten. Ook de geschillenbeslechting wordt vanuit
verschillende perspectieven
bekeken. Zo vormt dit boek
een houvast voor de belangrijkste vragen bij de uitvoering
van overheidsopdrachten.
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Nieuwe
uitgaven

Vastgoed- en bouwrecht

Het boek vormt de schriftelijke neerslag van de gelijknamige studiedagen die in
2015 werden georganiseerd vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen,
Universiteit Antwerpen, en het Instituut voor Goederenrecht, KU Leuven, in Antwerpen, Kortrijk en Leuven.

00000000
Meer informatie op www.crow.be.

Nicolas Carette (ed.)

R. Palmans en J. Toury (eds.)

Achtereenvolgens komen de voornaamste aandachtspunten, toepassingen
en knelpunten aan bod inzake akten van mede-eigendom, de vereniging van
mede-eigenaars, de algemene vergadering, de raad van mede-eigendom en de
commissaris van de rekeningen, de syndicus, evenals de procedures onder de appartementswet. De bijdragen zijn praktijkgericht, maar tegelijk wetenschappelijk
onderbouwd.

Nicolas Carette (ed.)

Met de wet van 2 juni 2010 werd de appartementswet grondig aangepast. Naar
aanleiding van het eerste lustrum beoogt dit boek een balans op te maken van de
(toepassing van de) wet en wordt tegelijk ingegaan op enkele actuele knelpunten.

Erfpacht en Opstal

Vastgoed en zijn
gebruiksbeperkingen
R. Palmans en J. Toury (eds.)

- Vereniging van mede-eigenaars en deelverenigingen na de wet van 2010.
Een eerste lustrum
Nicolas Carette en Marlies Lernout
- De syndicus: bevoegdheden, verplichtingen en contractuele vrijheid
Annelies Wylleman

Vastgoed en zijn gebruiksbeperkingen

- Toepassingsdomein, statuten en coördinatie in het appartementsrecht:
een evaluatie vijf jaar na de hervorming
Vincent Sagaert

Erfpacht en Opstal

Het boek bevat de volgende bijdragen:

- Algemene vergadering, raad van mede-eigendom, commissaris van
de rekeningen en boekhoudkundige verplichtingen onder de appartementswet
Thomas Soete
- Enkele procedurele aspecten inzake appartementsmede-eigendom
Beatrix Vanlerberghe en Frédéric Dupon
- Knelpunten voor de syndicuspraktijk na de wet van 2 juni 2010
Jan Jassogne

Boudewijn Bouckaert
Steven Lierman
Wim Ottevaere
Fréderic Sohet
Michiel Tjepkema
Hans Van Den Berghe
Willem Verrijdt

- Vijf jaar nieuwe appartementswet. Enkele beschouwingen vanuit het
perspectief van de mede-eigenaars
Yeliz Karaca

De syndicus:
uw 111 antwoorden
Indra Arteschene en
Nick Portugaels (eds.)

Erfpacht en opstal

Kadaster

Nicolas Carette (ed.)

Robert Palmans en
Marc Boes (eds.)

Vastgoed en zijn
gebruiksbeperkingen:
vergoedingsregelen en
economische impact

Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels
op een overzichtelijke wijze
en brengt zo systematiek in de
materie. De (juridische) vragen
inzake de appartementsmedeeigendom en het beheer zijn
geordend in zes delen: het
beroep en de aanstelling van
de syndicus; de syndicus en de
wet op de mede-eigendom; de
syndicus en de algemene vergadering; de syndicus en (het
bouwen van) het appartementsgebouw; enkele ﬁscale aspecten, en enkele aspecten inzake
conﬂictmanagement. Elke vraag
wordt concreet en helder beantwoord vanuit het standpunt
van de syndicus zonder daarbij
het grotere plaatje uit het oog
te verliezen. Zo biedt het boek
een belangrijk houvast voor al
wie met de activiteiten van een
syndicus te maken krijgt.

Dit naslagwerk biedt een
overzicht van diverse actuele
facetten van erfpacht en opstal.
M. Muylle behandelt de beginselen en aandachtspunten.
S. Van Garsse en M. Lernout bespreken de knelpunten bij constructies waarbij de overheid
betrokken is. A. Lemmerling en
B. Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor
het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn. De
problematiek van accessoire
opstalrechten wordt grondig
behandeld door D. Michiels.
N. Carette en C. Willemot bespreken topics inzake erfpacht
en opstal bij bouwpromotie.
R. Barbaix en L. Wuyts analyseren de aandachtspunten en
mogelijkheden van erfpacht en
opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot
behandelt B. Peeters de ﬁscale
gevolgen van de beëindiging
van erfpacht en opstal.

Reeks CROW, nr. 

Reeks CROW, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

 blz. | paperback

ca.  blz. | gebonden

xvi +  blz. | paperback

ca. xii +  blz. | paperback
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Wat is een kadaster eigenlijk?
Hoe is het Belgische kadaster
tot stand gekomen en hoe
evolueert het? Zijn de data van
de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie
voor iedereen zonder meer
toegankelijk? Hoe ziet de toekomst van het kadaster eruit?
En hoe kunnen we evolueren
naar een volwaardig technisch
c.q. juridisch kadaster? Deze en
andere vragen komen uitvoerig
aan bod in dit unieke boek.
Met bijdragen van Pieter-Jan
De Decker, Philippe De Maeyer,
Martin Denys, Pieter De Reu,
Ruud Jansen, Wim Marneffe,
Ruth Moors, Robert Palmans,
Leentje Ann Sourbron, John
Toury, Anneleen Van de
Meulebroucke, Lode Vereeck
en een slotbeschouwing van
Minister Johan Vanovertveldt.

Robert Palmans en
John Toury (eds.)

Als een onroerend goed je
wordt ontnomen door onteigening, is dat een drama.
Maar het kan nog erger.
Wat als jouw onroerend
goed niet wordt onteigend,
maar door overheidsmaatregelen wordt getroﬀen
die de waarde ervan doen
verminderen? Dit boek
gaat dieper in op deze
en andere vragen rond
vastgoed en zijn gebruiksbeperkingen in het algemeen belang.
Met bijdragen van Boudewijn
Bouckaert, Steven Lierman,
Wim Ottevaere, Fréderic
Sohet, Michiel Tjepkema,
Hans Van Den Berg en
Willem Verrijdt.

Meer vastgoed- en bouwrecht op www.intersentia.be.
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Zakenrecht

Nieuw en
actueel

Verbintenissenrecht

Property Law Series - V
Pieter Brulez

Koop en
aanneming:
faux amis?

Sanne
JanSen

Koop en aanneming: faux amis?

Prijsvermindering

Wilsautonomie
bij de kwaliﬁcatie
van goederen

A NN APERS

Sanne JanSen

Pieter Brulez

Prijsvermindering
Remedie tot het bijsturen
van contracten

ISBN 978-94-000-0673-7

Wilsautonomie bij de
kwalificatie van goederen

Vermogensrecht
in kort bestek

Koop en aanneming:
faux amis?

Ann Apers

Vierde editie
Vincent Sagaert, Bernard Tilleman
en Alain Laurent Verbeke

Een kritische en rechtsvergelijkende analyse
Pieter Brulez

Onder de noemer ‘Vermogensrecht’ behandelt dit boek het
goederenrecht en het bijzondere
overeenkomstenrecht op een
unieke en geïntegreerde wijze.
Deel I bespreekt de algemene
begrippen van het vermogensrecht, waaronder de vermogensleer en het onderscheid tussen
de soorten goederen. Deel II is
gewijd aan eigendom en eigendomsovergang, met thema’s als
het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom,
koop en kanscontracten. Deel III
behandelt de overeenkomsten
inzake gebruik en genot van een
goed, zoals huur, lening, leasing
en licentie. Deel IV behandelt de
diensten- en vaststellingsovereenkomsten, zoals aanneming,
bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.

In het eerste deel van dit boek
wordt het conceptuele verschil
tussen de koop- en de aannemingsovereenkomst duidelijk
gesteld, aan de hand van talrijke
voorbeelden uit de praktijk en
met bijzondere aandacht voor
de koop van toekomstige goederen. Daarna wordt ingegaan op
de materieelrechtelijke verschillen tussen beide contracten op
tal van gebieden: omschrijving
en wijziging van het voorwerp
en van de prijs, impact van
de persoon van de prestatieschuldenaar op de uitvoeringsfase en de beëindigingsfase,
aansprakelijkheid en risicoverdeling, plaats en tijdstip van
levering etc. Deze verschillen
worden getoetst aan het conceptuele verschil tussen koop
en aanneming en worden op
hun bestaansreden bevraagd.

In dit monumentale boek
onderzoekt de auteur de
proportionele prijsvermindering als een algemene en
autonome remedie in wederkerige contracten, naast de
gedwongen uitvoering en de
ontbinding. Met een ‘algemene remedie’ geeft zij aan
dat het gaat om een nieuwe
gemeenrechtelijke remedie
met een ruim toepassingsgebied dat de bijzondere wetgeving, zoals het kooprecht,
overstijgt. Met een ‘autonome
remedie’ geeft ze aan dat
de prijsvermindering een
zelfstandige plaats inneemt,
naast de andere remedies
zoals de ontbinding en de
gedwongen uitvoering. Dit
valt niet te herleiden tot een
andere juridische ﬁguur, zoals
de enac, de schadevergoeding
of de gedeeltelijke ontbinding.

Voor het bestempelen van
een goed als onroerend of
roerend zijn criteria vereist op
grond waarvan die indeling
gebeurt. De elementen die in
rekening worden genomen
voor deze kwaliﬁcatie kunnen
objectief of subjectief zijn.
De objectieve elementen zijn
inherente kenmerken van het
goed, gerelateerd aan hun
aard. De subjectieve elementen zijn eerder gerelateerd
aan de bestemming van het
goed, die uitgaat van de eigenaar. De auteur staat stil bij
het belang en de functie van
de juridische kwaliﬁcatie van
goederen in het algemeen
en als (on)roerend of (niet-)
verbruikbaar in het bijzonder.
Ze onderzoekt ook welke rol
de wil van partijen hierbij
speelt.
Property Law Series, nr. 

Prijsvermindering
Remedie tot het bijsturen
van contracten
Sanne Jansen
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Nieuwe
uitgaven

Verbintenissenrecht

Een rechtsvergelijkend onderzoek van de
toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van
zowel de overmachts- als de imprevisieleer

Onmisbaar voor
iedereen die
contracten moet
opstellen, redigeren
en interpreteren

CONTRACTUELE
CLAUSULES

CONTRACTUELE CLAUSULES

KOOP

KOOP

GEMEEN RECHT

GEMEEN RECHT

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

Gewijzigde omstandigheden
in het contractenrecht
ISBN 978-94-000-0310-1

Nieuw
standaardwerk
Michaël de Potter de ten Broeck

Reeks Centrum voor
verbintenissenrecht, nr. 

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

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

Gewijzigde
omstandigheden in
het contractenrecht
Michaël de Potter
de ten Broeck

In periodes van economische
en monetaire instabiliteit
ervaart een contractpartij
sneller problemen om haar
contractuele verbintenis uit
te voeren. Na de ﬁnanciële
en economische crisis is het
dan ook niet verwonderlijk
dat de overmachts- en de
imprevisieleer recent meer
aandacht krijgen. Zowel de
overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet
aan de situatie waarbij een

10

contractpartij maar moeilijk
haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd na het
sluiten van de overeenkomst.
Terwijl de overmachtsleer
tot het geldende Belgische
recht behoort, kent de
imprevisieleer in principe
geen plaats in ons recht. In
dit boek gaat de auteur na
of de situaties die klassiek
aan de imprevisieleer zijn
voorbehouden, niet onder
de noemer van de overmachtsleer kunnen worden
gebracht. Dat zou de uitwerking van een afzonderlijke imprevisieleer immers
overbodig maken.

Koop
Gemeen recht
Reeks Contractuele clausules, nr. 
ISBN ----
x +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

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
en overzichtelijke wijze
toegelicht volgens een vast
stramien. De bespreking van
de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar
de belangrijkste wetgeving,
jurisprudentie en rechtsleer.
De vele modelclausules die
ter illustratie zijn toegevoegd, staan garant voor de
praktische bruikbaarheid
van de reeks. Bovendien
vormt een handige checklist op het einde van elke
bespreking een onmisbare
hulp bij de redactie en de
verwerking van de clausule
in het contract.

Inhoud
• Opties
• E-commerce/verkoop
op afstand
• Prijsbepalings- en
aanpassingsclausules
• Voorwerp en omvang van
de leveringsplicht
• Risico en eigendomsoverdracht
• Betaling: tijdstip en wijze
• Leveringswijze
• Kwijting
• Opschortingsclausules
• Garantieclausules
• Vrijwaring wegens
uitwinning
• Ontbindingsclausules
• Prijsverminderingclausules
• Levensverzekering
als waarborg voor
krediet: overdracht
van rechten

Meer verbintenissenrecht op www.intersentia.be.
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Nieuwe titels in de reeks Contractuele clausules

CONTRACTUELE
CLAUSULES

CONTRACTUELE CLAUSULES

KOOP

KOOP

AANDELEN

CONTRACTUELE
CLAUSULES

AANNEMING
BOUWWERKEN

CONTRACTUELE CLAUSULES

CONTRACTUELE
CLAUSULES

AANNEMING

ONROEREND
GOED

CONTRACTUELE CLAUSULES

KOOP

KOOP

AANDELEN

BOUWWERKEN

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.)

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

ISBN 978-94-000-0664-5

ISBN 978-94-000-0310-1

Abonneer u
op de reeks en
bespaar %!

CONTRACTUELE
CLAUSULES

CONTRACTUELE CLAUSULES

HUUR

HUUR

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

ISBN 978-94-000-0663-8

Koop

Aanneming

Koop

Aandelen

Bouwwerken

Onroerend goed

Reeks Contractuele clausules, nr. 

Reeks Contractuele clausules, nr. 

Reeks Contractuele clausules, nr. 

Reeks Contractuele clausules, nr. 

