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Belgisch Belastingrecht
23ste uitgave - hardcover
Reeks In Hoofdlijnen
Jos J. Couturier, Bruno Peeters, Elly Van de Velde
isbn 9789046609347 | 1424 p. | e 195,00

Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét 
naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt 
een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast 
een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek 
bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema’s. Achteraan in 
het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De le-
zer krijgt een zo geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen 
van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de verschillende 
fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid 
optimaliseert. Als praktisch referentiewerk hoort dit werk op het 
bureau van elke fiscalist, accountant, bedrijfsrevisor, fiscale advo-
caat en notaris. Met uitgebreid trefwoordenregister. De materie is 
bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2018.

Bijzondere overeenkomsten en btw
hardcover 
Stefan Ruysschaert 
isbn 9789046609521 | 634 p. | e 79,00

Dit boek behandelt de btw-aspecten van de meest voorkomende 
(bijzondere) overeenkomsten en de overeenkomsten in het han-
delsverkeer die een specifieke btw-behandeling krijgen. Het gaat 
hierbij om de leveringen van goederen of diensten die gefactureerd 
worden en voortvloeien uit de onderliggende overeenkomst. Moet 
er mét of zonder btw gefactureerd worden? Het boek heeft de 
bedoeling aan te sluiten bij klassieke handboeken die de bijzondere 
overeenkomsten vanuit het Burgerlijk Wetboek analyseren. De 
toepasselijke regels worden geïllustreerd met vele voorbeelden, 
topics en praktijkcasussen.

Key Audit Matters (KAM) - Points clés de 
l’audit - Kernpunten van de controle 
hardcover
Reeks Informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat ICCI 2018-1 
A. Gaeremynck, M. Willekens, M. De Wolf
isbn 9789046609507 | 338 p. | € e 59,00

De belangrijkste verandering van de Europese audithervorming 
voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) betreft de 
bekendmaking van de belangrijkst geachte risico’s op afwijkingen 
van materieel be lang in het auditverslag. Algemeen wordt aange-
nomen dat dit concept het equivalent is van de kernpun ten van de 
controle (Key Audit Matters (KAM)) in de International Standards on 
Auditing (ISA) 701. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
het ICCI verrichtten de UCLouvain en de KU Leuven een juridische 
respectievelijk empirische studie over de impact van de kernpunten 
op het auditverslag om op basis van de ervaringen sinds enkele 
jaren in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen en goede praktijken te 
ontwikkelen voor de rapportering over de kernpunten in Belgische 
OOB’s. De resultaten van de empirische studie werden voorgesteld 
en besproken op een paneldebat en praktijk sessie tijdens het 9th 
European Auditing Research Network Symposium (EARNet) dat 
plaatsvond op 29 september 2017 aan de KU Leuven. Dit boek 
bevat de neerslag van beide delen van de studie.

Handboek doorfacturering, editie 2018
4de uitgave - hardcover
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609309 | 378 p. | e 59,00

Het Handboek doorfacturering geeft een overzicht van de 
factureringstechnieken inzake btw. Fiscalisten noemen de leer 
van de complexe handelingen soms de “bekende onbekende”. In 
dit handboek worden de complexe handelingen (samengestelde 
handelingen) geanalyseerd en wordt een typologie aangeboden 
om tot een oplossing te komen voor btw-vraagstukken die bestaan 
uit het factureren van samengestelde prestaties. Wanneer heeft 
men te maken met naast elkaar staande prestaties? Wanneer 
volgt de bijzaak de hoofdzaak? Wanneer heeft men te maken met 
een sui generis handeling (complexe dienst of samengestelde 
handeling)? Wat is het verschil tussen complexe handelingen en 
met de hoofdhandeling “(nauw) samenhangende handelingen”. 
De samengestelde handelingen worden hierbij gesitueerd binnen 
de ruimere context van de doorrekening en de doorfacturering van 
leveringen van goederen of diensten. De werking van de fictie van 
de commissionairsstructuur inzake btw staat hierbij centraal.  

Bijdragecalculatie en optimaal  
ondernemingsrendement 
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046609262 | 106 p. | e 29,50

Dit boek toont hoe bijdragecalculatie kan worden aangewend tot 
het optimaliseren van de bedrijfsresultaten van een onderneming. 
Centraal in dit werk staat de behandeling van hoe de techniek 
van contributiecalculatie ons kan helpen bij het vinden van een te 
vervaardigen productmix die de winstgevendheid optimaliseert. 
Hierbij moet bij toepassing van deze techniek altijd rekening 
worden gehouden met de al of niet aanwezigheid van schaar-
stefactoren die kunnen optreden bij de productie of verkoop van 
goederen. Bij meerdere schaarstefactoren wordt voor het vinden 
van de optimale oplossing een beroep gedaan op een bekende 
wiskundige techniek: lineaire programmering. Deze techniek wordt 
uitgevoerd met Oplosser van Excel. Verder wordt er door toepassing 
van sensitiviteitsanalyse met Oplosser nagegaan hoe een optimaal 
contributieresultaat wijzigt bij verandering van productcontributies 
en variaties in de capaciteiten van de schaarstefactoren. Ten slotte 
verwerken we het optimaal gevonden contributieresultaat in de 
operationele rendementsberekening en schenken we aandacht 
aan de mogelijke invloed die het optimaal productmixresultaat kan 
hebben op het niveau van de constante kosten, de operationele 
investeringen en het operationeel rendement. Het werk is bestemd 
voor het bedrijfsleven, managementconsultants, accountants en 
het economisch hoger onderwijs.

Ondernemingsvermogen  
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046609538 | 138 p. | e 39,00

Ondernemingsvermogen is geschreven voor het bedrijfsleven en het 
economisch hoger onderwijs. In dit werk worden vermogensvraag-
stukken praktisch aangepakt. Hiervoor doen we een beroep op de 
techniek van lineaire programmering. Voor de toepassing van deze 
oplossingsmethode gebruiken we de Oplosser-applicatie van Excel. 
Gebruikers van dit boek kunnen de erin behandelde probleemstel-
lingen met succes in de praktijk oplossen.

Bijzondere 
overeenkomsten 
en Btw 
 

Stefan Ruysschaert

www.maklu.be
isbn 978-90-466-0952-1    

Dit boek behandelt de btw-aspecten van de meest voorkomende (bijzon-
dere) overeenkomsten en de overeenkomsten in het handelsverkeer die 
een specifieke btw-behandeling krijgen.

Het gaat hierbij om de leveringen van goederen of diensten die gefac-
tureerd worden en voortvloeien uit de onderliggende overeenkomst.  
Moet er mét of zonder btw gefactureerd worden?

Het boek heeft de bedoeling aan te sluiten bij klassieke handboeken die 
de bijzondere overeenkomsten vanuit het burgerlijk wetboek analyseren. 
De toepasselijke regels worden geïllustreerd met vele voorbeelden,  
topics en praktijkcasussen.

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD Financiën als Adviseur.  
Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toon- 
aangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet 
en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit econo-
mische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale 
Hogeschool.
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KEY AUDIT MATTER S (KAM) 
POINTS CLES DE L’AUDIT
KERNPUNTEN VAN DE CONTROLE
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De belangrijkste verandering van de Europese audithervorming voor organisaties van openbaar belang 
(OOB’s) betreft de bekendmaking van de belangrijkst geachte risico’s op afwijkingen van materieel be-
lang in het auditverslag. Algemeen wordt aangenomen dat dit concept het equivalent is van de kernpun-
ten van de controle (Key Audit Matters (KAM)) in de International Standards on Auditing (ISA) 701. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het ICCI verrichtten de UCLouvain en de KU Leuven een 
juridische respectievelijk empirische studie over de impact van de kernpunten op het auditverslag om op 
basis van de ervaringen sinds enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk richtlijnen en goede praktijken te 
ontwikkelen voor de rapportering over de kernpunten in Belgische OOB’s. 
 
De resultaten van de empirische studie werden voorgesteld en besproken op een paneldebat en praktijk-
sessie onder de respectievelijke titels “How informative are extended audit reports, really?” en “Experiences 
with KAM reporting practices in the UK and the Netherlands” tijdens het 9th European Auditing Research 
Network Symposium (EARNet) dat plaatsvond op  29 september 2017 aan de KU Leuven.  
 
Onderhavige publicatie bevat de neerslag van beide delen van de studie. 
 

L’évolution la plus significative de la réforme européenne de l’audit pour les entités d’intérêt public (EIP) 
a trait à la communication des risques jugés les plus importants d’anomalies significatives dans le rapport 
d’audit. Il est généralement admis que ce concept est équivalent aux points clés de l’audit (Key Audit Mat-
ters (KAM)) couverts par l’International Standards on Auditing (ISA) 701. 
  
A l’occasion du 10ième   anniversaire de l’ICCI, l’UCLouvain et la KU Leuven ont exécuté une étude 
juridique respectivement empirique concernant l’impact des points clés sur le rapport d’audit afin de dé-
velopper sur la base de l’expérience acquise depuis quelques années au Royaume-Uni des guides et des 
bonnes pratiques pour le reporting sur les points clés dans les EIP belges.  
 
Les résultats de l’étude empirique ont été présentés et discutés lors d’un débat panel et d’une session 
pratique ayant comme titres respectifs « How informative are extended audit reports, really? » et « Ex-
periences with KAM reporting practices in the UK and the Netherlands » pendant le 9th European Audi-
ting Research Network Symposium (EARNet) qui a eu lieu le 29 septembre 2017 à la KU Leuven. 
 
La présente publication couvre en substance les deux parties de l’étude.