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

x +  blz. | gebonden

x +  blz. | gebonden

ca.  blz. | gebonden

ca.  blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Inhoud
• Opties
• Prijs en prijsaanpassing
• Voorwerp van overdracht
• Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van
aandelen
• Tijdstip en voorwaarden
van de overdracht
• Vrijwaring en schadeloosstelling
• Fiscale clausules

Inhoud
• Vergunningen
• Volgorde van documenten
• Onderaanneming
• Prijsvariatie – prijsbepaling – prijsaanpassing
• Meerwerken, wijzigingen
• Overmachtsclausules
• Oplevering en
aanvaarding
• Opzeggings-, ontbindingsen retentieclausules

Inhoud
• Stedenbouwkundig
uittreksel
• Keuring van de elektrische
installatie
• Energieprestatie binnenklimaat
• Vergunningen: algemeen
• Bodemsanering
• Ruimtelijke ordening
• Voorkoopclausules
• Ontslag van ambtshalve
inschrijving
• Gekruiste opties
• ‘Acte en main’
• Risicoverdracht en lot
van het verzekeringscontract
• Koop op plan
• Bedingen met betrekking
tot de toepassing van de
Wet Breyne
• Gezinswoning
• Staat van het goed
• Bedingen van tontine en
aanwas
• Fiscale clausules

Inhoud
• Garanties bij huur
• Bestemmingsverplichting
• Plaatsbeschrijving en
schade
• Onderhoudsplicht en
herstellingen
• Inspectie van het
verhuurde goed
• Huurprijs en indexering
• Levenslange huur
• Duur van de huur
• Gebruiksrechten van de
huurder
• Overdracht van de huurovereenkomst
• Overdracht van het
gehuurde goed
• Onderhuur
• Verzekering
• Recht op privéleven
• Vrijwaring wegens
uitwinning
• Opzeggingsclausules
• Lot van de werken uitgevoerd door de huurder
• Onteigeningsclausules

ContraCtuele
Clausules

ContraCtuele Clausules

GemeenreCHtelijke
Clausules

GemeenreCHtelijke
Clausules

i

i

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

Eerder verschenen
in de reeks
Gemeenrechtelijke
clausules
Volume 1 & 2
Reeks Contractuele clausules, nr. 
ISBN ----
xxiv + . blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Huur
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Vennootschapsrecht

Share Purchase
Agreements

Bart Bellen

Belgian Law and Practice

Share Purchase Agreements

Bart Bellen

Share purchase
agreements
governed by
Belgian law

Dit boek is voor de magistraat, advocaat, notaris en familiaal bemiddelaar een uniek
werkinstrument omdat alle relevante regels over de verschillende tweerelaties erin
aan bod komen en de auteur ook oplossingen aanreikt waar nodig. Als wetenschappelijk onderzoek kan de academicus het als aanzet nemen voor verder onderzoek.

In collaboration with Evy Claeyé,
Jesse Docx, Ine Schockaert, Jeroen Stevens,
Thijs Herremans & Breth Hermans

Sven Eggermont

Nieuw
standaardwerk

Tweerelaties
Huwelijk, wettelijke samenwoning
en feitelijke samenwoning juridisch ontleed

Tweerelaties

d and a separate lexicon
French.

In dit boek maakt de auteur in het eerste deel een minutieuze ontleding van het
recht met betrekking tot het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke
samenwoning. Daarbij komen niet enkel het aangaan, de beëindiging en de familierechtelijke inhoud van de relaties aan bod, maar onderzoekt de auteur ook op
welke manier de verschillende vormen van tweerelaties in aanmerking worden genomen in het familiaal vermogensrecht, het erfrecht, de inkomstenbelastingen, de
erf- en schenkbelastingen, het socialezekerheidsrecht, het vreemdelingenrecht en
het strafrecht.
In het tweede deel beantwoordt de auteur de vraag wat de wetgever ervan weerhoudt om in een ruimere bescherming van buitenhuwelijkse relaties te voorzien en
of de argumenten die in dat verband worden opgeworpen, standhouden. Verder
onderzoekt hij of de overwegingen achter de verdediging van dat beleid consistent
zijn. Ook de vraag of het ‘regime’ waaraan buitenhuwelijkse partners onderworpen
zijn in overeenstemming is met het idee dat zij daar zelf over hebben, wordt onderzocht. Al deze vragen worden beantwoord aan de hand van onder andere alle
relevante arresten van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens. De auteur toetst ook alle overwegingen aan de sociale werkelijkheid
zoals die blijkt uit sociaalwetenschappelijk onderzoek en ten slotte maakt hij een
eigen juridische evaluatie.

Sven Eggermont

Sinds de opkomst van de feitelijke samenwoning en de invoering van de wettelijke
samenwoning naast het huwelijk, bestaan er drie vormen van tweerelaties. Tussen
deze relatievormen bestaat er op bepaalde vlakken geen enkel verschil meer, maar
op andere blijven er nog steeds erg grote verschillen, afhankelijk van de toepasselijke
rechtsregel en zonder dat deze verschillen en gelijkenissen noodzakelijkerwijze gebaseerd zijn op logische of consistente ideeën over de verschillende relatievormen.
Het recht dat de tweerelaties regelt, is daarmee een waar kluwen geworden en blijft
actueel, zowel in de (rechts)praktijk als in het beleid.

are purchase agreement.
uses and concludes with
ctrine and other sources

orate law and M&A. He

Minutieuze juridische ontleding van het huwelijk
en de wettelijke en feitelijke samenwoning

A thorough analysis from
a practitioner’s perspective

ned by Belgian law and

cuses on the application
cular context of a share
f all legal concepts is
vance of the analysis.

Personen- en
familierecht

Sven Eggermont studeerde in 2008 met grote onderscheiding af als licentiaat in de
rechten aan de UAntwerpen, waar hij in 2015 promoveerde tot doctor in de rechten.
Sinds 2013 is hij als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen en als docent
aan Odisee, waar hij het opleidingsonderdeel Familierecht doceert in de opleiding
gezinswetenschappen. In oktober 2015 werd Sven Eggermont aangesteld als gastprofessor aan de UGent. Hij is tevens lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor
Familierecht.

ISBN ----
xxiii +  blz.
ISBN ----

gebonden

xxii +  blz.

 | Prijs: € 

gebonden

Tweerelaties hard - hard [druk].indd 1

4/08/16 09:31

 | Prijs: € 
4/02/16 08:35

Tweerelaties
Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed
Sven Eggermont

Share Purchase
Agreements
Belgian Law and Practice
Bart Bellen

This book analyses share
purchase agreements
governed by Belgian
law used for company
acquisitions, whereby
a purchaser acquires
control over a Belgian
target company through
the acquisition of a
controlling shareholding.
The object of such sale
and purchase agreements
is not a static, inanimate
object, but consists
of a shareholding in a
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company whose business
and balance sheet evolve
while the parties negotiate
its acquisition. The
analysis set out in this
book is written from a
practitioner’s perspective
and focuses on the
application of classic
civil and corporate law
concepts in the particular
context of share purchase
agreements.

In dit boek maakt de auteur
in het eerste deel een
minutieuze ontleding van
het recht met betrekking
tot het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de
feitelijke samenwoning.
Daarbij komen niet enkel
het aangaan, de beëindiging
en de familierechtelijke
inhoud van de relaties aan
bod, maar onderzoekt de
auteur ook op welke manier
de verschillende vormen van
tweerelaties in aanmerking
worden genomen in het
familiaal vermogensrecht,
het erfrecht, de inkomsten-

belastingen, de erf- en
schenkbelastingen, het
socialezekerheidsrecht, het
vreemdelingenrecht en het
strafrecht. In het tweede
deel beantwoordt de auteur
de vraag wat de wetgever
ervan weerhoudt om in een
ruimere bescherming van
buitenhuwelijkse relaties
te voorzien en of de argumenten die in dat verband
worden opgeworpen, standhouden. Verder onderzoekt
hij of de overwegingen
achter de verdediging
van dat beleid consistent
zijn. Ook wordt de vraag
onderzocht of het ‘regime’
waaraan buitenhuwelijkse
partners onderworpen
zijn in overeenstemming is
met het idee dat zij daar
zelf over hebben.

Bestel dit boek op www.intersentia.be.

Intersentia catalogus 2016-2017 finaal2.indd 12

25/10/16 00:26

Nieuwe
uitgaven

Familiaal vermogensrecht
Onmisbaar
referentiewerk

Handboek Familiaal vermogensrecht
Renate Barbaix
ISBN ---- | xxvi +  blz.
gebonden |  | Prijs: € 

Familiaal
vermogensrecht
in essentie

Dit onmisbare referentiewerk biedt een algemeen
maar toch gedetailleerd overzicht van de vaak
zeer technische regels van het ruime familiaal
vermogensrecht – het relatievermogensrecht,
het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de auteur besteedt steeds aandacht
aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie
deeldomeinen van het familiaal vermogensrecht.

Tweede editie
Renate Barbaix

Het Belgische familiaal
vermogensrecht is een
relatief complexe en
technische materie. Dit
boek wijdt de lezer in deze
technische materie in met
een bespreking van de
basisprincipes. Het vormt
daarom een uitgelezen
introductie voor wie vertrouwd wil raken met de
elementaire regels van
het Belgische familiaal
vermogensrecht.

Inhoud

Een gedetailleerd
overzicht van de vaak
zeer technische regels
van het familiaal
vermogensrecht

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

Meer familiaal vermogensrecht op www.intersentia.be.

Intersentia catalogus 2016-2017 finaal2.indd 13

Deel I
Onderdeel 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Onderdeel 2
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2

Relatievermogensrecht
Huwelijksvermogensrecht
Het primair stelsel
Secundair huwelijksvermogensrecht
Samenwoningsvermogensrecht
Wettelijke samenwoning
Feitelijke samenwoning

Deel II
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

Erfrecht
Het openvallen van de nalatenschap
Erfbekwaamheid
Overgang van de nalatenschap
Wettelijke devolutie
Conventionele devolutie

Deel III
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

Giften
Giften (algemeen)
Schenkingen
Testamenten
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Familiaal vermogensrecht

RENATE BARBAIX
NICOLAS CARETTE (EDS.)

de Onderzoeksgroep Persoon
t biedt in een eerste deel een
amiliaal vermogensrecht en het
praak en wetgeving. Daarnaast
opics aan bod die zich op het
ht voor de praktijk wordt verder
, waarin een aantal knelpunten,
en. Daardoor is het boek een
gelijkse praktijk.

Nieuw en
actueel

Gids voor
de dagelijkse
praktijk

TENDENSEN
VERMOGENSRECHT
2016

Het referentiewerk bij uitstek over de
Europese erfrechtverklaring

n lijfrente

een persoonlijk of

RENATE BARBAIX
NICOLAS CARETTE
(EDS.)

Tendensen
Vermogensrecht

Renate Barbaix en
Nicolas Carette (eds.)

Een snelle en doeltreffende behandeling van grensoverschrijdende erfopvolgingen
vereist dat de erfgenamen in alle betrokken staten vlot hun erfrechtelijke aanspraken
kunnen laten gelden. Daarom heeft de Europese wetgever binnen het bestek van
de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de
Europese erfrechtverklaring.

Elise Goossens

issen en eigendomsstoornissen

TENDENSEN VERMOGENSRECHT 2016

onroerend goed

De Europese erfrechtverklaring

Meteen
bruikbaar
in de rechtspraktijk

Elise Goossens

Het belang van de Europese erfrechtverklaring voor de rechtspraktijk is groot omdat
ze de sleutel is tot een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van internationale
nalatenschappen. De rechtspracticus zal zijn of haar cliënt dus moeten kunnen begeleiden bij de opmaak van de Europese erfrechtverklaring en het gebruik ervan in
binnen- en buitenland. Daarenboven zal de rechtspraktijk worden geconfronteerd
met Europese erfrechtverklaringen opgesteld door een buitenlandse autoriteit.

ISBN ----
 | Prijs: € 
5/07/16 10:57

Als het referentiewerk bij uitstek over de Europese erfrechtverklaring is dit boek onmisbaar voor academici en rechtspractici die vertrouwd willen raken met het instrument.
De toevoeging van de formulieren van de Europese erfrechtverklaring en de Erfrechtverordening als bijlagen vergroot bovendien de onmiddellijke bruikbaarheid van het
boek voor de rechtspraktijk.
Elise Goossens is doctor in de rechten en onderzoeker aan het Rector Roger Dillemans
Instituut Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven).

De Europese erfrechtverklaring

In dit standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de
Europese erfrechtverklaring. Zij maakt hierbij steeds de vergelijking met de nationale
bewijsinstrumenten van België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Engeland en Wales
en besteedt bijzondere aandacht aan twee fundamentele vraagstukken. Welke zijn de
rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring, in het bijzonder op het vlak van
onroerende publiciteit? Hoe verhoudt de Europese erfrechtverklaring zich tot de bestaande nationale bewijsinstrumenten? Voor beide problematieken biedt dit boek een
helder, consistent en overtuigend theoretisch model.

xviii +  blz. | paperback

Het eerste deel biedt 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, clausules
en procedureaspecten worden besproken.

De Europese
erfrechtverklaring
Elise Goossens

De Europese erfrechtverklaring-hard [druk].indd 1

Met bijdragen van Renate Barbaix, Nicolas Carette,
Aloïs Van Oevelen, Jennifer Callebaut, Linde Wuyts,
Sofie Bouly, Dirk Scheers en Johan Van de Voorde.

Vermogensplanning
van particuliere
kunstverzamelingen
Frederik Swennen
en Alain Nijs

Reeks Bibliotheek Estate
Planning, nr. 
ISBN ----

2/08/16 14:09

In dit standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime
van de Europese erfrechtverklaring. Zij maakt hierbij steeds de vergelijking
met de nationale bewijsinstrumenten van België,
Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk en Engeland en
Wales en besteedt bijzondere aandacht aan twee
fundamentele vraagstukken. Welke zijn de rechtsgevolgen van de Europese
erfrechtverklaring, in het
bijzonder op het vlak van
onroerende publiciteit?
Hoe verhoudt de Europese
erfrechtverklaring zich tot

de bestaande nationale
bewijsinstrumenten?
Voor beide problematieken biedt dit boek een
helder, consistent en
overtuigend theoretisch
model. De toevoeging van
de formulieren van de
Europese erfrechtverklaring en de Erfrechtverordening als bijlagen
vergroot bovendien de
onmiddellijke bruikbaarheid van het boek voor de
rechtspraktijk.

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

vi +  blz. | paperback
 | Prijs: € 
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Notariaat

Notariële actualiteit
2015-2016

De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende
diverse bepalingen inzake justitie is de eerste van een reeks Potpourriwetten. De Potpourriwet I
brengt in hoofdzaak heel wat wijzigingen aan inzake burgerlijke rechtspleging. Eens te meer
is het doel van de wetgever de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen.

Dirk Scheers en Pierre Thiriar

Leuvense Notariële Geschriften

Gerechtelijk recht

Vlot raadpleegbaar naslagwerk met scherpe
analyses en een gestructureerde benadering

Familie – Vastgoed – Fiscaliteit – Rechtspersoon
De nieuwe regels gaan onder meer over kennisgevingen tussen de actoren van justitie, de vorm

Tevens wil de wet een aanzet zijn tot elektronische procesvoering en wordt de rechterlijke organisatie eens te meer onder handen genomen. Collegiale rechtspraak behoort haast helemaal
tot het verleden.
nieuwe bijzondere procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden in onderneFrank Buyssens en Alain Laurent VerbekeDe(eds.)
mingszaken, die volledig buitengerechtelijk wordt gevoerd, is zonder meer revolutionair te
noemen.

Advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, kortom alle rechtspractici van het procesrecht
zullen met de nieuwe regels van de Potpourriwet I geconfronteerd worden. Deze artikelsgewijze bespreking van de nieuwe regels uit het Gerechtelijk Wetboek is dan ook een onmisbaar
instrument om een antwoord te geven op de eerste vragen die zullen rijzen.

Potpourri I – Gerechtelijk recht

van conclusies, een nieuwe nietigheidsleer, het advies van het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken, een volledig nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek en van het begrip
voorlopige tenuitvoerlegging.

Nieuwe
uitgaven

Dirk Scheers en Pierre Thiriar

Dirk Scheers is vrederechter te Antwerpen en lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijnhogeschool Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht en is een
van de coauteurs van het Handboek gerechtelijk recht.

Potpourri I – Gerechtelijk recht

Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en vrijwillig wetenschappelijk
medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht en is een van de coauteurs van het Handboek gerechtelijk recht.

Potpourri I – Gerechtelijk recht [druk].indd 1

Onmisbaar
naslagwerk

Notariële actualiteit
2015-2016
Familie – Vastgoed –
Fiscaliteit – Rechtspersoon
Frank Buyssens en
Alain Laurent Verbeke (eds.)

Dit boek bundelt bijdragen
over thema’s die aan bod
kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat
2015-2016: De rechtsgeldigheid
van uiterste wilsbeschikkingen
onder de Erfrechtverordening
(Elise Goossens), Zorgovereenkomsten (Renate Barbaix),
Verkoop van vastgoed in collectieve procedures (Matthias E.
Storme), Vastgoed en beschermingsstatuten (Dirk Michiels),
Enkele beschouwingen inzake
inkomstenbelastingen bij de
beëindiging van zakelijke
rechten (Peter Verbanck), De
kapitaalloze BVBA: een eerste
verkenning (Diederik Bruloot).
Reeks Leuvense Notariële
Geschriften, nr. 
ISBN ----

Potpourri I –
Gerechtelijk recht
Dirk Scheers en Pierre Thiriar

De wet van 1 oktober 2015
houdende wijziging van
het burgerlijk procesrecht
en houdende diverse
bepalingen inzake justitie is de eerste van een
reeks Potpourriwetten.
Alle rechtspractici van het
procesrecht werden vanaf
1 november 2015 geconfronteerd met de nieuwe regels
van Potpourriwet I. Dit boek
verschaft de eerste commentaar op deze wet. De
praktische artikelsgewijze
bespreking van de nieuwe
regels uit het Gerechtelijk
Wetboek biedt steeds een
accuraat en duidelijk antwoord op de talrijke vragen
die zullen rijzen.

xii +  blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Boeiend
werk voor
elke rechtspracticus

26/10/15 11:49

ISBN ----

Procederen qualitate qua
Sven Sobrie

Dit boek handelt over
een bijzondere vorm van
procesvertegenwoordiging, waarbij een (rechts)persoon als procespartij
optreedt voor rekening
van een ander. Deze
vertegenwoordigingsrelatie staat in de juridische
volksmond bekend als de
procesvoering qualitate
qua. De vertegenwoordiging ad agendum wordt
in de Belgische rechtsleer
bijna uitsluitend vanuit
haar speciﬁeke toepassingsgevallen benaderd.

Het doel van dit werk is
het uitwerken van een
algemeen procesrechtelijk
kader waarbinnen de vele
toepassingsgevallen van
de procesvoering qualitate
qua gevat kunnen worden.

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

viii +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Nieuwe
uitgaven

Gerechtelijk recht
Ronny Plaeke

Overmacht

Het meest gezaghebbende referentiewerk
over procesrecht in Vlaanderen

Joëlle Rozie, Stefan Rutten
en Aloïs Van Oevelen (eds.)
Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van
begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

Dit boek is een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders
en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.
Met bijdragen van Aloïs Van Oevelen en Annick De Boeck, Thierry Vansweevelt en Britt
Weyts, Beatrix Vanlerberghe, Daniël Cuypers, Joëlle Rozie en Joachim Meese.

De modeldocumenten
de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbeJoëlle Rozie, Stefan Rutten en Aloïs
Van Oevelenin(eds.)
middeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragen-

Overmacht

lijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een
leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model
jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

Nieuwe
editie

Overmacht [druk].indd 1

Joëlle Rozie, Stefan Rutten
en Aloïs Van Oevelen (eds.)

xxvi +  blz.
gebonden
 | Prijs: € 

Handboek
Gerechtelijk Recht
Vierde editie
Jean Laenens, Dirk Scheers,
Pierre Thiriar, Stefan Rutten en
Beatrix Vanlerberghe

Het Handboek Gerechtelijk
Recht is sinds de eerste
editie in 2004 uitgegroeid
tot het meest gezaghebbende referentiewerk over
procesrecht in Vlaanderen.
De ingrijpende hertekening
van het gerechtelijk landschap in 2014 en de talrijke
wijzigingen die Potpourri I
(2015) en Potpourri III
(2016) met zich hebben
meegebracht, maakten deze

nieuwe editie noodzakelijk.
De auteurs beperken zich
niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. Ze
onderwerpen het wetboek
én de talrijke wetswijzigingen aan een kritisch
onderzoek, waarbij ze steeds
op zoek gaan naar duidelijke
antwoorden op concrete
vragen die in de dagelijkse
rechtspraktijk rijzen. Dit
handboek is als werkinstrument bedoeld voor rechtspractici én academici.
Dankzij de verwijzingen
in de voetnoten kunnen
ze moeiteloos bijkomende
informatie vinden en hun
opzoekwerk verﬁjnen.

Ronny Plaeke

Collectieve schuldenregeling
Vademecum

6/11/15 09:55

Overmacht

ISBN ----

Collectieve schuldenregeling

Het begrip ‘overmacht’ is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal
begrip, dat men met een grotendeels gelijklopende inhoud terugvindt in verschillende
takken van het recht. In dit boek worden het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de
gevolgen van overmacht in een aantal rechtstakken op een grondige en praktijkgerichte
wijze bestudeerd. Hierbij komt duidelijk tot uiting dat het begrip overmacht niet alleen
klassiek wordt gehanteerd in het contractenrecht en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, maar evenzeer in het strafrecht, het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht en het arbeidsrecht. Ook al tonen de in dit boek opgenomen referaten aan dat de
betekenis van het begrip ‘overmacht’ in de verschillende rechtstakken vrij gelijklopend is,
toch zijn de gevolgen van overmacht niet dezelfde in de verschillende rechtstakken waarin
deze rechtsfiguur wordt gehanteerd.
In het contractenrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht heeft overmacht tot gevolg
dat de schuldenaar bevrijd is van de op hem rustende verbintenis, zij het dat in het arbeidsovereenkomstenrecht meer de nadruk wordt gelegd op de schorsing van de verbintenis
die door overmacht niet kan worden nagekomen. Op vergelijkbare wijze heeft een succesvol beroep op overmacht in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht tot gevolg
dat de aangesprokene bevrijd is van aansprakelijkheid en is overmacht in het strafrecht een
schulduitsluitingsgrond.
In het strafprocesrecht is de overheid die door overmacht bepaalde wettelijke verplichtingen niet kan nakomen, vrijgesteld van de naleving van deze verplichting, terwijl in het
procesrecht en het strafprocesrecht het niet naleven van een termijn ingevolge overmacht
in principe tot gevolg heeft dat deze procespartij, nadat de overmacht een einde heeft
genomen, de proceshandeling alsnog zal kunnen verrichten.

In dit boek worden het
begrip, de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen
van overmacht in een
aantal rechtstakken op
een grondige en praktijkgerichte wijze bestudeerd.
Hierbij komt duidelijk
tot uiting dat het begrip
overmacht niet alleen klassiek wordt gehanteerd in
het contractenrecht en het
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, maar
evenzeer in het strafrecht,
het strafprocesrecht, het
burgerlijk procesrecht en
het arbeidsrecht.
ISBN ----
x +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Collectieve
schuldenregeling
Vademecum
Ronny Plaeke

Dit boek is opgevat als een
handleiding voor de collectieve schuldenregeling. De
auteur gidst de lezer door de
verschillende fasen van de
procedure, geeft praktische
tips en waarschuwt voor
eventuele valkuilen. In elk
hoofdstuk wordt de relevante
wetgeving opgenomen. De
modeldocumenten in de
bijlagen in het boek reiken
hulpmiddelen aan om de
schuldbemiddeling vlot en
eﬃciënt te doen verlopen. De
bijlagen bevatten onder meer
een vragenlijst over de mee
te brengen documenten, een
modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek,
een modelbrief naar de FOD
Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel
met uitgaven en inkomsten.
ISBN ----
ca.  blz. | paperback
 | Prijs: € 
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Mensenrechten

Stefan Somers studeerde geschiedenis (bachelor 2007), rechten (master
2010) en politieke wetenschappen (master 2011) aan de UAntwerpen en
de KU Leuven.
Na zijn studies vatte hij zijn loopbaan aan als assistent
Charline
Daelman
aan de Vrije Universiteit Brussel, alwaar hij in 2015 zijn doctoraat in de
Edward
Janssens
rechten behaalde.
Momenteel is hij actief aan de balie van Antwerpen.

Koen Lemmens
Stefan Somers
Aline Van Bever
Catherine Van de Heyning
Beatrix Vanlerberghe
Nathalie Van Leuven
Patrick Waeterinckx

Komen meer concreet aan bod in dit boek: een analyse van de begrippen ‘onderneming’,
‘beoefenaar van een vrij beroep’ en ‘consument’, de algemene precontractuele informatieverplichting in hoofde van de onderneming die contracteert met een consument, het herroepingsrecht als techniek ter bescherming van de consument, de Europese rechtspraak inzake onrechtmatige bedingen en de impact ervan op het Belgische recht, de nieuwe bepalingen inzake
consumentenkrediet en de Europese Richtlijn inzake hypothecair krediet, de regeling inzake
productveiligheid en -aansprakelijkheid en de in het Wetboek van Economisch Recht voorziene
handhavingsmechanismen.

Kruisbestuiving in
een meergelaagde rechtsorde

Dit boek is de eerste publicatie van het Interuniversitair Centrum voor Consument en Recht
(Consumer Law Institute), dat in 2014 werd opgericht door de professoren Straetmans en
Steennot. De doelstelling van dit Centrum bestaat erin om in het Vlaamse versnipperde
academische landschap opnieuw bruggen te slaan en alvast op het gebied van consument en
recht de ruime expertise die er bestaat aan de Universiteiten van Gent en Antwerpen, samen
te brengen.

Stefan SomerS

6/06/16 17:11

9 789400 006966

Wetboek Economisch Recht [druk].indd 1

Recht op toegang
tot de rechter

Mensenrechten
in de praktijk

Aansprakelijkheidsrecht
en mensenrechten

Aloïs Van Oevelen, Joëlle
Rozie en Stefan Rutten (eds.)

Toegepast in uw
juridische dossiers
C. Daelmans, E. Janssens,
K. Lemmens, S. Somers,
A. Van Bever, C. Van de
Heyning, N. Van Leuven,
B. Vanlerberghe en
P. Waeterinckx

Kruisbestuiving in een
meergelaagde rechtsorde
Stefan Somers

Dit boek onderzoekt het
belang van recht op toegang
tot de rechter vanuit verscheidende invalshoeken en
rechtsdomeinen.
Met bijdragen van Beatrix
Vanlerberghe, Liselot
Samyn en Michael Traest,
Steven Dewulf, Ken Andres
en Flavie Vermander
en Stefan Somers.
ISBN ----
ca.  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Smaakmakers in
het procesrecht
Over buitengerechtelijke
recepten, vergeten
vorderingen en exotische
incidenten
Jelle Flo, Liesbeth
Jansens en het Vlaams
Pleitgenootschap (eds.)

Zie p. 23.

Wetboek Economisch Recht en
de bescherming van de consument

ISBN 978-94-000-0696-6

ISBN 978-94-000-0604-1

9 789400 006041

Mensenrechten [druk].indd 1

Gert Straetmans en Reinhard Steennot (eds.)

Wetboek Economisch Recht en
de bescherming van de consument

Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming
van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2015-2016.

begrip, de schade, het causaal verband en de schadeloosstelling aan de
mensenrechten getoetst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de notie van subjectieve rechten en het verbod op rechtsmisbruik. Naast de
grote thema’s uit het aansprakelijkheidsrecht, komen bijvoorbeeld ook
leerstukken zoals de eigen fout van de benadeelde, de voorrang van het
herstel in natura en de mogelijkheid van minderjarigen en geestesgestoorden om morele schade te lijden uitgebreid aan bod. Op die manier
biedt het boek een verfrissende blik op de rechtspraak van het EHRM
en op het hele domein van het gemeen buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten

Recht op toegang tot de rechter

Mensenrechten in de praktijk

Recht op toegang tot de rechter

- Procederen in Straatsburg: een terreinverkenning
(Koen Lemmens)
- De invloed van artikel 6 EVRM op het burgerlijk proces
(Beatrix Vanlerberghe)
- Het EVRM en de aspecten van het beroepsgeheim van de
advocaat en de communicatie van de advocaat in de media
(Edward Janssens)
- De invloed van het EVRM op het contractenrecht
(Nathalie Van Leuven)
- Het aansprakelijkheidsrecht en de rechten van de mens
Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie en Stefan
Rutten
(eds.)
(Stefan
Somers)
- Ondernemingen en mensenrechten. Een stand van zaken
(Charline Daelman)
- Rechten van verdediging tijdens het strafonderzoek en de
regeling van de rechtspleging - Capita selecta
(Patrick Waeterinckx en Catherine Van de Heyning)
- Mensenrechtelijke benadering van het gebruik van sociale
media in de context van de arbeidsrelatie (Aline Van Bever)

Toegepast in
uw juridische dossiers
In het tweede deel van dit boek worden het buitencontractueel fout-

Dit boek geeft de stand van zaken inzake consumentenbescherming naar aanleiding van de
ingrijpende wijziging die het nieuwe Wetboek van Economisch Recht heeft doorgevoerd in het
Belgische recht. Veeleer dan per boekdeel een systematische bespreking te willen bieden, werd
ervoor geopteerd om rond enkele centrale thema’s in het consumentenrecht te werken. Bij
de keuze van de thema’s werd niet uitsluitend rekening gehouden met de door de nieuwe
Belgische regelen aangebrachte wijzigingen, maar ook met recente wetgevende Europese
initiatieven en belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van
Justitie.