INFORMATIECENTRUM 
VOOR HET 
BEDRIJFSREVISORAAT

CENTRE D’INFORMATION 
DU REVISORAT 
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In “Bijdragecalculatie en optimaal ondernemingsrendement” wordt aangetoond hoe 
bijdragecalculatie kan worden aangewend tot het optimaliseren van de bedrijfsresul-
taten van een onderneming.

Centraal in dit werk staat de behandeling van hoe de techniek van contributiecalcula-
tie ons kan helpen bij het vinden van een te vervaardigen productmix die de winstge-
vendheid optimaliseert. Hierbij moet bij toepassing van deze techniek altijd rekening 
worden gehouden met de al of niet aanwezigheid van schaarstefactoren die kunnen 
optreden bij de productie of verkoop van goederen.

Bij meerdere schaarstefactoren wordt voor het vinden van de optimale oplossing een 
beroep gedaan op een bekende wiskundige techniek: lineaire programmering. Deze 
techniek wordt uitgevoerd met Oplosser van Excel.

Verder wordt er door toepassing van sensitiviteitsanalyse met Oplosser nagegaan hoe 
een optimaal contributieresultaat wijzigt bij verandering van productcontributies en 
variaties in de capaciteiten van de schaarstefactoren.

Ten slotte verwerken we het optimaal gevonden contributieresultaat in de operatione-
le rendementsberekening en schenken we aandacht aan de mogelijke invloed die het 
optimaal productmixresultaat kan hebben op het niveau van de constante kosten, de 
operationele investeringen en het operationeel rendement. 

Het werk is bestemd voor het bedrijfsleven, managementconsultants, accountants en 
het economisch hoger onderwijs. 

Dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration, master in fi-
nancieel management, master in accountancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige 
expertise en gegradueerde in de boekhouding.

Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote bedrijven. Hij werkte ook 
jarenlang als partner in een managementvennootschap die belangrijke investerings-
fondsen beheerde. Hij was als accountant gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken 
van Koophandel. 

J. Van Der Elst doceerde zowel op academisch- als hogeschoolniveau vakken zoals sta-
tistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggings-
leer, bedrijfseconomie en cost accounting. 

Hij schreef meer dan 31 publicaties die zich situeren in de domeinen van de toegepaste 
wiskunde, het financieel management, de bedrijfseconomie en de accountancy.

Hij was meer dan 20 jaar lid van de eindexamencommissies van het Instituut van de 
Accountants en Belastingconsulenten.

Bijdragecalculatie 

en optimaal 

ondernemingsrendement
Jacques Van Der Elst

www.maklu.be
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Ondernemingsvermogen is geschreven voor het 
bedrijfsleven en het economisch hoger onderwijs. 
In dit werk worden vermogensvraagstukken praktisch 
aangepakt. Hiervoor doen we een beroep op de techniek 
van lineaire programmering. Voor de toepassing van deze 
oplossingsmethode gebruiken we de Oplosser-applicatie 
van Excel.

Gebruikers van dit boek kunnen de erin behandelde 
probleemstellingen met succes in de praktijk oplossen.

Dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business 
administration, master in financieel management, master 
in accountancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige 
expertise en gegradueerde in de boekhouding.

Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties 
in grote bedrijven. Werkte jarenlang als partner 
in een managementvennootschap die belangrijke 
investeringsfondsen beheerde. Als accountant was 
hij gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van 
Koophandel. 

J. Van Der Elst doceerde op academisch - en 
hogeschoolniveau vakken zoals statistiek, financiële 
wiskunde, financieel management, financiële analyse, 
beleggingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. 

Hij schreef tientallen publicaties in de domeinen 
van toegepaste wiskunde, financieel management 
bedrijfseconomie en accountancy.

Hij maakte meer dan 20 jaar deel uit van de 
eindexamencommissies van het Instituut van de 
Accountants en Belastingconsulenten.  

Jacques Van Der Elst
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Handboek 
doorfacturering 

EditiE 2018

Stefan Ruysschaert

www.maklu.be
isbn 978-90-466-0930-9    

Het handboek doorfacturering geeft een overzicht van de facturerings-
technieken inzake btw.

Fiscalisten noemen de leer van de complexe handelingen soms de “be-
kende onbekende”. In dit handboek worden de complexe handelingen 
(samengestelde handelingen) geanalyseerd en wordt een typologie aan-
geboden om tot een oplossing te komen voor btw-vraagstukken die be-
staan uit het factureren van samengestelde prestaties.

Wanneer heeft men te maken met naast elkaar staande prestaties? Wan-
neer volgt de bijzaak de hoofdzaak? Wanneer heeft men te maken met 
een sui generis handeling (complexe dienst of samengestelde hande-
ling)? Wat is het verschil tussen complexe handelingen en met de hoofd-
handeling “(nauw) samenhangende handelingen”.

de samengestelde handelingen worden hierbij gesitueerd binnen de rui-
mere context van de doorrekening en de doorfacturering van leveringen 
van goederen of diensten. de werking van de fictie van de commissio-
nairsstructuur inzake btw staat hierbij centraal.

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de Federale overheidsdienst Finan-
ciën als adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op 
fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redac-
tielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de 
faculteit economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent 
aan de Fiscale Hogeschool.
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Zaken doen met het buitenland. 
Intracommunautaire handel, uitvoer-invoer 
en driehoeksverkeer 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609231 | 194 p. | e 35,00

Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen 
met zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van voorbeelden de 
meest in de praktijk voorkomende transacties met het buitenland. 
Het gaat hierbij in de eerste plaats om het intracommunautair 
handelsverkeer van gewone goederen maar ook de invoer en uitvoer 
komen aan bod. In het kader van het zaken doen met het buitenland 
blijkt de contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is 
van belang bij het bewijs van de vrijstelling bij intracommunautaire 
leveringen en uitvoer en in het kader van verkopen op afstand 
maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere vormen 
van kettingverkopen zoals bij intracommunautaire leveringen met 
installatie of montage. Als er geen btw wordt aangerekend omdat 
de handeling vrijgesteld is of omdat er verlegging van de heffing is, 
wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 
2006/112/EG of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte factu-
rering en rapportering.   Het boek bevat de voor de praktijk relevante 
rechtspraak van het Hof van Justitie inzake deze materie. Maar vooral, 
het boek staat bol van de praktijkvoorbeelden.

Sociale economie en btw 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609248 | 154 p. | e 32,50

De sociale economie wordt soms de economie met emotie genoemd. 
Sociale initiatieven houden echter niet noodzakelijk in dat er geen 
btw verschuldigd is. Wel bestaan er talrijke vrijstellingen inzake btw 
en kan in een aantal gevallen genoten worden van verlaagde btw-ta-
rieven. Een sociale economie verantwoordt door haar sociaal doel 
en maatschappelijk werk een uitzonderingspositie inzake btw. Wie 
sociaal zegt verwijst vaak naar erkenning door de bevoegde overheid 
en dan zitten we vaak in de sfeer van de vzw. De problematiek van de 
subsidies en zijn btw-aspecten is dan niet veraf. Is er btw verschul-
digd over de subsidies of niet? Dit boek bevat een aantal topics die 
specifiek van belang zijn in de sociale economie in de brede zin van 
het woord: het gaat over de btw-analyse van initiatieven die de soci-
aal zwakkeren in onze maatschappij ondersteunen. Naast de sociale 
woningbouw, de hulp aan senioren en zwakkeren en tewerkstellings-
initiatieven gaat het ook over maatschappelijk verantwoorde vormen 
van ondernemen via een deeleconomie en circulaire economie. 

Scholen en btw   Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609255 | 126 p. | e 29,95

Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoeksteen van onze 
moderne kennismaatschappij. Onderwijs wordt echter niet alleen 
georganiseerd in het algemeen belang door (privaatrechtelijke) vzw’s 
of publieke instellingen maar ook in commerciële omstandigheden 
waarbij kennis wordt “verkocht”. Opleidingen dragen diverse bena-
mingen zoals cursus, training, update, seminarie, activiteit, … Het kan 
hierbij gaan om universitair of hoger onderwijs, schoolonderwijs, een 
cursus wijnproeven, bepaalde informaticalessen, een cursus assertivi-
teit op het werk, een cursus boekhouden, een cursus bloemschikken,  ... 
Het is niet omdat deze opleidingen gegeven worden door een vzw dat 
ze ook per definitie vrijgesteld zijn van btw. Daar waar tot eind 2013 
commerciële onderwijsinstellingen konden kiezen om al dan niet 
btw aan te rekenen over hun prestaties kan dit vanaf 1 januari 2014 
niet meer. Vanaf deze datum gelden duidelijke bepalingen die van 
toepassing zijn op al diegenen die op één of andere manier onderwijs 
verstrekken. Van een keuze is geen sprake meer! De draagwijdte van 
de vrijstelling inzake onderwijs en de hiermee samenhangende han-
delingen wordt in dit praktijkgerichte boek onderzocht. Het boek bevat 
ook bijzondere topics zoals bijvoorbeeld het (grensoverschrijdend) 
organiseren van seminaries, conferenties, …, de nieuwe regels voor de 
kostendelende vereniging en de nieuwe regels voor het organiseren 
van evenementen ter verkrijging van financiële steun. Ten slotte bevat 
het boek ook de regels voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief 
van 6 % voor schoolgebouwen en centra voor leerlingenbegeleiding.

Werkelijk gebruik versus algemeen 
verhoudingsgetal. Optimalisatie van 
btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke 
btw-belastingplichtigen.
2e, herziene uitgave
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609293 | 182 p. | e 29,50

Gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen moeten slechts 
voor een gedeelte van hun handelingen btw aanrekenen. Correlatief 
is hun recht op aftrek dan ook maar gedeeltelijk. Wat zijn gemengde 
activiteiten? Wat zijn echter gemengde kosten? Dienen kosten 
toegewezen te worden aan een omzet of eerder aan de directe 
prijs van geleverde goederen of gepresteerde diensten? In dit boek 
bespreken we de aftreksystemen voor gemengde en gedeeltelijke 
btw-belastingplichtigen. Dit gebeurt niet alleen vanuit wetenschap-
pelijk standpunt maar ook door praktijkvoorbeelden en effectieve 
rekenvoorbeelden. Dit boek vormt dan ook dé praktische gids voor 
het berekenen van het recht op aftrek van vzw’s, openbare besturen 
en andere gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtigen.

Het paard en de btw 
Stefan Ruysschaert 
isbn 9789046609316 | 106 p. | e 26,00

Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het door 
velen geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de uitbaters van 
maneges maar ook naar al diegenen die met dieren bezig zijn. Wan-
neer wordt men btw-belastingplichtige bij het fokken of verkopen 
van paarden? Waar stopt de hobby en begint de belastingplicht? Is er 
dan volledig recht op aftrek voor de aankopen en investeringen? Is de 
terbeschikkingstelling van weiden en stallen een vrijgestelde onroe-
rende verhuur of gaat het om een belaste complexe dienst? Wanneer 
is de paardensport vrijgesteld en onder welke voorwaarden? Kan een 
paard verkocht worden onder de margeregeling? Zijn lessen paard-
rijden altijd vrijgesteld? Gaat het om onderwijs of sport? Is er btw bij 
de verhuur van paarden? Gaat het om een vervoerdienst? Wanneer is 
de deelname aan wedstrijden van die aard dat het aanleiding geeft 
tot gemengde btw-belastingplicht? En wanneer blijft men toch een 
gewone btw-belastingplichtige met volledig recht op aftrek?

De overdracht van een algemeenheid van 
goederen of van een bedrijfsafdeling 
2e, herziene uitgave 
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046609361 | 168 p. | e 35,00

De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een 
bedrijfsafdeling is traditioneel een onderwerp geweest dat inzake btw 
geregeld werd door talrijke administratieve beslissingen, waardoor deze 
materie minder gekend was en de toepassing ervan in de praktijk het 
voorwerp was van vele discussies. Met het Zita Modes-arrest van het Hof 
van Justitie en een aantal andere arresten drong zich een nieuw admi-
nistratief standpunt op en een aangepaste wetgeving ter zake in België. 
Door een nieuwe circulaire te publiceren wou de Administratie hieraan 
tegemoet komen en duidelijkheid scheppen. Ook het Hof van Cassatie 
sprak zich intussen uit over de problematiek van al dan niet door te 
voeren herzieningen van de aftrek in het kader van een overdracht. Het 
nieuwe administratieve standpunt wordt in dit boek toegelicht, waarbij 
de auteurs niet nalaten enkele kritische bedenkingen te plaatsen bij de 
interpretatie en invulling van de btw-richtlijn 2006/112/EG op het vlak 
van de overdrachtsproblematiek.

De overdracht van 
een algemeenheid 
van goederen of van 
een bedrijfsafdeling

Stefan Ruysschaert
m.m.v. Véronique De Vulder

De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling is 
traditioneel een onderwerp geweest dat inzake btw geregeld werd door talrijke 
administratieve beslissingen, waardoor deze materie minder gekend was en de 
toepassing ervan in de praktijk het voorwerp was van vele discussies.

Met het Zita Modes-arrest van het Hof van Justitie en een aantal andere arresten 
drong zich een nieuw administratief standpunt op en een aangepaste wetgeving 
ter zake in België. Door een nieuwe circulaire te publiceren wou de Administratie 
hieraan tegemoet komen en duidelijkheid scheppen. Ook het Hof van Cassatie 
sprak zich intussen uit over de problematiek van al dan niet door te voeren herzie-
ningen van de aftrek in het kader van een overdracht.

Het nieuwe administratieve standpunt wordt in dit boek toegelicht, waarbij de 
auteurs niet nalaten enkele kritische bedenkingen te plaatsen bij de interpretatie 
en invulling van de btw-richtlijn 2006/112/EG op het vlak van de overdrachtspro-
blematiek.

Stefan Ruysschaert  heeft een economische vooropleiding genoten (UGent). 
Hij is werkzaam bij de Federale Overheidsdienst Financiën als adviseur. Daar-
naast is hij redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij is tevens gast-
professor aan de faculteit Economie van de UGent en gastdocent aan de Fiscale 
Hogeschool.

Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, 
optie accountancy, en zaakvoerder van Interaccounts BVBA. Haar activiteiten 
situeren zich in de totale begeleiding van kmo’s, zowel boekhoudkundig en fis-
caal als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.
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Zaken doen 
met het 
buitenland
Intracommunautaire 
handel, uitvoer-invoer 
en driehoeksverkeer

Stefan Ruysschaert 

Zaken doen met het buitenland brengt heel wat btw-verplich-
tingen met zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van voor-
beelden de meest in de praktijk voorkomende transacties met 
het buitenland. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het intra-
communautair handelsverkeer van gewone goederen maar ook 
de invoer en uitvoer komen aan bod.
In het kader van het zaken doen met het buitenland blijkt de 
contractuele relatie van het vervoer van belang te zijn. Dit is van 
belang bij het bewijs van de vrijstelling bij intracommunautaire 
leveringen en uitvoer en in het kader van verkopen op afstand 
maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere vor-
men van kettingverkopen zoals bij intracommunautaire leverin-
gen met installatie of montage.
Als er geen btw wordt aangerekend omdat de handeling vrijge-
steld is of omdat er verlegging van de heffing is, wordt verwezen 
naar de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2006/112/EG 
of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte facturering 
en rapportering. 
Het boek bevat de voor de praktijk relevante rechtspraak van 
het Hof van Justitie inzake deze materie. Maar vooral, het boek 
staat bol van de praktijkvoorbeelden.
 

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij 
doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fisca-
le Hogeschool (Odisee).
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Sociale 
economie 
en btw
Stefan Ruysschaert 

De sociale economie wordt soms de economie met emotie genoemd. 

Sociale initiatieven houden echter niet noodzakelijk in dat er geen 

btw verschuldigd is. Wel bestaan er talrijke vrijstellingen inzake btw 

en kan in een aantal gevallen genoten worden van verlaagde btw-ta-

rieven.

 

Een sociale economie verantwoordt door haar sociaal doel en maat-

schappelijk werk een uitzonderingspositie inzake btw. Wie sociaal 

zegt verwijst vaak naar erkenning door de bevoegde overheid en dan 

zitten we vaak in de sfeer van de vzw. De problematiek van de sub-

sidies en zijn btw-aspecten is dan niet veraf. Is er btw verschuldigd 

over de subsidies of niet?

 

Dit boek bevat een aantal topics die specifiek van belang zijn in de 

sociale economie in de brede zin van het woord: het gaat over de 

btw-analyse van initiatieven die de sociaal zwakkeren in onze maat-

schappij ondersteunen. Naast de sociale woningbouw, de hulp aan 

senioren en zwakkeren en tewerkstellingsinitiatieven gaat het ook 

over maatschappelijk verantwoorde vormen van ondernemen via een 

deeleconomie en circulaire economie.

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de Federale Overheids-

dienst Financiën als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke 

bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. 

Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij do-

ceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van 

de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.
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Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoeksteen van onze moderne ken-
nismaatschappij. 

Onderwijs wordt echter niet alleen georganiseerd in het algemeen belang door 
(privaatrechtelijke) vzw’s of publieke instellingen maar ook in commerciële 
omstandigheden waarbij kennis wordt “verkocht”. Opleidingen dragen diver-
se benamingen zoals cursus, training, update, seminarie, activiteit, … Het kan 
hierbij gaan om universitair of hoger onderwijs, schoolonderwijs, een cursus 
wijnproeven, bepaalde informaticalessen, een cursus assertiviteit op het werk, 
een cursus boekhouden, een cursus bloemschikken, … 

Het is niet omdat deze opleidingen gegeven worden door een vzw dat ze ook 
per definitie vrijgesteld zijn van btw. 

Daar waar tot eind 2013 commerciële onderwijsinstellingen konden kiezen om 
al dan niet btw aan te rekenen over hun prestaties kan dit vanaf 1 januari 2014 
niet meer. Vanaf deze datum gelden duidelijke bepalingen die van toepassing 
zijn op al diegenen die op één of andere manier onderwijs verstrekken. Van een 
keuze is geen sprake meer!

De draagwijdte van de vrijstelling inzake onderwijs en de hiermee samenhan-
gende handelingen wordt in dit praktijkgerichte boek onderzocht.

Het boek bevat ook bijzondere topics zoals bijvoorbeeld het (grensoverschrij-
dend) organiseren van seminaries, conferenties, …, de nieuwe regels voor de 
kostendelende vereniging en de nieuwe regels voor het organiseren van evene-
menten ter verkrijging van financiële steun.

Ten slotte bevat het boek ook de regels voor de toepassing van het verlaagd 
btw-tarief van 6 % voor schoolgebouwen en centra voor leerlingenbegeleiding.

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak 

btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).

Scholen 
en btw
Btw-analyse van onderwijs 
en andere educatieve 
evenementen (seminaries, 
conferenties, voordrachten, …)

Stefan Ruysschaert
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Scholen en btw
Stefan R

uysschaert

Gemengde en gedeeltelijke btw-belasting-
plichtigen moeten slechts voor een gedeelte 
van hun handelingen btw aanrekenen. Cor-
relatief is hun recht op aftrek dan ook maar 
gedeeltelijk.