Aansprakelijkheidsrecht
en mensenrechten

Gert Straetmans en
Reinhard Steennot (eds.)

Dit boek richt zich tot elke jurist die inzicht wil verwerven in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en/of het schadevergoedingsrecht van het EVRM. In het eerste deel van dit boek wordt verklaard
hoe en waarom mensenrechten het aansprakelijkheidsrecht kunnen beinvloeden. Daarbij biedt het boek vernieuwende inzichten inzake de
aard, de functie en de verwevenheid van beide rechtstakken en inzake
het meergelaagd karakter van de hedendaagse rechtsorde.

Stefan SomerS

Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie
en Stefan Rutten (eds.)

Mensenrechten
in de praktijk

Mensenrechten in de praktijk onderzoekt de impact van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk. Het EVRM maakt immers steeds meer deel uit van de
nationale rechtsorde. De verschillende bijdragen reiken een aantal
inzichten aan om de verdragsregels toe te passen in uw juridische
dossiers.
Na een eerste algemene inleiding, waarin het EVRM en de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens praktisch worden toegelicht, komt in de volgende bijdragen de concrete
toepassing van de verdragsregels in de verschillende rechtsdomeinen aan bod: gerechtelijk recht, tuchtrecht, verbintenissenrecht,
strafrecht, sociaal recht en ondernemingsrecht.
Meer specifiek worden de volgende thema’s besproken:

Handelsen economisch
recht

5/11/15 14:14

Wetboek Economisch Recht
en de bescherming van
de consument
Gert Straetmans en
Reinhard Steennot (eds.)

In het eerste deel van dit
boek wordt verklaard hoe
en waarom mensenrechten
het aansprakelijkheidsrecht kunnen beïnvloeden.
Daarbij biedt het boek vernieuwende inzichten inzake
de aard, de functie en de
verwevenheid van beide
rechtstakken en inzake het
meergelaagde karakter van
de hedendaagse rechtsorde.
In het tweede deel van dit
boek worden het buitencontractuele foutbegrip, de
schade, het causaal verband
en de schadeloosstelling
aan de mensenrechten
getoetst. Bijzondere aandacht wordt besteed aan
de notie van subjectieve
rechten en het verbod op
rechtsmisbruik.

Dit boek geeft de stand van
zaken inzake consumentenbescherming na de ingrijpende wijziging die het nieuwe
WER heeft doorgevoerd in het
Belgische recht. Komen onder
meer aan bod in dit boek:
een analyse van de begrippen ‘onderneming’, ‘beoefenaar van een vrij beroep’ en
‘consument’; de algemene
precontractuele informatieverplichting in hoofde van de
onderneming die contracteert
met een consument; het herroepingsrecht als bescherming van de consument; de
Europese rechtspraak over
onrechtmatige bedingen en
de impact op het Belgische
recht; de nieuwe bepalingen
inzake consumentenkrediet
en de Europese Richtlijn
inzake hypothecair krediet.

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xvi +  blz. | paperback

xxxii +  blz. | gebonden

xviii +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Dit boek onderzoekt de
impact van het Europees
Verdrag voor de Rechten van
de Mens op de Belgische
rechtspraktijk. Enkele
thema’s die aan bod komen:
procederen in Straatsburg;
de invloed van artikel 6
EVRM op het burgerlijk
proces; het beroepsgeheim
en de communicatie van de
advocaat in de media; de
invloed van het EVRM op het
contractenrecht; mensenrechten en het aansprakelijkheidsrecht; ondernemingen en mensenrechten.
Reeks Vlaamse Conferentie
Balie Antwerpen
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Handels- en economisch recht

Toch is een vrij beroeper nog altijd niet onderworpen aan het insolventierecht.
Dit is nog altijd het belangrijkste restant van de traditionele vrijstelling van
het vrij beroep van de geboden en verboden van het handelsrecht. Én van de
voordelen ervan: het actuele insolventierecht (met onder meer de verschoonbaarheid en de gerechtelijke reorganisatie) staat immers ver van het oude idee
van la faillite sanction. Het Algemeen Beleidsplan van de minister van Justitie
stelt een overheveling, in overleg met de minister van Economie, in het vooruitzicht van de regels van het handelsrecht naar het Wetboek van economisch
recht.

Heldere en bondige antwoorden, gegeven door
een equipe van ervaren advocaten

!

Dit boek richt zich naar de beoefenaars van juridische vrije beroepen en cijferberoepen, magistraten, alsook naar de adviseurs van andere vrije beroepen
zoals artsen, architecten of apothekers. Dit boek is een weerslag van een studiedag georganiseerd door Jura Falconis in de lente van 2016.
Met bijdragen van Stijn De Dier, Koen Geens, Bert Keirsbilck, Dominique
Matthys, Joeri Vananroye, Ivan Verougstraete en Marieke Wyckaert.

Jef Degrauwe, Carl Leermakers,
Virginie Frémat, Johan Peeters (eds.)

aar keuze uit te
)

basisbeginselen
de vrijheid van
enmarkt en de

101 juridische vragen over concurrentie

en antwoord op
er, zelfstandige,
stelt in verband
ele modulering

ge wijze beantllen verbonden

oek ligt in de
nuit zowel het
elsrecht als het

Het vrij beroep: bankroet of doorstart?

!

Of en hoe de vrije beroeper onderworpen kan worden aan het faillissement en
het gerechtelijk akkoord is wellicht het meest actuele en vernieuwende thema
in dit boek, met een voorwoord van de minister van Justitie. Maar ook andere
vragen over de toepassing van het ondernemingsrecht op vrije beroepers komen aan bod. Wat betekent het huidige en komende vennootschapsrecht voor
de uitoefening van het vrij beroep in vennootschapsvorm? Hoe zit het met de
regeling van marktpraktijken door vrije beroepers en hun verhouding met het
mededingingsrecht?

Joeri Vananroye en Jura Falconis (eds.)

De meeste beoefenaars van een vrij beroep zullen zich met gepaste trots ondernemer noemen. Ook juridisch zijn ze een ‘onderneming’ in de zin van
moderne economische wetgeving (zoals het WER). Sinds de Wet Natuurlijke
Rechter zijn ze ook een ‘onderneming’ in de zin van het aanknopingspunt van
de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.

Jura Falconis libri • 19

Joeri Vananroye
Jura Falconis (eds.)

Het vrij beroep:
bankroet of
doorstart?

Multidisciplinaire
benadering
JFL 19 - Het vrij beroep [druk].indd 1

101 juridische vragen
over concurrentie
Jef Degrauwe
Carl Leermakers
Virginie Frémat
Johan Peeters
(eds.)

ISBN:978-94-000-0737-6
978-94-000-0737-6
ISBN

9 789400 007376
CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

16/06/16 15:28

101 juridische vragen
over concurrentie
Jozef Degrauwe, Virginie
Frémat, Carl Leermakers en
Johan Peeters (eds.)

In dit boek vinden zowel
juristen als niet-juristen
een antwoord op 101 concrete juridische vragen
die een ondernemer,
zelfstandige, werkgever,
werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in
verband met (het recht
op) mededinging en de
contractuele modulering
ervan via concurrentiebedingen. Al deze vragen
worden op een heldere

18

en bondige wijze beantwoord door een equipe
van ervaren advocaten.
De duidelijke meerwaarde
van dit handige boek ligt
in de multidisciplinaire
benadering van het thema
vanuit zowel het vennootschapsrecht, het sociaal
recht, het handelsrecht als
het mededingingsrecht.

Nieuw en
actueel

17/03/16 09:52

Het vrij beroep:
bankroet of doorstart?

Innovatie en disruptie in
het economisch recht

Joeri Vananroye en
Jura Falconis (eds.)

Matthias E. Storme
en Frederic Helsen (eds.)

Of en hoe de vrije beroeper
onderworpen kan worden
aan het faillissement en het
gerechtelijk akkoord is wellicht
het meest actuele thema in
dit boek. Ook andere vragen
over de toepassing van het
ondernemingsrecht op vrije
beroepers komen aan bod.
Wat betekent het huidige en
komende vennootschapsrecht
voor de uitoefening van het
vrij beroep in vennootschapsvorm? Wat met de regeling
van marktpraktijken door vrije
beroepers en hun verhouding
met het mededingingsrecht?

In het economisch verkeer
ontstaan tal van nieuwe formules en speelt de digitalisering een steeds grotere rol.
Dit boek analyseert de juridische problemen die deze
disruptieve en innovatieve
modellen met zich meebrengen en besteedt onder meer
aandacht aan gegevensbescherming, prijsdiscriminatie, online geschillenbeslechting en de aansprakelijkheid
van internetplatformen voor
reviewsystemen.

Met bijdragen van Stijn
De Dier, Koen Geens, Bert
Keirsbilck, Dominique
Matthys, Joeri Vananroye,
Ivan Verougstraete en
Marieke Wyckaert.

Met bijdragen van Pieter-Jan
Aerts, Larissa Coninckx,
Bram Devolder, Cedric
Hauben, Richard Steppe,
Bart Van Besien, Niels
Vandezande, Nathan Van de
Velde en Jean-Luc Verhelst.
Reeks Digitale omwenteling

ISBN ----
 blz. | paperback

Reeks Jura Falconis Libri, nr. 

in het recht

 | Prijs: € 

ISBN ----

ISBN ----

xii +  blz. | paperback

ca.  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 
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Handels- en economisch recht
Raf Van Ransbeeck, Bert Keirsbilck
en Annick De Boeck

Transacties en
geschillenbeslechting
in het Wetboek van
Economisch Recht

Actuele bijdragen over de evolutie van het
statuut van de vrijberoepsbeoefenaar

Mystery shopping

Joris Roesems
Vlaams Pleitgenootschap
bij de Balie te Brussel (eds.)

van Benoît Allemeersch, Diederik Arnaut,
emans, Régine Feltkamp, Bert Keirsbilck,
Jules Stuyck, Olivier Vanden Berghe,
Stefaan Voet en Frank Wijckmans.

Men kan er niet omheen: het vrij beroep is steeds meer onderworpen aan de regels
van de vrije markt en evolueert naar een onderneming. Het traditionele uitzonderingsstatuut voor de uitoefening van een vrij beroep uit het Wetboek van Koophandel en
uit de wetgeving inzake handelspraktijken is gaandeweg onder impuls van Europese
regelgeving afgebrokkeld. Het Wetboek van Economisch Recht zet die evolutie door,
maar maakt nog
een uitzondering voor de kenmerkende intellectuele prestaties van vrijberoepsbeoefenaars. Ook de Wet Natuurlijke Rechter voorziet nog in het Gerechtelijk Wetboek een
aparte regeling voor (sommige) vrije beroepsbeoefenaars. De evolutie maakt dat de
vrijberoepsbeoefenaar steeds meer rekening moet houden met de regels die voorheen slechts op handelaars van toepassing waren.

Béatrice Ponet en Gert Straetmans (eds.)

Transacties en geschillenbeslechting
in het Wetboek van Economisch Recht

geschillenbeslechting in het Wetboek van
cht bevat geen loutere bespreking van de
oeken waaruit het WER is samengesteld,
doordachte selectie die nader wordt toege
oogpunt van de adviesverlening enerzijds
eschillenbeslechting anderzijds. Zo komen
de marktpraktijken en consumenten
ok voor vrije beroepen, de overeenkomsten
commerce, en de rol van de advocaat in het
esverlening rond het mededingingsrecht
de precontractuele informatie bij commer
rkingsovereenkomsten, handelsagentuur
n en concessies van alleenverkoop.
dt stilgestaan bij de handhaving van het
echt, bij de class action in het WER en bij
van intellectuele rechten.
de praktijkjurist een duidelijke leidraad om
meest efficiënte manier te gebruiken in de
ische praktijk. Het is dan ook onmisbaar in
an advocaten, maar is evenzeer interessant
n, bedrijfsjuristen, magistraten en andere
dernemingspraktijk.

Joris Roesems
Vlaams Pleitgenootschap (eds.)

n Economisch Recht bracht sinds de intro
wel vernieuwing als nieuwe vraagstukken.
tgenootschap bij de Balie te Brussel is nage
mate het WER een overzichtelijk, duidelijk
oek is geworden dat door de rechtspracticus
ige manier geconsulteerd kan worden. Im
samenvoegen van de verschillende teksten
paalde tegenstellingen uit de wereld worden
erd er van de gelegenheid gebruikgemaakt
etten te actualiseren en een aantal punten

intersentia.be

Nieuwe
uitgaven

Een
waardevol
standaardwerk

Het boek bevat bijdragen van: Gabriël-Luc Ballon, Paul Cambie, Hugo Lamon,
Béatrice Ponet, Gert Straetmans, Anne-Marie Van den Bossche, Pros Vanhelmont en
Melissa Vanmeenen.

Reeks Vlaams Pleitgenootschap bij
de Balie te Brussel
ISBN ----

Het vrij beroep

Deze uitgave behandelt onder
meer de overeenkomsten op
afstand en e-commerce, de
marktpraktijken en consumentenbescherming, ook
voor vrije beroepen, en de rol
van de advocaat in het kader
van adviesverlening rond het
mededingingsrecht aan bod
evenals de precontractuele
informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten en concessies
van alleenverkoop. Daarnaast
wordt stilgestaan bij de handhaving van het mededingingsrecht, bij de class action in het
WER en bij de handhaving van
intellectuele rechten.

na het Wetboek
van Economisch Recht

Joris Roesems en het Vlaams
Pleitgenootschap bij de balie
te Brussel (eds.)