Wat zijn gemengde activiteiten? Wat zijn 
echter gemengde kosten? Dienen kosten toe-
gewezen te worden aan een omzet of eerder 
aan de directe prijs van geleverde goederen 
of gepresteerde diensten?

In dit boek bespreken we de aftreksystemen 
voor gemengde en gedeeltelijke btw-belas-
tingplichtigen.

Dit gebeurt niet alleen vanuit wetenschap-
pelijk standpunt maar ook door praktijkvoor-
beelden en effectieve rekenvoorbeelden. 

Dit boek vormt dan ook dé praktische gids 
voor het berekenen van het recht op aftrek 
van vzw’s, openbare besturen en andere 
gemengde of gedeeltelijke btw-belasting-
plichtigen.

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de Fede-
rale Overheidsdienst Financiën als Adviseur. 
Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdra-
gen op fi scaal vlak in toonaangevende tijd-
schriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van 
Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert 
het vak btw aan de faculteit Economische 
Wetenschappen van de UGent en is gastdo-
cent aan de Fiscale Hogeschool.

Werkelijk gebruik versus 
algemeen verhoudingsgetal
Optimalisatie van btw-aftrek voor gemengde 

en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen

2e, herziene uitgave

Stefan Ruysschaert
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Het paard 
en de btw

Stefan Ruysschaert

Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het 
door velen geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de 
uitbaters van maneges maar ook naar al diegenen die met 
dieren bezig zijn.

Wanneer wordt men btw-belastingplichtige bij het fokken 
of verkopen van paarden? Waar stopt de hobby en begint 
de belastingplicht? Is er dan volledig recht op aftrek voor 
de aankopen en investeringen? Is de terbeschikkingstelling 
van weiden en stallen een vrijgestelde onroerende verhuur 
of gaat het om een belaste complexe dienst? Wanneer is 
de paardensport vrijgesteld en onder welke voorwaarden? 
Kan een paard verkocht worden onder de margeregeling? 
Zijn lessen paardrijden altijd vrijgesteld? Gaat het om 
onderwijs of sport? Is er btw bij de verhuur van paarden? 
Gaat het om een vervoerdienst? Wanneer is de deelname 
aan wedstrijden van die aard dat het aanleiding geeft tot 
gemengde btw-belastingplicht? En wanneer blijft men toch 
een gewone btw-belastingplichtige met volledig recht op 
aftrek?

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD Financiën 
als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bi-
jdragen op fi scaal vlak in toonaangevende tijdschriften en 
boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift 
Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische 
Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de 
Fiscale Hogeschool.
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Sport en btw
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609408 | 178 p. | e 35,00

Hoe definieert men sport in het kader van de btw-vrijstellingen? 
Waarom kan voetbal vrijgesteld zijn en schaken niet? De sportsec-
tor is een zeer ruime sector met heel wat verschillende activiteiten. 
Ook de omvang en het budget van de sportverenigingen is zeer 
divers, van feitelijke verenigingen over vzw’s tot nv’s. Dit boek geeft 
op praktische wijze een inzicht in de btw-aspecten van de diverse 
activiteiten die sportverenigingen verrichten. Daar waar er vrijstel-
lingen gelden, wordt de reikwijdte ervan geanalyseerd. Het boek 
geeft ook een antwoord op vragen zoals: moet een sportvereniging 
een geregistreerde kassa houden, is er btw op de bijdrage van de 
sportclub aan zijn federatie, is er btw op gesponsorde kledij, …

De zorgsector en de btw
Stefan Ruysschaert 
isbn 9789046609422 | 196 p. | e 38,00

De jongste jaren veranderde er veel in de zorgsector, ook op 
btw-vlak. Ziekenhuizen en andere zorgcentra verrichten niet alleen 
vrijgestelde handelingen inzake btw. In de praktijk gaat het om 
gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtigen. Artsen en 
ziekenhuizen verrichten in de praktijk ook soms handelingen die 
buiten de rechtstreekse zorgverstrekkende (en vrijgestelde) activi-
teiten gaan. En dan kwam er de esthetische chirurgie die met btw 
diende te worden belast. In de relatie ziekenhuis – arts dienden 
nieuwe regels ingevoerd te worden. Dit boek bespreekt de voor de 
zorgsector in de praktijk belangrijke materies. Er wordt gewerkt in 
aparte korte deeltjes waardoor de lezer onmiddellijk naar de voor 
hem relevante topic kan gaan. Ook zelfstandige groeperingen van 
personen (kostendelende verenigingen) en de samenwerkings-
verbanden tussen zorginstellingen komen aan bod. Ten slotte is 
de omzetting van de factureringsrichtlijn op de activiteiten van 
ziekenhuizen en andere zorgcentra ook in het boek verwerkt.

Vouchers - Schadevergoedingen - Waarborgen 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609491 | 110 p. | € e 29,00

Dit boek behandelt een deel van de verborgen btw-wetgeving. 
Een voucher is een bon die een bepaalde waarde heeft voor de 
houder. De voucher kan gratis uitgedeeld worden (kortingbonnen) 
of verkocht worden (cadeaubonnen, “belevingsbox”, prepaid 
telefoonkaart). Het is ook mogelijk om te sparen voor een voucher 
(via een puntensysteem of zegeltjes). Een voucher kan een fysieke 
verschijningsvorm hebben of digitaal zijn. Vouchers geven dus 
recht op een goed, een dienst, een korting op de prijs of een terug-
betaling in verband met een levering van een goed of dienst. Maar 
wanneer is er btw verschuldigd in België? Over een schadevergoe-
ding is geen btw verschuldigd, maar is het zo eenvoudig? Wat bij 
een inbetalinggeving? Ook de waarborgverplichtingen lijken op 
het eerste zicht buiten de btw te vallen maar hoe zit het precies 
met wettelijke waarborgverplichtingen en bijkomende waarborg 
tijdens en na de periode van de btw-belastingplicht? Het boek 
analyseert bijzondere topics die tot de verborgen btw-wetgeving 
kunnen gerekend worden en geeft een praktijkgerichte oplossing 
binnen een evolutief economisch kader. 

Btw voor bouwpromotoren en notarissen
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609514 | 182 p. | e 39,00

Dit boek bespreekt de btw-wetgeving die relevant is voor de 
bouwpromotoren en notarissen. Naast de basisbegrippen die van 
belang zijn om het btw-stelsel te begrijpen, staan de handelingen 
m.b.t. onroerende goederen centraal. Wat is het onderscheid tussen 
nieuwe gebouwen en oude gebouwen voor de btw-wetgeving? 
Wanneer is er sprake van een verbouwing en wanneer is er 
oprichting of levering van een nieuw gebouw? Wanneer zijn 
omvormingen van die aard dat een nieuw gebouw ontstaat 
dat vervreemd kan worden onder het btw-stelsel? Wat zegt de 
oppervlaktenorm precies en wat is de link met het toepasselijke 
btw-tarief? Wat zegt de waardenorm aangaande omvormingen? 
Wanneer heeft een bouwpromotor de mogelijkheid een nieuw 
gebouw te verkopen met registratierecht? Deze vragen worden 
beantwoord aan de hand van concrete toepassingen uit de praktijk. 
Hierdoor is het boek een praktijkgerichte leidraad voor al wie 
onroerende goederen bouwt, verbouwt en verkoopt. 

Pop-up verhuur en kortdurende verhuur 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609552 | 138 p. | e 29,95

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van 
een pand in het kader van een pop-up. In de praktijk werd vaak de 
(in de rechtspraak ontwikkelde) rechtsfiguur van de “bezetting ter 
bede” gebruikt maar hierbij bestond het risico van herkwalificering 
naar een handelshuurovereenkomst, waardoor huurders potentieel 
voor 3 jaar gebonden waren en verhuurders voor 36 jaar. Pop-ups 
zijn uit hun aard evenwel tijdelijke handelszaken. Het decreet 
houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 
1 september 2016 in werking trad, heeft hiervoor een oplossing 
gebracht door te voorzien in een specifiek huurregime voor 
pop-upshops in Vlaanderen. De nieuwe regeling inzake optionele 
verhuur van gebouwen die in werking treedt op 1 januari 2019 
voerde tegelijk een nieuwe regeling in voor kortdurende verhurin-
gen, d.w.z. verhuringen die niet langer zijn dan 6 maanden. In dit 
boek analyseren we de kortdurende verhuringen vanuit juridisch 
en vanuit btw-standpunt. De kortdurende verhuur dient in de regel 
met btw belast te worden maar er zijn uitzonderingen. 

Opeisbaarheid van de btw en recht op aftrek 
bij de medecontractant. Praktische gids bij 
BTW-controle  
Véronique De Vulder en Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609569 | 196 p. | e 39,00

De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek 
worden de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de 
belasting” vanuit een praktisch oogpunt benaderd. De lezer begrijpt 
na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de 
btw en de factureringsverplichting bij de leverancier of dienstver-
richter enerzijds en het ontstaan en de uitoefening van het recht op 
aftrek bij de medecontractant anderzijds. Ook de problematiek van 
de voorschotten (aanbetalingen) en de link met de opeisbaarheid 
komt uitgebreid aan bod.

De jongste jaren veranderde er veel in de zorgsector, ook op btw-vlak. Ziekenhuizen 
en andere zorgcentra verrichten niet alleen vrijgestelde handelingen inzake btw. In 
de praktijk gaat het om gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtigen.
Artsen en ziekenhuizen verrichten in de praktijk ook soms handelingen die buiten de 
rechtstreekse zorgverstrekkende (en vrijgestelde) activiteiten gaan. En dan kwam er 
de esthetische chirurgie die met btw diende te worden belast. In de relatie zieken-
huis – arts dienden nieuwe regels ingevoerd te worden.
Dit boek bespreekt de voor de zorgsector in de praktijk belangrijke materies. Er 
wordt gewerkt in aparte korte deeltjes waardoor de lezer onmiddellijk naar de voor 
hem relevante topic kan gaan.
Ook zelfstandige groeperingen van personen (kostendelende verenigingen) en de 
samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen komen aan bod.
Ten slotte is de omzetting van de factureringsrichtlijn op de activiteiten van zieken-
huizen en andere zorgcentra ook in het boek verwerkt.

Stefan Ruysschaert heeft een economische en actuariële vooropleiding ge-
noten (UGent en VUB). Hij is adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 
Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en 
boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij is professor 
aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinancie-
ring en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert, gastdocent aan de Fiscale hogeschool 
en (plaatsvervangend) lid van de stagecommissie van het BIBF.
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Vouchers
Schadevergoedingen
Waarborgen

Stefan Ruysschaert

Een btw-analyse

Dit boek behandelt een deel van de verborgen btw-wetgeving. 

Een voucher is een bon die een bepaalde waarde heeft voor de 
houder. De voucher kan gratis uitgedeeld worden (kortingbonnen) 
of verkocht worden (cadeaubonnen, “belevingsbox”, prepaid tele-
foonkaart). Het is ook mogelijk om te sparen voor een voucher (via 
een puntensysteem of zegeltjes). Een voucher kan een fysieke ver-
schijningsvorm hebben of digitaal zijn. Vouchers geven dus recht op 
een goed, een dienst, een korting op de prijs of een terugbetaling in 
verband met een levering van een goed of dienst. Maar wanneer is er 
btw verschuldigd in België?

Over een schadevergoeding is geen btw verschuldigd, maar is het zo 
eenvoudig? Wat bij een inbetalinggeving? Ook de waarborgverplich-
tingen lijken op het eerste zicht buiten de btw te vallen maar hoe 
zit het precies met wettelijke waarborgverplichtingen en bijkomende 
waarborg tijdens en na de periode van de btw-belastingplicht?

Het boek analyseert bijzondere topics die tot de verborgen btw-wet-
geving kunnen gerekend worden en geeft een praktijkgerichte oplos-
sing binnen een evolutief economisch kader. 

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD Financiën als Advi-
seur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak 
in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van 
Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de facul-
teit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan 
de Fiscale Hogeschool. Stefan Ruysschaert
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 Sport 
en btw

Stefan RuysschaertHoe definieert men sport in het kader van de btw-vrijstellingen? 
Waarom kan voetbal vrijgesteld zijn en schaken niet?
De sportsector is een zeer ruime sector met heel wat 
verschillende activiteiten. Ook de omvang en het budget van de 
sportverenigingen is zeer divers, van feitelijke verenigingen over 
vzw’s tot nv’s.
Dit boek geeft op praktische wijze een inzicht in de btw-aspecten 
van de diverse activiteiten die sportverenigingen verrichten. 
Daar waar er vrijstellingen gelden, wordt de reikwijdte ervan 
geanalyseerd.
Het boek geeft ook een antwoord op vragen zoals: moet een 
sportvereniging een geregistreerde kassa houden, is er btw op 
de bijdrage van de sportclub aan zijn federatie, is er btw op 
gesponsorde kledij, …

Stefan Ruysschaert heeft een economische en actuariële 
vooropleiding genoten (UGent en VUB). Hij is adviseur bij de 
Federale Overheidsdienst Financiën. Hij is auteur van talrijke 
bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en 
boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift 
Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, 
vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar 
hij het vak btw doceert, gastdocent aan de Fiscale hogeschool en 
(plaatsvervangend) lid van de stagecommissie van het BIBF.
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Stefan Ruysschaert
 Sport en btw

Stefan Ruysschaert

Pop-up 
verhuur en 
kortdurende 
verhuur

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de 
huur van een pand in het kader van een pop-up. In de prak-
tijk werd vaak de (in de rechtspraak ontwikkelde) rechts-
figuur van de “bezetting ter bede” gebruikt maar hierbij 
bestond het risico van herkwalificering naar een handels- 
huurovereenkomst, waardoor huurders potentieel voor 3 
jaar gebonden waren en verhuurders voor 36 jaar. Pop-ups 
zijn uit hun aard evenwel tijdelijke handelszaken.

Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en 
ambacht, dat op 1 september 2016 in werking trad, heeft 
hiervoor een oplossing gebracht door te voorzien in een 
specifiek huurregime voor pop-upshops in Vlaanderen.

De nieuwe regeling inzake optionele verhuur van gebouwen 
die in werking treedt op 1 januari 2019 voerde tegelijk een 
nieuwe regeling in voor kortdurende verhuringen, d.w.z. 
verhuringen die niet langer zijn dan 6 maanden.

In dit boek analyseren we de kortdurende verhuringen van-
uit juridisch en vanuit btw-standpunt. De kortdurende ver-
huur dient in de regel met btw belast te worden maar er zijn 
uitzonderingen. 

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Finan-
ciën. Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent 
aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).
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De btw is een belasting die belastbare feiten belast.

In dit boek worden de begrippen “belastbaar feit” en 
“opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch 
oogpunt benaderd.

De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen 
opeisbaarheid van de btw en de factureringsverplichting bij 
de leverancier of dienstverrichter enerzijds en het ontstaan en 
de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant 
anderzijds.

Ook de problematiek van de voorschotten (aanbetalingen) en 
de link met de opeisbaarheid komt uitgebreid aan bod.

Véronique De Vulder is master in de handels- en 
financiële wetenschappen, optie accountancy en zaakvoerder 
van Interaccounts BVBA. Haar activiteiten situeren zich in de 
totale begeleiding van KMO’s en vennootschappen, zowel op 
boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne 
organisatie, overdracht en waardering. 

Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD 
Financiën als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke 
bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en 
boeken. Hij is o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift 
Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische 
Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale 
Hogeschool.
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Praktische gids 
bij btw-controle

Véronique De Vulder en Stefan Ruysschaert
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Btw voor 
bouwpromotoren 
en notarissen

Stefan Ruysschaert

Dit boek bespreekt de btw-wetgeving die relevant is voor de 
bouwpromotoren en notarissen.

Naast de basisbegrippen die van belang zijn om het btw-stelsel te 
begrijpen, staan de handelingen m.b.t. onroerende goederen centraal. 
Wat is het onderscheid tussen nieuwe gebouwen en oude gebouwen 
voor de btw-wetgeving? Wanneer is er sprake van een verbouwing en 
wanneer is er oprichting of levering van een nieuw gebouw? Wanneer zijn 
omvormingen van die aard dat een nieuw gebouw ontstaat dat vervreemd 
kan worden onder het btw-stelsel? Wat zegt de oppervlaktenorm 
precies en wat is de link met het toepasselijke btw-tarief? Wat zegt de 
waardenorm aangaande omvormingen? Wanneer heeft een bouwpromotor 
de mogelijkheid een nieuw gebouw te verkopen met registratierecht?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van concrete toepassingen 
uit de praktijk. Hierdoor is het boek een praktijkgerichte leidraad voor al 
wie onroerende goederen bouwt, verbouwt en verkoopt.

  
Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. 
Hij doceert het vak btw aan de UGent en is gastdocent aan de Fiscale 
Hogeschool (Odisee).
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Btw-eetjes deel 9 
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609446 | 246 p. | e 43,00

Dit boek vormt het negende in de reeks succesrijke handboeken 
BTW-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit negende deel 
bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-pro-
blemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een klassiek 
btw-handboek vindt. Het gaat om praktische vragen waarmee elke 
boekhouder, accountant of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg of 
laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar een-
voudige vragen, maar waaropmen toch vaak het antwoord schuldig 
blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige 
delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor 
u snel vindt wat u zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens 
bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en 
volledigheid in te boeten.

Btw-eetjes deel 10 
Reeks Btw-eetjes 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609477 | 286 p. | e 45,00

Dit boek vormt intussen reeds het tiende in de reeks succesrijke 
handboeken BTW-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit 
tiende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende 
btw-problemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een klas-
siek btw-handboek vindt. Het gaat om praktische vragen waarmee 
elke boekhouder, accountant of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg 
of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar 
eenvoudige vragen, maar waarop men toch vaak het antwoord schul-
dig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige 
delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor 
u snel vindt wat u zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens 
bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en 
volledigheid in te boeten.

Btw-eetjes. Bouwen en verbouwen 
Reeks Btw-eetjes   
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609415 | 148 p. | e 33,00

Dit boek maakt deel uit van de reeks Btw-eetjes. Het is geen klassiek 
btw-handboek. Het gaat in dit boek over een aantal in de praktijk 
voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmid-
dellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek en die specifiek 
betrekking hebben op bouwen en verbouwen. Deze btw-eetjes 
worden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke 
wijze weergegeven waardoor u snel vindt wat u zoekt. Het antwoord 
op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan 
inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten.

Btw-eetjes. Vzw’s en openbare besturen
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609439 | 162 p. | e 35,00

Dit boek maakt deel uit van de reeks BTW-eetjes. Het is geen klassiek 
btw-handboek. Het gaat in dit boek over een aantal in de praktijk 
voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmid-
dellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek en die specifiek 
betrekking hebben op vzw’s en openbare besturen. Deze btw-eetjes 
werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke 
wijze weergegeven waardoor u snel vindt wat u zoekt. Het antwoord 
op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan 
inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten.