Raf Van Ransbeeck, Bert Keirsbilck
en Annick De Boeck

ISBN978-94-000-0761-1
9789400007611
ISBN

www.intersentia.be

In dit boek analyseren de auteurs deze evolutie aan de hand van de belangrijkste
rechtsdomeinen: het algemeen handelsrecht, de onrechtmatige bedingen en marktpraktijken, het mededingingsrecht, het gerechtelijk recht, het insolventierecht en de
deontologie.

Transacties en
geschillenbeslechting
in het Wetboek van
Economisch Recht

Mystery
shopping

Het vrij beroep
na het Wetboek
van Economisch Recht

Béatrice Ponet en
Gert Straetmans (eds.)

Het vrij beroep is steeds
meer onderworpen aan
de regels van de vrije
markt en evolueert naar
een onderneming. Het
traditionele uitzonderingsstatuut voor de uitoefening
van een vrij beroep uit het
Wetboek van koophandel
en uit de wetgeving inzake
handelspraktijken is onder
impuls van Europese regelgeving afgebrokkeld. Het
Wetboek van Economisch

Mystery shopping
Raf Van Ransbeeck,
Bert Keirsbilck en
Annick De Boeck (eds.)

Béatrice Ponet en Gert Straetmans (eds.)

Het vrij beroep na
het Wetboek van
Economisch Recht

9 789400 007611

Recht zet die evolutie door.
Dat maakt dat de vrijberoepsbeoefenaar steeds
meer rekening moet houden met de regels die voorheen slechts op handelaars
van toepassing waren.
Met bijdragen van
Gabriël-Luc Ballon, Paul
Cambie, Hugo Lamon,
Béatrice Ponet, Gert
Straetmans, Anne-Marie
Van den Bossche,
Pros Vanhelmont en
Melissa Vanmeenen.
ISBN ----

Aanvankelijk bedoeld als
quality control, evolueert
mystery shopping steeds meer
naar een instrument voor
vaststellingen die aan de basis
liggen van de beteugeling
van inbreuken. Dat roept een
aantal vragen op. Wat met de
privacy? Waar ligt de grens
tussen mystery shopping
en uitlokking? Wat zijn de
bewijsrechtelijke gevolgen?
De auteurs behandelen het
onderwerp niet alleen vanuit
het economisch recht, maar
ook vanuit het strafrecht, het
administratief en tuchtrecht
en het bewijsrecht.
Met bijdragen van Annick
De Boeck, Joke Goris, Bert
Keirsbilck, Benoit Samyn,
Reinhard Steennot, Yung
Shin Van der Sype, Frank
Verbruggen en Anton Vedder.

x +  blz. | paperback
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ISBN 978-94-000-0504-4

sisinterventie aan een omstandige juridische analyse onderworpen. In
een eerste deel wordt ingegaan op de staatswaarborg en de lender
of last resort als liquiditeitsmaatregelen. Een tweede deel behandelt
op zeer omstandige wijze het ingevolge en na de crisis ontwikkelde
juridische kader voor de afwikkeling van banken in ernstige financiële
moeilijkheden. Onderzocht wordt voor de genoemde interventiemaatregelen welke de juridische bouwstenen zijn en welke de huidige evenals toekomstige verdeling van bevoegdheden is tussen de nationale
lidstaten en de instellingen van de Europese Unie. Dit boek geeft een
omvattend overzicht van het actuele juridische raamwerk en is bijgevolg niet alleen een onmisbaar basiswerk voor theoretici, maar tevens
voor elke praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek
van banken in financiële moeilijkheden.

20

Corporate governance
in banken
20

Na het behalen van haar doctoraat aan de universiteit van Gent, ging
Sara PauwelS aan de slag als jurist bij de Nationale Bank van België, waar
zij werkzaam is binnen het domein van prudentieel toezicht op banken.

Bancair insolventierecht
Sara Pauwels

Bancair insolventierecht

Corporate governance in banken

Privaat en Publiek Financieel Recht

De bankencrisis anno 2008 herbevestigde de bijzondere positie van
banken binnen ons economisch bestel. In dit boek worden de publieke
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Een kritisch overzicht en een grondige
analyse van de nieuwe regelgeving

Sara Pauwels

Koen Byttebier, Jeroen Delvoie
en Tom Wera (eds.)
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Het nieuwe bankentoezicht
The New Banking Supervision
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Corporate governance
in banken

Robby Houben en Werner Vandenbruwaene (eds.)

Het nieuwe bankentoezicht
The New Banking Supervision

Reeks Privaat en Publiek

Koen Byttebier, Jeroen
Delvoie en Tom Wera (eds.)

Bancair insolventierecht
Liquiditeits- en afwikkelingsmaatregelen
Sara Pauwels

Financieel Recht, nr. 
ISBN ----
xviii +  p.
gebonden
 | Prijs: € 

Het nieuwe bankentoezicht – The New
Banking Supervision
Robby Houben en Werner
Vandenbruwaene (eds.)

Als eerste pijler van de
Europese Bankunie, vormt
het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) een
copernicaanse omwenteling in de architectuur
van het bancair toezicht.
De bijdragen in dit boek
schetsen een kritisch
overzicht en een analyse
van de toepasselijke regelgeving en geven daarnaast
inzicht in meer gespecia-

20

liseerde thema’s, zoals het
prudentieel toezicht op de
ﬁnanciële conglomeraten,
de aansprakelijkheid van
de toezichthouder en het
raakvlak tussen microen macroprudentieel
toezicht.
Met bijdragen van
Herman Braeckmans,
Luc Coene, Philippe
De Backer, Robby Houben,
Steffi Illegems, Gemma
Lemmers, Ute Lettanie,
Frederic Peeters, Jo
Swyngedouw, Werner
Vandenbruwaene,
David Vanderstraeten
en Michaël Van Dorpe.

Sinds 1 januari 2014 werden
de nieuwe Europese CRD
IV-regels voor banken van
toepassing. Daarnaast werkt
Europa nog aan andere
werven, zoals het eengemaakte bankentoezicht en
de afwikkeling van banken
in ﬁnanciële moeilijkheden.
In CRD IV wijt de Europese
wetgever het recente falen
van een aantal ﬁnanciële
instellingen, en de systeemcrisis die daar wereldwijd
uit is voortgekomen, deels
aan tekortkomingen inzake
corporate governance.
België koos voor de vlucht
vooruit met een ambitieuze
nieuwe bankenwet, die
ook nieuwe regels inzake
corporate governance met
zich meebracht.

In een eerste deel wordt
ingegaan op de staatswaarborg en de lender of
last resort als liquiditeitsmaatregelen. Een tweede
deel behandelt op zeer
omstandige wijze het
ingevolge en na de crisis
ontwikkelde juridische
kader voor de afwikkeling
van banken in ernstige
ﬁnanciële moeilijkheden.
Onderzocht wordt voor
de genoemde interventiemaatregelen welke de juridische bouwstenen zijn en
welke de huidige evenals
toekomstige verdeling van
bevoegdheden is tussen
de nationale lidstaten en
de instellingen van de
Europese Unie.
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Th. Vansweevelt en B. Weyts (eds.)

ALLIC II
Th. Vansweevelt en B. Weyts (eds.)

Dit boek analyseert de werking van de aansprakelijkheidsverzekering in haar dubbele functie
van bescherming van de verzekerde en van de benadeelde. Het onderzoekt de draagwijdte
van de verzekeringswaarborg, de hoedanigheid van verzekerde en van benadeelde, de
complexe verhouding tussen verzekerde, benadeelde en verzekeraar (het eigen recht, de
tegenwerpelijkheid van de verweermiddelen en het verhaal van de verzekeraar) en de problemen
van dekking in de tijd. Het boek behandelt zowel verplichte verzekeringen, zoals de WAMverzekering, als niet-verplichte verzekeringen, zoals de gezinsaansprakelijkheidsverzekering en
de verzekering BA uitbating. De analyse leidt tot voorstellen van wetswijziging die de werking
van de aansprakelijkheidsverzekering verbeteren.

4

21

De obligatielening
Diederik Bruloot
Kristof Maresceau (eds.)

Nieuw
standaardwerk

ICAV 4 - De aansprakelijkheidsverzekering-hard [druk].indd 1

4

Het boek is niet alleen bestemd voor de academicus die zich wil verdiepen in de theoretische
grondslagen en principes van de aansprakelijkheidsverzekering. Ook de rechtspracticus
(advocaat, magistraat, verzekeraar, makelaar, bedrijfsjurist) die geconfronteerd wordt met
vragen over de werking van deze verzekering, vindt hierin een schat aan informatie.
Geert Jocqué is raadsheer in het Hof van Cassatie. Hij is tevens academisch consulent aan de
Universiteit Gent. Hij is voorzitter van de vzw APR en maakt deel uit van de redactie van VAV. Hij
heeft talrijke artikelen gepubliceerd, voornamelijk over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

Interuniversitair Centrum voor
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

ICAV

De verzekerde en [druk].indd 1

11/05/16 11:40

De aansprakelijkheidsverzekering in
ontwikkeling
ALLIC II
Thierry Vansweevelt en
Britt Weyts (eds.)

21

De obligatielening
Diederik Bruloot en
Kristof Maresceau (eds.)

Dit boek geeft een overzicht van de reglementering inzake vennootschapsobligaties gaande van
de uitgifte tot het verval.
Komen daarbij onder meer
aan bod: de verschillende
obligatietypes, het prospectus, de algemene vergadering van obligatiehouders
en de wanbetaling. De
diverse topics worden aan
een diepgaande juridische
analyse onderworpen,

maar steeds met bijzondere aandacht voor de
vennootschapspraktijk.
Het werk vult een belangrijke leemte in de Belgische
juridische literatuur.

Reeks Instituuut Financieel
Recht, nr. 
ISBN ----

Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van
deze verzekering, inclusief
knelpunten en dekkingsleemten. Klassieke onderwerpen
worden besproken vanuit een
vernieuwende, geactualiseerde
of kritische invalshoek: 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. Daarna gaat
het boek in op twee speciﬁeke
aansprakelijkheidsverzekeringen: die voor de bouwsector
en die voor de advocaat. Het
boek sluit af met een blik op de
toekomst van de aansprakelijkheidsverzekering.

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

Geert Jocqué

De verzekerde en de benadeelde
in de aansprakelijkheidsverzekering

De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering

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

Geert Jocqué

De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling

Dit boek biedt de lezer een fraai, kritisch en actueel overzicht van wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt en kijkt tevens ook vooruit.

De aansprakelijkheidsverzekering
in ontwikkeling
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Een diepgaande juridische analyse met veel
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Verzekerings- en
aansprakelijkheidsrecht

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.

Diederik Bruloot
Kristof Maresceau (eds.)
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De verzekerde en de
benadeelde in de
aansprakelijkheidsverzekering
Geert Jocqué

Dit boek analyseert de
werking van de aansprakelijkheidsverzekering in haar
dubbele functie van bescherming van de verzekerde
en van de benadeelde. Het
onderzoekt de draagwijdte
van de verzekeringswaarborg, de hoedanigheid van
verzekerde en van benadeelde, de complexe verhouding
tussen verzekerde, benadeelde en verzekeraar en de
problemen van dekking in de
tijd. Daarnaast behandelt het
boek zowel verplichte verzekeringen, zoals de WAM-verzekering, als niet-verplichte
verzekeringen. De analyse
leidt tot voorstellen van wetswijziging die de werking van
de aansprakelijkheidsverzekering verbeteren.
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Verzekerings- en
aansprakelijkheidsrecht
Een alomvattend naslagwerk met talrijke
voorbeelden uit de rechtspraak

en grove fout, terrorisme,
natuurrampen, looptijd en
wijziging tijdens de looptijd
van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging, dekking
in de tijd, leiding van het
geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie,
enzovoort.
Ook de geschillenbeslechting wordt onder de loep
genomen, met onder meer de
verjaring, de buitengerechtelijke geschillenbeslechting via
dading, de bemiddeling, de
bindende partijbeslissing en
de IPR-vraagstukken. De controverses in rechtspraak en
rechtsleer worden duidelijk
benadrukt, met weergave van
de argumenten pro en contra.
Dit alles resulteert in een
helder overzicht met
talrijke voorbeelden uit de
rechtspraak.
Dit boek, aangepast aan de
nieuwe wetgeving, is een
grondig en alomvattend
naslagwerk dat dankzij het
gedetailleerde trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.

Dit boek benadert het strafrecht en het strafprocesrecht vanuit het standpunt van de ondernemer. Het ondernemingsstrafrecht komt aan bod in vijf delen: Controle en onderzoek
(deel I), Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van en binnen de onderneming (deel II), Risico’s
en transparantie (deel III), Misdrijven (deel IV) en Sancties (deel V). De auteurs behandelen
niet alleen het gemeenrechtelijke strafrecht en strafprocesrecht, maar bespreken ook de
inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen en de boekhoudwetgeving, de inbreuken
in het kader van de consumentenbescherming en de wetgeving marktpraktijken, de fiscale strafprocedure en het fiscale strafrecht, de sociale inspectie en het sociaal strafrecht, het
stedenbouwstrafrecht, het milieustrafrecht en het toezicht hierop. Daarnaast komen ook het
beroepsverbod, de verbeurdverklaring en de sancties voor de rechtspersonen aan bod.

Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck
en Filip Van Volsem (eds.)

Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Daardoor krijgt het geenszins de plaats die het verdient in het risk management van
de meeste ondernemingen. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke
risico’s (strafrechtelijke verantwoordelijkheid, fraude, gerechtelijke onderzoeken enz.) voor
de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn. Daarom moeten de ondernemer en zijn raadgevers
(advocaten, bedrijfsjuristen, revisoren, consulenten enz.) dit risico grondig inschatten en analyseren om een beleid te kunnen formuleren dat adequaat met deze risico’s omgaat.

Strafrecht

Handboek Verzekeringsrecht

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.)

Handboek
Verzekeringsrecht

Handboek
Verzekeringsrecht
Thierry Vansweevelt en
Britt Weyts (eds.)

ca. . blz. | gebonden
 | Prijs: € 

Dit waardevol standaardwerk
biedt een grondige analyse
van het verzekeringsrecht in
al zijn facetten, geplaatst in
een breder kader. Alle soorten verzekeringen komen
in dit boek aan bod en geen
enkel verzekeringsprobleem

Aansprakelijkheidsrecht
en mensenrechten
Kruisbestuiving in
een meergelaagde rechtsorde

Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten

enis (bachelor 2007), rechten (master
(master 2011) aan de UAntwerpen en
atte hij zijn loopbaan aan als assistent
alwaar hij in 2015 zijn doctoraat in de
ij actief aan de balie van Antwerpen.