Financiële doorlichting van de kleine 
onderneming
Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige 
Beroepen (BBB), nr. 33 
Jacques Van Der Elst 
isbn 9789046608944 | 358 p. | e 49,50

Financiële doorlichting van de kleine onderneming is geschreven naar 
aanleiding van de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn 
2013/34/EU in de Belgische wetgeving. Hierdoor zijn de grootte-
criteria van de kleine vennootschap gewijzigd en is een nieuwe 
kleine vennootschap over de doopvont gehouden: de microvennoot-
schap. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving is er ook een eigen 
jaarrekeningenmodel voor de microvennootschap gemaakt en zijn 
er veranderingen aangebracht aan het model voor de kleine en grote 
vennootschap. Het boek behandelt de analyse en de interpretatie van 
de financiële documenten van respectievelijk een kleine industriële 
vennootschap en van een commerciële microvennootschap. Daarbij 
worden de analyseresultaten, waar mogelijk, telkens vergeleken 
met sectoriële referentiewaarden. Tot nog toe was er geen boek dat 
specifiek handelde over de financiële analyse van de jaarrekening van 
kleine ondernemingen. Het is uitermate geschikt voor de boekhoud-
kundige beroepsbeoefenaars, financiële analisten en bedrijfsconsul-
tants, het bedrijfsleven en het hoger economisch onderwijs.

Verslaggeving in de vennootschap 
Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige 
Beroepen (BBB), nr. 35 
Guy Poppe
isbn 9789046609132 | 330 p. | e 49,50

In de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid heeft de 
wetgever veel aandacht besteed aan de verslaggeving van het 
bestuursorgaan aan de algemene vergadering. Dit boek bespreekt 
de werking en organisatie van zowel het bestuursorgaan als de 
algemene vergadering in die vennootschappen. Bijzondere nadruk 
ligt daarbij op de verslaggevingsplicht, zowel aan de jaarvergadering 
als aan de bijzondere of buitengewone algemene vergadering. Het 
boek bevat ook een hele reeks modellen en nuttige clausules voor het 
opmaken van de verslagen en notulen of de publicatie ervan, die zeer 
bruikbaar zijn in de praktijk van de cijferbeoefenaar. Tevens wordt ook 
ingegaan op een aantal fiscale aspecten van het (niet-)naleven van 
de verslaggevingsplicht.

REEKS BEROEPSVERENIGING VOOR BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN (BBB) NR.35 

In de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid – de nv, de Comm.VA, de 
bvba en de cvba – heeft de wetgever veel aandacht besteed aan de verslaggeving 
van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering.  Dit boek bespreekt de 
werking en organisatie van zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering 
in die vennootschappen. Bijzondere nadruk ligt daarbij op de  verslaggevingsplicht, 
zowel aan de jaarvergadering als aan de bijzondere of buitengewone algemene  
vergadering.  Het boek bevat ook een hele reeks modellen en nuttige clausules voor 
het opmaken van de verslagen en notulen of de publicatie ervan, die zeer bruikbaar 
zijn in de praktijk van de cijferbeoefenaar.  Tevens wordt ook ingegaan op een aantal 
fi scale aspecten van het (niet-)naleven van de verslaggevingsplicht.

Guy Poppe is advocaat met een bijzondere interesse voor zowel de fi scaliteit als het 
vennootschapsrecht. Hij heeft een brede achtergrond als Licentiaat in de Rechten, 
Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en Licentiaat in de Handels- 
en Financiële Wetenschappen. Guy Poppe publiceert in diverse nieuwsbrieven (o.m. 
Accountancy & Fiscaliteit), werkt mee aan fi scale databanken en geeft geregeld 
opleidingen over fi scale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen.

www.maklu.be
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Bt w- eet jes
deel  9 

Stefan Ruysschaer t

Dit boek maakt deel uit van de reeks Btw-eetjes. Het is geen klassiek 
btw-handboek. Dit negende deel bevat opnieuw een aantal in de 
praktijk voorkomende btw-problemen waarop u het antwoord niet 
onmiddellijk in een klassiek btw-handboek vindt.
Het gaat om praktische vragen waarmee elke boekhouder, accountant 
of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg of laat mee geconfronteerd 
wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen, maar 
waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt.
Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en 
aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor u snel vindt wat u zoekt.
Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd 
zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten.

Stefan Ruysschaert heeft een economische vooropleiding 
genoten (UGent). Hij is adviseur bij de Federale Overheidsdienst 
Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in 
toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van 
Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit 
Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en 
fiscaliteit waar hij het vak btw doceert en is (plaatsvervangend) lid van 
de stagecommissie van het BIBF. Hij is ook gastdocent aan de Fiscale 
Hogeschool (Odysee).
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Bt w- eet jes
deel  10 

Stefan Ruysschaer t

Dit boek vormt intussen reeds het tiende in de reeks succesrijke 
handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. 
Dit tiende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende 
btw-problemen waarop u het antwoord niet onmiddellijk in een 
klassiek btw-handboek vindt.
Het gaat om praktische vragen waarmee elke boekhouder, accountant 
of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg of laat mee geconfronteerd 
wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen, maar 
waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt.
Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en 
aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor u snel vindt wat u zoekt.
Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd 
zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten.

Stefan Ruysschaert heeft een economische vooropleiding 
genoten (UGent). Hij is adviseur bij de Federale Overheidsdienst 
Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in 
toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van 
Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit 
Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en 
fiscaliteit waar hij het vak btw doceert en is (plaatsvervangend) lid van 
de stagecommissie van het BIBF. Hij is ook gastdocent aan de Fiscale 
Hogeschool (Odisee).

De boekenreeks Btw-eetjes verscheen vanaf deel 9 bij Maklu Uitgevers.
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Bouwen en 
verbouwen

Stefan Ruysschaer t

Dit boek maakt deel uit van de reeks Btw-eetjes. Het is geen 
klassiek btw-handboek. Het gaat in dit boek over een aantal in 
de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord 
niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek en 
die specifiek betrekking hebben op bouwen en verbouwen.
Deze btw-eetjes worden zoals in de vorige delen op een bondige 
en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor u snel vindt wat 
u zoekt.
Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar 
geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid 
in te boeten.

Stefan Ruysschaert heeft een economische 
vooropleiding genoten (UGent). Hij is adviseur bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op 
fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. 
redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij is professor 
aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, 
bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert en 
is lid van de stagecommissie van het BIBF.
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Vz w ’s  en 
openbare 
besturen

Stefan Ruysschaer t

Dit boek maakt deel uit van de reeks Btw-eetjes. Het is geen 
klassiek btw-handboek. Het gaat in dit boek over een aantal in 
de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord 
niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek en 
die specifiek betrekking hebben op vzw’s en openbare besturen.
Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige 
en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor u snel vindt wat 
u zoekt.
Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar 
geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid 
in te boeten.

Stefan Ruysschaert heeft een economische 
vooropleiding genoten (UGent). Hij is adviseur bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op 
fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. 
redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij is professor 
aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, 
bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert en 
is lid van de stagecommissie van het BIBF.
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REEKS BEROEPSVERENIGING VOOR BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN (BBB) NR.33 

Financiële doorlichting van de kleine onderneming  is geschreven naar aanleiding 
van de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in de Belgische 
wetgeving. Hierdoor zijn de groottecriteria van de kleine vennootschap gewijzigd en is 
een nieuwe kleine vennootschap over de doopvont gehouden: de microvennootschap. 
Als gevolg van deze nieuwe wetgeving is er ook een eigen jaarrekeningenmodel voor 
de microvennootschap gemaakt en zijn er veranderingen aangebracht aan het model 
voor de kleine en grote vennootschap.
 
Het boek behandelt de analyse en de interpretatie van de financiële documenten 
van respectievelijk een kleine industriële vennootschap en van een commerciële 
microvennootschap. Daarbij worden de analyseresultaten, waar mogelijk, telkens 
vergeleken met sectoriële referentiewaarden.
 
Tot nog toe was er geen boek dat specifiek handelde over de financiële analyse 
van de jaarrekening van kleine ondernemingen.  Het is uitermate geschikt voor de 
boekhoudkundige beroepsbeoefenaars, financiële analisten en bedrijfsconsultants, 
het bedrijfsleven en het hoger economisch onderwijs. 

 

Dr. Jacques Van Der Elst  is doctor in business administration, master in financieel 
management, master in accountancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige 
expertise en gegradueerde in de boekhouding.
 
Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote bedrijven. Hij werkte 
ook jarenlang als partner in een management-vennootschap die belangrijke 
investeringsfondsen beheerde. Hij was als accountant gerechtsdeskundige bij 
diverse Rechtbanken van Koophandel.
 
J. Van Der Elst doceerde zowel op academisch- als hogeschoolniveau vakken 
als statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, 
beleggingsleer en bedrijfseconomie. Hij schreef meer dan dertig publicaties op het 
domein van toegepaste wiskunde, financieel management en accountancy. Hij was 
meer dan twintig jaar lid van de eindexamencommissies van het Instituut van de 
Accountants en Belastingconsulenten.
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E-commerce en btw
Reeks Beroepsvereniging voor 
Boekhoudkundige Beroepen (BBB), nr. 36
Stefan Ruysschaert, Bart Buelens
isbn 9789046609149 | 259 p. | e 38,80

Bij een gewone verkoop in België via de (fysieke) winkel of de 
webshop van de winkel zijn de btw-regels vrij eenvoudig. Bij een 
verkoop via webshop aan buitenlandse klanten ligt de zaak wat 
moeilijker. Voor een ‘verkoop op afstand’ is een speciale regeling 
uitgewerkt. Voor diensten gelden aparte btw-regels waarbij de 
bepaling van de plaats waar de dienst geacht wordt plaats te 
vinden, via technische regels gebeurt. Zo moeten sinds 1 januari 
2015 alle telecommunicatie-, radio-, TV- en ‘langs elektronische 
weg verrichte diensten’ in opdracht van een niet-belastingplichtige, 
altijd worden belast in de lidstaat waar de afnemer is gevestigd. 
Om de administratieve lasten (registraties in andere lidstaten) die 
uit de nieuwe btw-regels voorvloeien te beperken, werd een elek-
tronisch portaal (MOSS) opgericht waarin de btw die verschuldigd 
is in andere lidstaten aangegeven en betaald kan worden.  Op al 
deze aspecten gaat dit praktische boek uitvoerig in.

The fundamentals of International 
commercial arbitration
Niek Peters 
isbn 9789046609118 | 278 p. | e 37,50

Written from a comparative perspective, with an eye for 
international conventions and instruments, this book deals with 
the particulars of international commercial arbitration. Everything 
is presented practically and analytically, amongst others drawing 
on case law different and the experience of the author. Where 
indicated national arbitration acts as well as various predrafted 
arbitration rules are compared and differences are highlighted. For 
those who want to get acquainted with international commercial 
arbitration or seek guidance with regard to a specific question that 
may arise in the course of an international commercial arbitration 
this book provides a convenient work.

International health law & ethics - 
Basic documents
4rd revised edition 
André den Exter (Ed.)
isbn 9789046609484 | 886 p. | € e 49,00

International Health Law and Ethics. Basic Documents contains a 
collection of treaty documents and soft law on health care rights 
and health ethics, used in health law training programs. Regional 
documents and explanatory reports on health care rights, which 
are derived from international human rights law, provide a way 
of “unwrapping” government obligations in health care, making 
rights more specific, accessible and (judicially) accountable. In 
addition, soft law declarations and medical ethics contribute to 
understanding the moral meaning of human rights in health care. 
As such, the principles and standards provide practical guidance for 
States when dealing with equal access to health care services, the 
rights of (categories of) patients, biomedical research, organ dona-
tion and transplantation, genetics and public health. These topics 
structure the approach of International Health Law and Ethics. This 
guide covers the basic documents, while general comments and 
explanatory reports amplify the principles embodied in the human 
rights treaties. The authoritative interpretations clarify a ‘European 
approach’ on the State’s obligations concerning health care rights 
and ethics. This volume is an initiative of the Erasmus Observatory 
on Health Law. It will be a helpful guide for all trainers, health care 
professionals and students interested in human rights issues in 
health care.

European Health Law
André den Exter (Ed.)
isbn 9789046607251 | 748 p. | e 75,00

European Health Law is the most authoritative guide to the subject. 
Written by leading experts in health law, this book offers an in 
depth review of the main themes in European health law, from 
patients’ rights and duties, the role of health professionals, and 
health care financing and rationing, to public health and health 
related issues, such as occupational health and environmental 
health. An unparalleled resource for students and practitioners, this 
is the book you need on European health law.

Gerechtelijk wetboek
23ste, herziene uitgave - 
bijgewerkt tot 1 mei 2018
Maklu Wetboekpockets 
Bruno Scheers (Ed.)
isbn 9789046609279 | 986 p. | e 32,50

De Maklu-pocketuitgave van het Gerechtelijk Wetboek blijft een 
klassieker. Het GerW werd het voorbije jaar zeer grondig gewijzigd. 
Deze pocket geeft de vigerende tekst weer van het Gerechtelijk 
Wetboek per 1 mei 2018. Een handzaam en uitgebreid trefwoor-
denregister sluit zoals steeds deze pocket af.

Burgerlijk Wetboek
22ste, herziene uitgave - 
bijgewerkt tot 1 juni 2018
Maklu Wetboekpockets  
Bruno Scheers (Ed.)
isbn 9789046609354 | 656 p. | e 32,50

De Maklu-pocketuitgave van het Burgerlijk Wetboek blijft een 
klassieker. In deze uitgave vindt u de vigerende tekst van het 
Burgerlijk Wetboek per 1 juni 2018. Een handzaam en uitgebreid 
trefwoordenregister sluit zoals steeds deze pocket af. 

The 
fundamentals 
of international 
commercial 
arbitration

Niek Peters

Written from a comparative perspective, with an eye for international 
conventions and instruments, this book deals with the particulars of 
international commercial arbitration. In an easily accessible manner it 
amongst others considers:

•	 the	characteristics	of	international	commercial	arbitration
•	 advantages	and	perceived	disadvantages	of	international	

commercial arbitration
•	 pros	and	cons	of	ad hoc and institutional arbitration
•	 laws	applicable	in	international	commercial	arbitration
•	 essentials	of	the	arbitration	agreement	and	questions	of	

arbitrability
•	 the	establishment	and	composition	of	the	tribunal
•	 the	duty	to	disclose	conflicts	of	interests	and	the	challenge	of	

arbitrators
•	 the	end	of	the	arbitrators’	mandate	and	their	replacement
•	 the	organisation	of	the	arbitration
•	 powers,	duties	and	liability	of	arbitrators
•	 the	jurisdiction	of	arbitrators
•	 the	course	of	the	arbitration	proceedings,	from	the	request	for	

arbitration	to	the	award,	including	questions	of	evidence	and	
document production

•	 the	form	and	contents	of	awards
•	 recognition,	enforcement	and	annulment	of	awards

Everything is presented practically and analytically, amongst others 
drawing on case law and the experience of the author. Where 
indicated different national arbitration acts as well as various pre-
drafted arbitration rules are compared and differences are highlighted. 
For	those	who	want	to	get	acquainted	with	international	commercial	
arbitration	or	seek	guidance	with	regard	to	a	specific	question	that	
may arise in the course of an international commercial arbitration 
this book provides a convenient work.
 
Dr Niek Peters is a practising lawyer, based in the Netherlands. 
His practice focuses on (international) arbitration and cross border 
litigation.	He	acts	as	counsel,	arbitrator	and	adjudicator.	Dr	Peters	
regularly speaks and publishes on issues related to arbitration, 
private international law and court litigation. He moreover teaches 
at the University of Groningen where he is responsible for the course 
International Commercial Dispute Settlement Law.

www.maklu.eu
ISBN 978-90-466-0911-8
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International Health Law and Ethics. Basic Documents  contains a collection of treaty 
documents and soft law on health care rights and health ethics, used in health law training 
programs. Regional documents and explanatory reports on health care rights, which are 
derived from international human rights law, provide a way of “unwrapping” government 
obligations in health care, making rights more specific, accessible and (judicially) accountable. 
In addition, soft law declarations and medical ethics contribute to understanding the moral 
meaning of human rights in health care. As such, the principles and standards provide 
practical guidance for States when dealing with equal access to health care services, the 
rights of (categories of) patients, biomedical research, organ donation and transplantation, 
genetics and public health. These topics structure the approach of International Health Law 
and Ethics.
 
This guide covers the basic documents, while general comments and explanatory reports 
amplify the principles embodied in the human rights treaties. The authoritative interpretations 
clarify a ‘European approach’ on the State’s obligations concerning health care rights and 
ethics. This volume is an initiative of the Erasmus Observatory on Health Law. It will be a 
helpful guide for all trainers, health care professionals and students interested in human 
rights issues in health care.
 

André den Exter (1966) is an associate professor of Health law, Erasmus University 
Rotterdam, The Netherlands.

www.maklu.eu
isbn 978-90-466-0948-4
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Basic Documents

4th
Edition

4th revised edition

Reeks BeRoepsveReniging vooR Boekhoudkundige BeRoepen (BBB) nR.36 

Bij een gewone verkoop in België via de (fysieke) winkel of de webshop van de winkel 
zijn de btw-regels vrij eenvoudig. Bij een verkoop via webshop aan buitenlandse 
klanten ligt de zaak wat moeilijker. Voor een ‘verkoop op afstand’ is een speciale 
regeling uitgewerkt. Voor diensten gelden aparte btw-regels waarbij de bepaling 
van de plaats waar de dienst geacht wordt plaats te vinden, via technische regels 
gebeurt. Zo moeten sinds 1 januari 2015 alle telecommunicatie-, radio-, TV- en ‘langs 
elektronische weg verrichte diensten’ in opdracht van een niet-belastingplichtige, 
altijd worden belast in de lidstaat waar de afnemer is gevestigd.
 
Om de administratieve lasten (registraties in andere lidstaten) die uit de nieuwe btw-
regels voortvloeien te beperken, werd een elektronisch portaal (MOSS) opgericht 
waarin de btw die verschuldigd is in andere lidstaten aangegeven en betaald kan 
worden.  Op al deze aspecten gaat dit praktische boek uitvoerig in.

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën (AAF, dienst GO Antwerpen – 
expertise). Hij is docent btw (UGent en FHS) en auteur van talrijke boeken en bijdragen 
in gezaghebbende tijdschriften.