Stefan SomerS

worden het buitencontractueel foutband en de schadeloosstelling aan de
re aandacht wordt besteed aan de noverbod op rechtsmisbruik. Naast de
kheidsrecht, komen bijvoorbeeld ook
n de benadeelde, de voorrang van het
eid van minderjarigen en geestesgeen uitgebreid aan bod. Op die manier
ik op de rechtspraak van het EHRM
emeen buitencontractueel aansprake-

Derde herziene editie

Strafrecht in de onderneming [druk].indd 1

ISBN ----

die inzicht wil verwerven in het buisrecht en/of het schadevergoedingste deel van dit boek wordt verklaard
t aansprakelijkheidsrecht kunnen bek vernieuwende inzichten inzake de
eid van beide rechtstakken en inzake
hedendaagse rechtsorde.

Strafrecht in de onderneming

Antwerpen. Zij doceert
(avondstudenten), Verade. Haar proefschrift
ueel aansprakelijkheidsd Collin-Prijs 2004. Zij

Thierry Vansweevelt & Britt Weyts (eds.)

Universiteit Antwerpen.
zekeringen (dagstudenivielrechtelijke aansprawerd bekroond met de
gehele oeuvre ontving
6 was hij Decaan van de
Dewallens & Partners.

Nieuw
standaardwerk

Strafrecht
in de onderneming
Praktische gids
voor bestuurders en zaakvoerders

Het boek richt zich in de eerste plaats tot bedrijfsleiders, risk managers, bedrijfsjuristen, interne
en externe auditdiensten enz., kortom, tot die personen, zowel binnen als buiten de onderneming, aan wie wordt gevraagd de risico’s tijdig te detecteren, te rapporteren en te beheersen,
of die in de vuurlinie staan indien er zich toch een crisis voordoet.
Met een voorwoord van Marc Taeymans en bijdragen van Christiaan Barbier, Stijn De
Meulenaer, Kristel De Schepper, Daniel De Wolf, Hanne Huysmans, Joris Lambrechts,
Evert-Jan Lammers, Joachim Meese, Tom Messiaen, Sophie Romaniello, Kristof Salomez,
Bart Spriet, Hans Van Bavel, Axelle Van Den Broeck, Eric Van Dooren, Koen Vanderheyden,
Ruben Van Herpe, Filip Van Volsem, Stijn Verbeke en Patrick Waeterinckx.

Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck
en Filip Van Volsem (eds.)

Stefan SomerS

wordt uit de weg gegaan:
segmentatie, e-commerce,
bewijs en interpretatie van de
verzekeringsovereenkomst,
mededelingsplichten van de
verzekerde en de verzekeraar,
medische informatie, premie,
verval van recht, opzet

Aansprakelijkheidsrecht
en mensenrechten
Kruisbestuiving in een
meergelaagde rechtsorde
Stefan Somers
ISBN ----

ISBN 978-94-000-0604-1

Vernieuwende inzichten
in de aard, de functie
en de verwevenheid van
mensenrechten en aansprakelijkheidsrecht in
de hedendaagse, meergelaagde rechtsorde.

xxxii +  blz. | gebonden

9 789400 006041

 | Prijs: € 
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Strafrecht in de
onderneming
Praktische gids voor
bestuurders en zaakvoerders
Derde editie
Patrick Waeterinckx,
Filiep Deruyck en
Filip Van Volsem (eds.)

Dit boek benadert het strafrecht en het strafprocesrecht
praktisch vanuit het standpunt
van de ondernemer. Voor veel
ondernemers is het strafrecht
als ondernemersrisico nog
steeds een grote onbekende.
Nochtans wijst de actualiteit
erop dat de strafrechtelijke
risico’s voor de ondernemer
niet verwaarloosbaar zijn. In
het risk management van de
meeste ondernemingen krijgt
het strafrecht geenszins de
plaats die het verdient. Net zoals dit ook met andere risico’s
het geval is, moeten ondernemers en hun raadgevers
dit risico grondig analyseren
met het oog op een adequaat
risicobeleid.
ISBN ----
xxxii +  blz. | paperback

Zie ook p. 17.

 | Prijs: € 

Bestel dit boek op www.intersentia.be.

Intersentia catalogus 2016-2017 finaal2.indd 22

25/10/16 00:27

Nieuwe
uitgaven

Strafrecht

Een volledige bespreking van de wijzigingen
door de tweede Potpourri-wet

Smaakmakers in het procesrecht

Nieuw
standaardwerk

Jelle Flo
Liesbeth Jansens
Vlaams Pleitgenootschap (eds.)

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten proberen,
lapidair gezegd, de juridische problemen waarmee recht zoekenden
geconfronteerd worden, op te lossen. Om dat te doen, hebben ze
emotionele en sociale vaardigheden nodig, inzicht in de aard en
dynamiek van menselijke verhoudingen en belangenconflicten,
enige financiële geletterdheid, een brede algemene kennis,
mondigheid, managementvaardigheden, intelligentie en
een scherp analytisch vermogen. Daarbij blijft ook een
grondige kennis nuttig van de waaier aan (buiten)gerechtelijke
mogelijkheden die de wet biedt, alsook van de procedurele
situaties waarin een rechtzoekende zich kan bevinden.
In dit boek worden een aantal van die mogelijkheden en situaties belicht en geanalyseerd. Daarbij wordt bijzondere aandacht
besteed aan wat minder evident of minder bekend is, of aan wat
een geactualiseerde en grondige bespreking kan verdragen. De
klemtoon ligt op de methode eerder dan op de inhoud van de
geschilbeslechting. Bewust zijn de traditionele onderscheiden
tussen burgerlijk recht, strafrecht en administratief recht buiten
beschouwing gelaten. De rechtzoekende heeft daar immers
weinig boodschap aan en de praktijk wijst uit dat eenzelfde
geschilkluwen toch steeds de verschillende domeinen kan doorkruisen. De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist
te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking
bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste
bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan
meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en
besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt
ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administratief procesrecht, de nieuwe verstekregeling,
samenhang en onsplitsbaarheid, bemiddeling en de minnelijke
regeling in strafzaken.

Een verrassende kennismaking met vergeten
vorderingen en exotische incidenten

Smaakmakers
in het procesrecht
Over buitengerechtelijke recepten,
vergeten vorderingen en exotische incidenten

Over het
buitengewone
in het
strafrecht

Jelle Flo
Liesbeth Jansens
Vlaams Pleitgenootschap (eds.)

Met een voorwoord van Gaby Van den Bossche en bijdragen van
Tim Souverijns, Frank Judo, Sven Sobrie, Eric Brewaeys, Hakim
Boularbah en Maria-Clara Van den Bossche, Theo De Beir en
Joris Van Cauter.

ISBN ----
ISBN
978-94-000-0756-7
ISBN:
978-94-000-0756-7

xii +  blz.www.intersentia.be
| paperback
9 789400 007567

 | Prijs: € 
16_262_16_SMAAKMAKERS IN PROCESRECHT_V4.indd 1

Potpourri II – Strafrecht
en strafprocesrecht
Tom De Meester (ed.)
Len Augustyns, Kris Beirnaert
en Pieter Tersago

Op 1 februari 2016 werd in
het Staatsblad de tweede
Potpourri-wet gepubliceerd. Met deze wet wordt
het plan van de regering
om de werklast van justitie
te verminderen en de
procedures eﬃciënter te
maken verder gerealiseerd.
Het brengt niet alleen
ingrijpende wijzigingen
voor de beoefenaars van
het strafrecht met zich
mee, maar ook een aantal
nieuwigheden in ons

strafrecht. De besproken
wijzigingen zijn talrijk.
Komen onder meer aan
bod: de uitbreiding van
de correctionalisering; de
beperkingen voor de alternatieve straﬀen, het uitstel
en de opschorting; het
elektronisch toezicht als
autonome straf; de verjaring van de strafvordering;
de dwingende termijnen
voor het indienen van conclusies en de verplichting
tot voorafgaande mededeling aan de partijen in
strafzaken (ook voor het
OM); het hoger beroep en
de minnelijke schikking in
strafzaken; de introductie
van de guilty plea.

Meer strafrecht op www.intersentia.be.
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Smaakmakers in
het procesrecht
Over buitengerechtelijke
recepten, vergeten vorderingen
en exotische incidenten
Jelle Flo, Liesbeth Jansens
en het Vlaams Pleitgenootschap (eds.)

Een grondige kennis van
de waaier aan (buiten-)
gerechtelijke mogelijkheden die de wet biedt,
alsook van de procedurele situaties waarin een
rechtzoekende zich kan
bevinden, blijft altijd nuttig. In dit boek wordt een
aantal van die mogelijkheden en situaties belicht
en geanalyseerd.

In de diverse bijdragen wordt ingegaan op
vergeten vorderingen en
excepties in het burgerlijk
en administratief procesrecht, de nieuwe verstekregeling, samenhang en
onsplitsbaarheid, bemiddeling en de minnelijke
regeling in strafzaken.

Reeks Vlaams Pleitgenootschap
bij de balie te Brussel
ISBN ----
xii +  blz. | paperback
 | Prijs: € 
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Nieuwe
uitgaven

Strafrecht

Sociaal recht

Sanne Raats

Een handig chronologisch overzicht van
het gehele verloop van de strafprocedure

Sanne Raats

Consistente straftoemeting
Consistente straftoemeting
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Nieuw
standaardwerk

Legitieme
verdediging

Legitieme verdediging
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Joost Huysmans

Legitieme verdediging
Gebruik en misbruik
van de procedurele rechten
van de verdediging van
strafzaken
Joost Huysmans

ISBN:
9789400007802
ISBN
978-94-000-0780-2

9 789400 007802

17/10/16 10:19

Sinds enige tijd heerst er in
de publieke opinie onbehagen over het vermeende
‘misbruik’ dat de verdediging zou maken van haar
procedurele rechten. Dit
boek biedt de rechtspracticus in de dagelijkse strafrechtspraktijk een handig
chronologisch overzicht van
het gehele verloop van de
strafprocedure (van de start
van het onderzoek tot de
cassatieprocedure), waarbij
telkens wordt aangegeven
waar de huidige Belgische
strafprocedure dilatoir
gebruik van een procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar
ook hoe dergelijke risico’s

24

creatief kunnen worden
geneutraliseerd. Ook de
minder gekende procedures
en rechtsﬁguren, zoals de
verwijzing naar een andere
rechtbank wegens wettige
verdenking, de wraking in
strafzaken, de taalwetgeving
of de delicate verhouding
tussen de verdachte en zijn
raadsman, komen aan bod.
Het boek besteedt ook aandacht aan de impact van de
rechtspraak van het EHRM
en, voor zover relevant, de
impact van het EU-recht.

ISBN ----

Consistente
straftoemeting

Arbeid en gezondheid:
een delicaat evenwicht?

Sanne Raats

De limieten van het welzijnsrecht
Marc van Sprundel,
Anne Van Regenmortel en
Karen Muylaert (eds.)

De consistente bestraﬃng
raakt aan de fascinerende
tandem van het recht en
het rechtspreken. De vraag
rijst of inconsistentie in de
bestraﬃng als problematisch
moet worden beschouwd,
dan wel als een aanvaardbare
vorm van collateral damage
die inherent verbonden is
aan elk rechtssysteem.
Dat de straftoemetingsbeslissing als sluitstuk van
de procedure een sleutelmoment vormt voor de
beklaagde en de beschuldigde, wordt al te vaak vergeten.
De auteur ontrafelt verscheidene facetten uit het
straf(proces)recht en de
rechtspsychologie. Ze staat
stil bij de motivering van de
strafmaat en de invloed die
princiepsarresten en het
hoger beroep op de straftoemeting hebben.

Reeks Cahiers Gevormd Welzijn, nr. 

ca.  blz. | gebonden
 | Prijs: ca. € 

Het eerste deel van dit boek
behandelt de complexe relatie
tussen arbeid en gezondheid.
Hoe gezond of ongezond is
werken nu eigenlijk? Welke
uitdagingen zijn er voor de arbeidsgeneesheer of de bedrijfsarts? Het tweede deel bespreekt
de mogelijkheden en beperkingen om psychosociale belasting
op het werk te voorkomen aan
de hand van inzichten uit de
dagelijkse praktijk. In het derde
en laatste deel worden enkele
welzijnstopics belicht vanuit
de praktijk: de steeds meer
voorkomende burn-out, het
duurzame personeelsbeleid
bij Carrefour in het kader van
CAO nr. 104, de problematiek
van de privacy op het werk en
legionella.

ISBN ----

ISBN ----

xviii +  blz. | paperback

x +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Bestel dit boek op www.intersentia.be.
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Sociaal recht

Fiscaal recht

Fiscale Handboeken
Neem een
abonnement
en bespaar
30%!

Specifieke hoofdstukken zijn gewijd aan de problematiek i.v.m. aftrek
en teruggaaf van btw, btw-tarieven, de administratieve procedures i.v.m.
btw enz. Het boek heeft een hoog didactisch gehalte en is praktisch
bruikbaar door de schematische voorstelling van de btw-problematiek.
De talloze referenties vormen een bijkomende meerwaarde.

Vennootschapsbelasting
toegepast

Deze twintigste editie werd volledig geactualiseerd tot 1 augustus 2016.

Handboek btw 2016–2017

> Handboek douane en internationale handel
> Handboek fiscale procedure btw
> Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen
> Handboek internationaal en Europees belastingrecht
> Handboek personenbelasting
> Handboek registratierechten
> Handboek successierechten
> Handboek vennootschapsbelasting

Organisatie van de bouwwerf – sociaalrechtelijke
aandachtspunten

Intersentia Handboek btw 2016-2017.indd 1

9

789400

007215

23/09/16 00:58

Vennootschapsbelasting
toegepast
Paul Beghin

Themanummer TBO

Andere
titels in de
reeksGovers
Fiscale Handboeken:
Patrick Wille Frank
Borger
Marc
> Handboek btw

> Handboek douane en internationale handel
Handboek btw
> Handboek fiscale procedure btw
2016–2017> Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen
> Handboek internationaal en Europees belastingrecht
> Handboek registratierechten
> Handboek successierechten
> Handboek vennootschapsbelasting

ISBN 978-94-000-0722-2

www.intersentia.be

Intersentia Handboek personenbelasting 2016-2017 finaal.indd 1

9

789400

007222

9/08/16 00:05

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale
werkinstrument voor elke praktijkﬁscalist:
• praktisch
• beknopt
• overzichtelijk
Met een abonnement
• actueel
op de reeks
• én budgetvriendelijk.
bespaart u 30!

Handboek btw -
Patrick Wille, Frank Borger en Marc Govers
ISBN ---- | xxvi +  blz. | paperback |  | Prijs: € 

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

Handboek vennootschapsbelasting -
Inge Van De Woesteyne
ISBN ---- | xxvi +  blz. | paperback |  | Prijs: € 

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

Handboek fiscale procedure btw
Tweede editie | Luk Vandenberghe

Dit handboek benadert gestructureerd en op een
originele manier de materie van de personen
belasting zoals van toepassing na de zesde staats
hervorming. Er wordt zowel aandacht besteed
aan het standpunt van de fiscale administratie
als aan de interpretatie die men terugvindt in de
fiscale rechtspraak. Het handboek kan op verschil
lende niveaus worden gelezen naargelang de
behoeften van de lezer. Naast een overzichtelijke
omschrijving van de basisregels en basisstructuur
wordt zo veel mogelijk ook meer gedetailleerde
informatie gegeven. Deze unieke benadering
maakt het handboek interessant als studieboek
voor het hoger onderwijs en als referentiewerk
voor praktijk mensen die regelmatig in aanraking
komen met de dagelijkse toepassing van de
personenbelasting.

ISBN ---- | xiv +  blz. | paperback |  | Prijs: € 
Het boek geeft een duidelijk antwoord op
klassieke vragen zoals: wat is het toepassings

Handboek registratierechten

Het handboek wordt afgesloten met een
geïntegreerde oefening (aanslagjaar 2016)
die toelaat de kennis van de materie te
testen. De oplossing wordt eveneens ter
beschikking gesteld.

Andere titels in de reeks Fiscale Handboeken:

Tweede editie | Astrid Peeters en Tim Wustenberghs

> Handboek btw
> Handboek douane en internationale handel

ISBN ---- | xviii +  blz. | paperback |  | Prijs: € 
> Handboek registratierechten
> Handboek successierechten
> Handboek vennootschapsbelasting

en Onroerend Goed

Reeks Toegepast

ISBN ----

ISBN ----

Handboek successierechten

 blz. | paperback

xxx +  blz. | paperback

Derde editie | Dirk De Groot

 | Prijs: € 

I S B N 9789400006225

www.intersentia.be

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

Ontdek de hele reeks op www.intersentia.be.
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gebied van de personenbelasting, wat zijn de
onroerende, roerende, beroeps en diverse
inkomsten en hoe wordt de personenbelas
ting berekend? Het belangrijkste aspect bij de
berekening van de personenbelasting is de
toepassing van de verschillende belasting
verminderingen. Omdat sinds de zesde staats
hervorming een onderscheid moet worden
gemaakt tussen federale en gewestelijke
belastingverminderingen, is de berekening
van de personenbelasting een ingewikkelde
materie geworden. Het handboek behandelt
de gewestelijke belastingverminderingen
zoals deze bestaan in het Vlaamse Gewest.

> Handboek fiscale procedure btw
> Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen
> Handboek internationaal en Europees belastingrecht

Tijdschrift voor Bouwrecht

 | Prijs: € 

22/08/16 22:08

Handboek personenbelasting
2015–2016

Dit boek benadert gestructureerd en op een originele
manier de materie van de vennootschapsbelasting, waarbij
het juridische uitgangspunt
wordt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische
inzichten. De band tussen het
boekhoudrecht en het ﬁscaal
recht wordt geïllustreerd met
talloze voorbeelden en verwijzingen naar rechtspraak.
De auteur schetst het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting en legt uit
hoe de belastbare grondslag
wordt bepaald en hoe men
de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent.
Tot slot wordt aandacht
besteed aan de verrekening
van voorheﬃngen en belastingkrediet, aan de verschillende tarieven en aan de
bijzondere aanslagstelsels.

Inge Van De Woesteyne

Handboek personenbelasting
2016–2017

I. Van De Woesteyne

Dit themanummer gaat
dieper in op de actuele
thema’s en laat specialisten
vanuit hun praktijkervaring het wetgevend kader
en de toepassing ervan
in de praktijk toelichten.
Onder meer de volgende
thema’s komen aan bod: de
nieuwe reglementering met
betrekking tot de aanwezigheidsregistratie op de werf;
de aansprakelijkheid van
aannemers in het kader van
de loonbeschermingswet;
de rechtspositie van buitenlandse werknemers binnen
de EU; schijnzelfstandigheid; arbeidsongevallen,
veiligheid en preventie op
de bouwwerf; en de sociale
inspectie en sociaal strafrecht in de bouwsector.

Personen
belasting

Het handboek wordt afgesloten met een
geïntegreerde oefening (aanslagjaar 2016)
die toelaat de kennis van de materie te
testen. De oplossing wordt eveneens ter
beschikking gesteld.

ISBN 978-94-000-0721-5

www.intersentia.be

9 789400 007758

Intersentia Vennootschapsbelasting toegepast v3.indd 1

onroerende, roerende, beroeps- en diverse
inkomsten en hoe wordt de personenbelasting berekend? Het belangrijkste aspect
bij de berekening van de personenbelasting
is de toepassing van de verschillende
belastingverminderingen. Omdat sinds de
zesde staatshervorming een onderscheid
moet worden gemaakt tussen federale en
gewestelijke belastingverminderingen,
is de berekening van de personenbelasting
een ingewikkelde materie geworden.
Het handboek behandelt de gewestelijke
belastingverminderingen zoals deze bestaan
in het Vlaamse Gewest.

btw

Het boek geeft een duidelijk antwoord op
klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting, wat zijn de

Andere titels in de reeks Fiscale Handboeken:

ISBN 978-94-000-0775-8

www.intersentia.be

Dit handboek benadert gestructureerd en op
een originele manier de materie van de
personenbelasting. Er wordt zowel aandacht
besteed aan het standpunt van de fiscale
administratie als aan de interpretatie die men
terugvindt in de fiscale rechtspraak. Het handboek
kan op verschillende niveaus worden gelezen
naargelang de behoeften van de lezer. Naast een
overzichtelijke omschrijving van de basisregels
en basisstructuur wordt zo veel mogelijk ook meer
gedetailleerde informatie gegeven. Deze unieke
benadering maakt het handboek interessant
als studieboek voor het hoger onderwijs en als
referentiewerk voor praktijk mensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse
toepassing van de personenbelasting.

Handboek personenbelasting
2016–2017

Vennootschapsbelasting
toegepast

De combinatie van theorie en talrijke voorbeelden maakt dit handboek
uitermate interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse
toepassing van vennootschapsbelasting.

Paul Beghin

P. Wille F. Borger M. Govers

Paul Beghin

Vennootschapsbelasting toegepast geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen,
aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de
belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt nog aandacht besteed aan de verrekening
van voorheffingen en belastingkrediet, aan de verschillende tarieven en aan de
bijzondere aanslagstelsels.

Dit handboek is een gebruiksvriendelijke handleiding die op een
gestructureerde en overzichtelijke manier de toepassing van de complexe
btw-regelgeving verduidelijkt. Het boek is logisch opgebouwd en geeft
een duidelijk antwoord op klassieke btw-vragen zoals: Wie is btw-plichtig?
Welke handelingen zijn onderworpen aan btw? Waar vindt de belastbare
handeling plaats? Wat is de maatstaf van heffing? In welke gevallen is er
recht op vrijstelling en wie moet de btw voldoen? enz.

Intersentia | Fiscale Handboeken

I. Van De Woesteyne

toegepast

Vennootschapsbelasting toegepast benadert gestructureerd en op een originele
manier de materie van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt het juridische
uitgangspunt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten.
De band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met
talloze voorbeelden en verwijzingen naar rechtspraak.

Intersentia | Fiscale Handboeken

toegepast

9

789400 006225
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Onze klassiekers

De afzonderlijke
delen zijn apart
te verkrijgen

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.

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

HANDBOEK
SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Naast de rechten van de zorgverlener worden vanzelfsprekend ook hun plichten en hun
aansprakelijkheid zeer uitgebreid uiteengezet.
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.

J. VAN LANGENDONCK
Y. STEVENS
A. VAN REGENMORTEL

ISBN 978-90-5095-785-4

Filip Dewallens
(eds.)

Handboek
Gezondheidsrecht
Volume I

JEF VAN LANGENDONCK
YVES STEVENS
ANNE VAN REGENMORTEL

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.

NEGENDE EDITIE

DERDE EDITIE

978-94-000-0605-8

Thierry Vansweevelt

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.

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid
RGR 10

ISBN 978-94-000-0639-3

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

Handboek
Wet Breyne

Handboek socialezekerheidsrecht

Handboek
Gezondheidsrecht

Handboek Burgerlijk
Recht (4 delen)

Derde editie
Luc Schuermans en
Caroline Van Schoubroeck

Negende editie
Jef Van Langendonck,
Yves Stevens en
Anne Van Regenmortel

Volume I en II
Thierry Vansweevelt en
Filip Dewallens (eds.)

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

xxvi +  blz. | gebonden

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

 | Prijs: € 

xlii + . blz. | gebonden

xxxiv +  blz. | gebonden

. blz. | gebonden

. blz. | gebonden

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € ,

Handboek
Buitencontractueel
Aansprakelijkheidsrecht

Nicolas Carette (ed.)

Grondslagen van
het Belgische
verzekeringsrecht

25/08/14 09:11

ISBN ----

Nieuwe
editie

Handboek
Bouwrecht

Handboek
Uitleveringsrecht

Handboek
Gerechtelijk recht

Handboek
Vennootschapsrecht

Tweede editie
Kurt Deketelaere, Marco
Schoups, Alain Laurent
Verbeke e.a. (eds.)

Steven Dewulf

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

Herman Braeckmans
en Robby Houben

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xvi + . blz. | gebonden

xviii +  blz. | gebonden

xxvi +  blz. | gebonden

xlii +  blz. | gebonden

xxxi +  blz. | gebonden

 | Prijs: € 
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Thierry Vansweevelt
en Britt Weyts

Bestel deze klassiekers op www.intersentia.be.
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Nieuwe
uitgaven

Bedrijf

Management

Lutgart Van den Berghe
Hnia Ben Salah

paperback

Hoe een draagvlak
voor verandering creëren
bij werknemers
Wouter Broekaert en
Bart Henssen

Geert De Neef

De verkoop van een bedrijf
is een complex gebeuren
en vereist heel wat voorbereiding en inspanningen.
Als ondernemer wordt u
met tal van fundamentele
vragen geconfronteerd.
Hoe bereidt u de verkoop
van uw onderneming voor?
Door wie laat u zich laten
bijstaan? Wie voert de
onderhandelingen en welke
documenten kan of mag hij
ondertekenen? Hoe wordt
een meerwaarde bij de
verkoop ﬁscaal behandeld?

Hoe schat u de waarde van
uw cliënteel of van de merken van uw bedrijf in? Kan
u het psychologisch aan
om na de verkoop nog een
tijdje aan boord te blijven?
Hoe en wanneer licht u uw
personeel in?
Zeven auteurs gaan elk
vanuit hun eigen expertise
en ervaringen nader in op
deze vragen. De verkoop
van een bedrijf wordt toegelicht aan de hand van 81
vragen en vanuit verschillende domeinen. Dit boek
is geen theoretisch naslagwerk, maar een praktische
leidraad voor ondernemers
en hun adviseurs.

Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Handboek voor
de bestuurder
– Le Manuel de
l’Administrateur
Lutgart Van den Berghe en
Hnia Ben Salah

In dit boek gaan de auteurs
na hoe familiebedrijven
ervoor kunnen zorgen dat
hun familiale en nietfamiliale medewerkers de
verandering steunen door
een gevoel van ‘eigenaarschap’ te creëren. Op basis
van diepte-interviews en
enquêtes bij Vlaamse
familiebedrijven bespreken
de auteurs het belang van
communicatie en planning
en de rol van de organisatiestructuur bij het creëren
van een breed draagvlak en
‘eigenaarschap’.

Door de unieke invalshoek
kan dit werk een aanvulling
vormen op alle codes en
regels, onder meer door de
individuele bestuurder in
het centrum van het deugdelijk bestuur te plaatsen.
De tekst vormt een geheel
van praktische gedragslijnen en richtpunten om
te antwoorden op vier essentiële vragen: Wat moet ik
doen voor ik een mandaat
aanvaard? Wat moet ik doen
tijdens de uitoefening van
het mandaat? Waarom moet
ik het mandaat evalueren?
Hoe kan ik mijn mandaat als
bestuurder goed afsluiten?

ISBN ----

ISBN ----

vi +  blz. | paperback

xx +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Ik verkoop mijn bedrijf.
Wat nu?

Manuel de l’Administrateur

Lutgart Van den Berghe
Hnia Ben Salah

 blz.

Handboek voor
de bestuurder

Handboek voor de bestuurder [druk].indd 1

Groeikracht in
familiebedrijven
ISBN ----

Lutgart Van den Berghe et Hnia Ben Salah

Manuel de
l’Administrateur

Nieuw
standaardwerk

Lutgart Van den Berghe en Hnia Ben Salah

Handboek voor de bestuurder

Een praktische leidraad voor elke
ondernemer en adviseur
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Nieuwe
uitgaven

Accountancy

Vademecum voor de
jaarrekening 

Btw actua 
Marc Govers

Roger Tiest

In één enkel boek worden
alle aspecten van de jaarrekening grondig uitgespit.
Het boek behandelt zowel
het volledige als het verkorte
schema van de enkelvoudige jaarrekening. De auteur
becommentarieert systematisch elke rubriek van
de jaarrekening en verwijst
naar relevante wetgeving,
adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en speciﬁeke
IAS/IFRS-normen. Voor
iedere rubriek worden ook
de ﬁscale aandachtspunten besproken. Het boek is
niet alleen een handleiding
voor de praktijk, maar ook
een geheugensteuntje voor
specialisten en een hulp bij
interpretatie.

Dit boek bevat een
gestructureerd informatief
btw-jaaroverzicht m.b.t.
2015. Alle wetgeving, administratieve standpunten en
rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is
erin opgenomen. Inclusief
de gewijzigde regeling voor
kleine ondernemingen, de
nieuwe regels inzake de
opeisbaarheid van de btw
bij facturering, het verlaagd
btw-tarief voor renovatie en
de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen.
ISBN ----
xv +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

ISBN ----
xli +  blz. | paperback

Analytisch boekhouden
en kostencalculatie

Financieel management
toegepast

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

Hoe financier ik mijn
onderneming?
Tweede editie
Rudy Aernoudt

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk
de problematiek van de
analytische boekhouding en
de kostencalculatie, met veel
aandacht voor de volledige
uitwerking en integratie van
Activity Based Costing (ABC).
Het boek opent met een afbakening van het terrein van de
analytische boekhouding en
de kostencalculatie en met een
studie van de kostensoorten.
Daarna worden 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.

Reeks Toegepast

 | Prijs: € 
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In het eerste deel van dit
handboek worden de basisconcepten van het ﬁnancieel management besproken.
In het tweede deel hanteert
de auteur het businessplan
en het ﬁnancieel plan als
werkinstrumenten in de
zoektocht naar de optimale
ﬁnanciering en in de bepaling van de waarde van een
onderneming. Alle vormen
van schuldﬁnanciering
komen aan bod. Daarbij
wordt de nadruk gelegd op
de vijf belangrijkste bronnen
die de ﬁnanciering van de
onderneming beheersen:
winstinhouding, leverancierskredieten, kaskredieten,
voorschotten en investeringskredieten.

ISBN ----

ISBN ----

xx +  blz. | paperback

xxii +  blz. | paperback

 | Prijs: € 

 | Prijs: € 

Meer accountancy op www.intersentia.be.
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Nieuwe
uitgaven

Accountancy

Dit handboek richt zich o.a. tot bestuurders en directieleden, financiële directeuren, leden
van de ondernemingsraad, revisoren, accountants, boekhouders, fiscale consulenten,
financiële en kredietanalisten, bedrijfsadviseurs, magistraten, bedrijfsjuristen en studen
ten aan het economisch hoger onderwijs.

Uw vennootschap en de fiscus

Het handboek wordt eveneens in het Frans gepubliceerd met als titel Traité d’analyse
financière – Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.

Vierde editie
Prof. dr. Hubert OOGHE, Vlerick Business School en Universiteit Gent, bestuurder en
adviseur van vennootschappen.
Prof. dr. Heidi VANDER BAUWHEDE, Universiteit Gent.
Prof. ir. Charles VAN WYMEERSCH, FUNDP (Namur) en Louvain School of
Management, bestuurder en adviseur van vennootschappen.

ISBN 978-94-000-0713-0

Financiële
Analyse

Tina Tack Pieter Gillemon Bart Peeters
Carl Van Biervliet Filip Vandenberghe

Handboek
financiële analyse
van de onderneming

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
De IFRS-standaarden boekhoudkundig vertaald
Consolidatie

Handboek
Boekhouden
Erik De Lembre, Patricia Everaert en Jan Verhoeye

Theorie en toepassing op de jaarrekening
volgens Belgian GAAP en IFRS
Hubert Ooghe
E. De Lembre
P. Everaert
J. Verhoeye

Uw vennootschap en de fiscus

Na een inleidend hoofdstuk worden in deel I de enkelvoudige jaarrekening volgens het
volledig en het verkort schema en de kasstromen besproken. Deel II betreft de ratio
analyse van de enkelvoudige jaarrekening en de interpretatie ervan. In deel III wordt
de geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswet en in deel IV de gecon
solideerde jaarrekening volgens de IFRSnormen geanalyseerd. Modellen voor succes en
faling, waarbij financiële informatie wordt geïntegreerd, worden besproken in deel V.
De gegevens van cijfervoorbeelden, de herwerkte schema’s van balans en resultaten
rekening en de toepassingen van de verschillende analysetechnieken zijn opgenomen in
een afzonderlijk tweede boekdeel.

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.

Dubbel boekhouden Basisbeginselen

Uw
vennootschap
en de fiscus

De editie 2012 van dit handboek is aangepast aan de recente wijzigingen van het
boekhoudrecht en van de wetgeving voor Belgische vennootschappen. De meest ac
tuele jaarrekeningschema’s, opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank
van België, worden gebruikt. De herwerking van de balans en de resultatenrekening
is vereenvoudigd tot de hoofdrubrieken, de analyse van de kasstromen is vernieuwd
en het begrip netto financieel vreemd vermogen en de daarop gebaseerde ratio’s zijn
toegevoegd aan de solvabiliteitsanalyse. Het gerechtelijk akkoord is vervangen door
de nieuwe procedure van de gerechtelijke reorganisatie volgens de wet betreffende
de continuïteit van ondernemingen. Daarnaast zijn de statistieken i.v.m. de financiële
ratio’s die op basis van de individuele jaarrekeningen door de Balanscentrale van de
Nationale Bank van België worden opgesteld, bijgewerkt. De statistieken, gepubliceerd
door Graydon, aangaande de omvang en de kenmerken van faillissementen in België
werden eveneens geactualiseerd. Een belangrijke vernieuwing in deze editie betreft de
analyse van de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRSnormen. Omwille van
het belang ervan wordt hier voortaan een afzonderlijk deel met 3 hoofdstukken aan
gewijd.

Handboek financiële analyse van de onderneming Deel 1

aar eens – duidelijk bewezen dat er heel snel
le maatregelen en dat hiermee deskundig moet
leidsbeslissingen en hun impact op de jaarodige adviezen ter zake.

Dit handboek geeft een volledig overzicht van de technieken voor financiële analyse.
Deze technieken worden aangevuld en verduidelijkt met de resultaten van empirisch
onderzoek en de persoonlijke inzichten van de auteurs.

Hubert Ooghe, Heidi Vander Bauwhede
en Charles Van Wymeersch

e thema’s waarmee elke vennootschap te maken
n de vennootschapsbelasting uiteengezet.

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

jke manier inzicht in de verschillende aspecten
zoekt welke de impact van de fiscaliteit is op
mer. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere
eurs aan welke mogelijkheden er bestaan om
structureren. Om het meest voordelige fiscale
ijfsleider deze opties kennen, al was het maar
schatten, met meer begrip een discussie aan te
nsulent, en onaangename fiscale en financiële

Financiële
Analyse

Handb.Boekh 3 Dubb.4e editieDEF .qxp_Opmaak 1 15-09-16 13:38 Pagina 1

Intersentia Fiscale Topics

Heidi Vander Bauwhede

DEEL 1

Charles Van Wymeersch

Dubbel boekhouden
Basisbeginselen

4e

ISBN 978-94-000-0705-5

VIJFDE EDITIE
9

789400

9 789400 007055

007130

herwerkte
editie

www.intersentia.be
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Uw vennootschap
en de fiscus
Vierde editie
Tina Tack, Pieter Gillemon,
Bart Peeters, Carl Van Biervliet
en Filip Vandenberghe

Om het meest voordelige
ﬁscale stelsel te genieten,
moet een goede bedrijfsleider de verschillende 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 ﬁnanciële
en ﬁscale verrassingen te
voorkomen. Dit handboek
biedt op een toegankelijke
manier een inzicht in de verschillende aspecten van de
ondernemingsﬁscaliteit en
onderzoekt de impact van de
ﬁscaliteit op de beleidsbeslissingen van een ondernemer.
Met voorbeelden, heldere
adviezen en praktische tips.

Openbare financiën
Theorie en praktijk in België
Zesde herziene editie
Frank Naert, Koen Algoed,
John Crombez, Wim Marneﬀe
en Lode Vereeck

De leer der openbare ﬁnanciën
is een veelzijdig en multidisciplinair vakgebied dat de ﬁnanciën van overheden bestudeert.
Dit boek vertrekt vanuit een
economische analyse, maar
heeft ook aandacht voor juridische, politieke, beleidsmatige
en bestuurskundige aspecten.
In het eerste deel worden de
functies van de overheid in de
economie uitgebreid toegelicht.
Het tweede deel bestudeert
de economische aspecten van
belastingen, overheidsuitgaven,
begrotingssaldi en schuld. In
het derde deel wordt het institutionele en wettelijke kader van
de begrotingen van de federale,
regionale en lokale overheden
grondig doorgelicht. Daarbij
wordt telkens stilgestaan bij de
situatie in België en Vlaanderen.

Handboek financiële
analyse van de
onderneming
Theorie en toepassing op de
jaarrekening volgens Belgian GAAP
en IFRS – Vijfde editie
Hubert Ooghe,
Heidi Vander Bauwhede en
Charles Van Wymeersch

Dit handboek geeft een volledig overzicht van de technieken voor ﬁnanciële analyse.
Deze technieken worden aangevuld en verduidelijkt met
de resultaten van empirisch
onderzoek en de persoonlijke
inzichten van de auteurs.
Deze nieuwe editie werd geactualiseerd, houdt rekening
met de wet en het KB van
18 december 2015 en gebruikt
de meest actuele jaarrekeningschema’s, opgesteld door
de Balanscentrale van de
Nationale Bank van België.
Naast het volledige en het
verkorte schema wordt ook
het nieuwe microschema in
het boek geïntroduceerd.

Reeks Fiscale Topics

Handboek Boekhouden.
Dubbel Boekhouden
Basisbeginselen
Vierde editie
Erik De Lembre, Patricia
Everaert en Jan Verhoeye
ISBN ----
xxiv +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Handboek Boekhouden.
Vennootschapsboekhouden
(inclusief verenigingen en
stichtingen)
Vierde editie
Erik De Lembre, Patricia
Everaert en Jan Verhoeye
ISBN ----
xxxvi +  blz. | paperback
 | Prijs: € 

Handboek Boekhouden.
IFRS
Essentiële begrippen
en standaarden
Erik De Lembre, Patricia
Everaert en Jan Verhoeye

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

ISBN ----

xxvi +  blz. | paperback

xxii +  blz. | paperback

ca.  blz. |  delen | paperback

ca.  blz. | paperback
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Meer weten? Kijk op www.intersentia.be.
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Eenvoud verheldert

Met First Software eenvoudig van boekhouding
tot belastingaangifte, jaarrekening en
financieel rapport op maat!
www.firstsoftware.be

Procesoptimalisatie

Eﬃciënt

Wetgeving compliant

Gebruiksvriendelijk

Betrouwbare helpdesk

Gestructureerd uw
boekhoudingen afsluiten met
First Manager

Eenvoudig en feilloos
uw aangifte opmaken met
First Belastingaangiften

Snel en efficiënt uw jaarrekeningen
opstellen en indienen met
First Jaarrekeningen

First Manager stelt u als accountant of
ﬁnancieel verantwoordelijke in staat
om op een gestructureerde manier:
• de cijfers van algemene rekeningen
toe te lichten
• boekhoudingen af te sluiten
• een gedetailleerd ﬁnancieel verslag
te genereren
• automatisch de belastingaangifte op te stellen
met First Belastingaangiften
• de proef- en saldibalans
automatisch in te lezen in
First Jaarrekeningen

Met First Belastingaangiften stelt u
eenvoudig en feilloos uw aangifte op
in de:
• vennootschapsbelasting
• rechtspersonenbelasting
• belasting niet-inwoners voor
vennootschappen

Kies voor First Lite (stand-alone,
Nederlands, Frans) of First Pro
(netwerkversie, Nederlands, Frans,
Duits, Engels, ratioanalyse) en voeg
de modules toe die u nodig heeft:
• vzw-jaarrekening
• geconsolideerde jaarrekening
• structuurenquête

Wenst u een vrijblijvende
demonstratie bij u op
kantoor of een gedetailleerde
offerte op maat?
Contacteer ons dan op het
nummer 03 60 50 5
of via mail@ﬁrstsoftware.be.

30

Meer weten? Kijk op www.firstsoftware.be.
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Onze tijdschriften: een selectie
Estate
Planning

Actualiteit

Bericht van de redactie:
Vernieuwingen vanaf de jaargang 2016-17

A. Van Oevelen

Doctrine

Taak van de rechter bij verstek
Jaargang 80 – Nummer 1 – 3 september 2016

S. Mosselmans

Jaargang 2014 - Nr. 3-4

3-4

2016-17

STEP

Tijdschrift Estate Planning 2014

De (nog) niet verwezenlijkte hervorming van het
huwelijksvermogensrecht
Hélène Casman

Verder in dit nummer onder meer rechtspraak over:

Strafrecht en strafprocesrecht
Onderzoeksgerecht – Vaststelling van overschrijding van de redelijke termijn –
Rechtsherstel
Cass. 14 april 2015
Valsheid in geschrifte – Beschermd geschrift – Proces-verbaal van politie waarin
akte wordt verleend van de valse aangifte van een misdrijf
Cass. 25 februari 2015

RECHTSLEER
La réforme du droit patrimonial de la famille telle qu’elle a été
envisagée
Hélène Casman
Geïntegreerde tekst van het voorontwerp van wet tot
hervorming van diverse bepalingen inzake het
huwelijksvermogensrecht
Annemie Turtelboom en Hélène Casman

Strafvordering – Burgerlijke partij – Stelling bij de onderzoeksrechter –
Tegenstrijdigheid tussen het proces-verbaal van de onderzoeksrechter en de akte van
burgerlijke partijstelling – Gevolgen
Cass. 4 februari 2015

Individuele levensverzekeringen en aanvullende pensioenen in
het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Renate Barbaix

Bewijs – Strafzaken – Getuigenbewijs – Geldboete opgelegd aan getuige die niet
verschijnt – Ontheffing van de geldboete – Verschijnen van de getuige na een tweede
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Gent 5 mei 2015

Aanwinsten en huwelijksvoordelen in een evenwichtig
huwelijksvermogensrecht
Alain Laurent Verbeke

NULLUM CRIMEN
Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht

tweemaandelijks tijdschrift

¬ Dctrine
Alain De Nauw, Hoe algemeen is het
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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 ’6-’7.
Verschijnt wekelijks,

3e proef
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TIJDSCHRIFT

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.

18-8-2014 13:39:21

Tijdschrift Estate Planning

Nullum Crimen

Hoofdredacteur: A.L. Verbeke

Tijdschrift voor Straf- en
Strafprocesrecht

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.

Redactie: L. Arnou, H. Berkmoes,
J. De Herdt, F. Deruyck,
T. Deschepper, M. De Swaef,
A. Dierickx, E. Francis, F. Goossens,
L. Huybrechts, 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.
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