Bart Buelens is Executive Director VAT-EMEIA FSO bij Ernst & Young Tax Consultants.

www.maklu.be
isbn 978-90-466-0914-9 

E-commerce en btw  

Stefan Ruysschaert
Bart Buelens     

E-com
m

erce en btw
 

Maklu Maklu

Stefan R
uysschaert, B

art B
uelens   

nR.36

Wetteksten

G
erechtelijk W

etboek

Maklu

ISBN 978-90-466-0927-9

GerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerWGerW
Wetboekpockets bij Maklu verkrijgbaar
 
Burgerlijk Wetboek
Europese Basisteksten
Gerechtelijk Wetboek
Wetboek Strafrecht
 
 
Reeks Maklu Wetteksten
 
Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht
Essential Texts on International and European Criminal Law
European Union Health Law. Treaties and Legislation
Handleiding volkenrecht
International Health Law & Ethics. Basic Documents
Wetboek van Economisch Recht en aanvullende regelgeving
Wetboek Vennootschappen en aanvullende regelgeving
Wetboek Staatsrecht

Gerechtelijk 
Wetboek

23ste

drieëntwintigste uitgave

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

G
erW

Wetteksten

B
urgerlijk W

etboek

Maklu

ISBN 978-90-466-0935-4

BWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBW
Wetboekpockets bij Maklu verkrijgbaar

Burgerlijk Wetboek
Europese Basisteksten
Gerechtelijk Wetboek
Wetboek Publiek Recht
Wetboek Strafrecht

Reeks Maklu Wetteksten

Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht
Belgisch internationaal privaatrecht
Essential Texts on International and European Criminal Law
European Union Health Law. Treaties and Legislation
Handleiding volkenrecht
International Health Law & Ethics. Basic Documents
Wetboek van Economisch Recht en aanvullende regelgeving
Wetboek Vennootschappen en aanvullende regelgeving

Burgerlijk 
Wetboek

22ste

tweeëntwintigste uitgave

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

B
W

European 
Health Law

Eu
ro

p
ean

 H
ealth

 Law

Edited by 
André den Exter

A
n

d
ré d

en
 Exter

European Health Law is the most authoritative guide 
to the subject. Written by leading experts in health 
law, this book offers an in depth review of the main 
themes in European health law, from patients’ rights 
and duties, the role of health professionals, and 
health care financing and rationing, to public health 
and health related issues, such as occupational 
health and environmental health. An unparalleled 
resource for students and practitioners, this is the 
book you need on European health law.
 
André den Exter [Ed.] is a lecturer in Health law and 
holds the Jean Monnet Chair on European Union 
health law at the Institute of Health Policy and 
Management, Erasmus University Rotterdam.

MAKLUMAKLU

www.maklu.eu

isbn 978-90-466-0725-1



Wetboek Strafrecht 
38ste, herziene uitgave - 
bijgewerkt tot 21 augustus 2018
Maklu Wetboekpockets
Gert Vermeulen (Ed.), Bob Rigo
isbn 9789046609545 | 1029 p. | e 24,00

Deze 38ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het 
Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal 
uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. Bovendien bevat dit zakwetboekje tevens, 
chronologisch geordend, de bijzondere wetten die een algemeen 
belang hebben voor het strafrecht of voor de strafvordering. Zowel 
studenten als rechtspractici (politieambtenaren, magistraten, 
advocaten, ...) beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, 
zeer recente en voordelige tekstuitgave. Een uitgebreid herwerkt 
alfabetisch trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg 
gebruiksvriendelijk. Alle teksten zijn bijgewerkt tot 21 augustus 2018.

Europese basisteksten 9de, herziene uitgave
Maklu Wetboekpockets  Tony Joris (Ed.)
isbn 9789046608593 | 1014 p. | e 39,95

Deze uitgave bestaat uit vier delen. In deel 1 vinden de geconsolideerde 
versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie hun plaats, alsmede hun 
protocollen en bijlagen, en de verklaringen, gehecht aan de Slotakte 
van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon 
heeft aangenomen. Tevens worden in dit deel een aantal constitu-
tionele besluiten teruggevonden. Om een vergelijking met de door 
het Verdrag van Lissabon gewijzigde Verdragen te vergemakkelijken, 
werden opnieuw de concordantietabellen met de oude en de nieuwe 
nummering van de twee Verdragen opgenomen. Deel 2 bevat teksten 
inzake de Europese rechtspleging, terwijl in deel 3 documenten terug te 
vinden zijn aangaande de Europese besluitvorming, met name de regle-
menten van orde van het Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad en de Europese Commissie, de besluiten van de Europese Raad en 
de Raad betreffende het voorzitterschap van de Raad, het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 
Commissie, de “comitologie”-Verordening en de Verordening over het 
burgerinitiatief. Het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de daarbij horende toelichtingen zitten in deel 4, dat afsluit 
met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, samen met enkele aan dit Verdrag 
gehechte protocollen.

Algemeen strafrecht - een overzicht 
4e, herziene uitgave  
Kathleen Duerinckx
isbn 9789046609392 | 118 p. | e 24,95

Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen strafrecht. 
Het is bedoeld voor alle opleidingen waar een basiskennis van het 
Belgische strafrecht wordt aangeleerd. Daardoor is het uitermate 
geschikt voor de opleidingen rechtspraktijk, maar ook onder meer 
sociale agogiek, veiligheidsopleidingen en in de politieopleidin-
gen. Aan bod komen de algemene principes van het materieel 
strafrecht, zoals terug te vinden in het algemeen strafrecht van het 
Strafwetboek (art. 1-100ter Sw.). Bijzonder aan deze uitgave is de 
nadruk op de interactie met de studenten. Met behulp van een aparte 
docentenhandleiding met niet minder dan 210 concrete voorbeelden 
en toepassingen bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges een praktische 
invulling. De inhoud van deze uitgave is volledig aangepast aan 
de zogenaamde potpourri-wetten die het strafrecht op heel wat 
vlakken wijzigden. Er werd ook rekening gehouden met het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017 waarbij een 
aantal bepalingen uit de potpourri II-wetgeving werden vernietigd. 
Bovendien werd het aantal voorbeelden in de docentenhandleiding 
nog verder uitgebreid.

Aansprakelijkheidsrecht - een overzicht
Kathleen Duerinckx
isbn 9789046609460 | 148 p. | e 24,95

Deze uitgave vormt een goede basis voor eenieder die zich wil 
oriënteren in het aansprakelijkheidsrecht. Het biedt een antwoord 
op de volgende vragen: wat is aansprakelijkheid; wanneer ben je 
contractueel aansprakelijk; wat zijn de gevolgen van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid; wat is een onrechtmatige daad; wanneer ben je 
aansprakelijk voor je eigen foutieve daad, voor de fout van je min-
derjarige kinderen, je leerlingen of leerjongens en je aangestelden; 
wie is aansprakelijk voor schade toegebracht door dieren, gebrekkige 
zaken of instorting van gebouwen; wanneer kan je aansprakelijk 
gesteld worden voor burenhinder? Daarnaast komen ook enkele 
specifieke onderwerpen inzake aansprakelijkheid aan bod, zoals de 
exoneratiebedingen, verschillende vormen van aansprakelijkheid 
(hoofdelijk, in solidum, gedeeld, objectief, disciplinair, …), produc-
taansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid 
van aannemers en architecten, aansprakelijkheid in verkeerszaken, 
aansprakelijkheid van bestuurders, samenloop van aansprakelijkhe-
den en aansprakelijkheid van en voor vrijwilligers. Deze uitgave is in 
het bijzonder geschikt in het onderwijs aan professionele bachelors. 
Met behulp van een aparte docentenhandleiding met concrete 
voorbeelden en toepassingen bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges 
een praktische invulling.

Leugens en hun detectie
2e, herziene uitgave
Reeks Politie Praktijk Boeken 
Marc Bockstaele, Sophie Raeymaekers, Els Enhus
isbn 9789046609378 | 464 p. | e 65,00

Liegen is eigen aan de mens en aan het maatschappelijk leven. Er 
bestaat geen vorm van gedrag, geen specifiek antwoord en geen 
specifieke lichaamsreactie die samenhangt met leugenachtigheid. 
Wetenschappelijk onderzoek toonde evenwel aan dat afwijkingen van 
het basisgedrag significant meer of juist minder voorkomen bij leuge-
naars. Ieder mens vertoont dus eigen individuele leugensignalen. De 
auteurs overlopen de functie van leugens in de samenleving, met een 
historisch overzicht van de leugendetectie tot op heden. Er is ruime 
aandacht voor psychofysiologische en psychologische processen, die 
de oorzaak zijn van verbale, non-verbale en geschreven leugensigna-
len. Dit werk heeft de betrachting een state of the art te maken van 
huidige nationale en internationale wetenschappelijke kennis over 
de leugen en zijn detectie. Het boek richt zich in de eerste plaats tot 
beroepsgroepen die, meer dan andere, met leugens geconfronteerd 
worden en waar het opsporen ervan een centrale rol speelt, met name 
de magistratuur, de politie, de advocatuur en deskundigen aangesteld 
in onderzoeken. Maar ook de geïnteresseerde burger kan vernemen 
hoe leugens in het dagelijks leven kunnen ontdekt worden.

Handboek Verhoren 1 
Reeks Politie Praktijk Boeken 
Marc Bockstaele
isbn 9789046609194 | 479 p. | e 55,00

Ondanks alle technische vooruitgang op het gebied van de bestrij-
ding van de misdaad, is het verhoor nog altijd veruit de belangrijkste 
politieactiviteit en een onmisbare bron van informatie en mogelijk 
bewijs. Een verhoor is een gesprek over een misdrijf en daarbij wor-
den dezelfde technieken gebruikt als in andere beroepsgroepen en in 
het dagelijks leven. Het Belgisch politieverhoor heeft geen geheimen. 
Alle cursusteksten verhoortechnieken in de Belgische politiescholen 
werden in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt van 
voorliggend boek. Ze werden in de jaren nadien uitgebreid, verdiept 
en ondersteund met relevante rechtspraak, rechtsleer, vakliteratuur 
zowel wetenschappelijk, politieel als niet politieel. De items in 
Handboek Verhoren 1 zijn zodanig gekozen dat ze voldoende infor-
matie verschaffen voor verhoorsituaties waarmee de gemiddelde 
rechtspracticus of geïnteresseerde te maken krijgt. Het boek richt 
zich vooral naar politie, magistratuur en advocatuur, maar is ook 
bijzonder nuttig voor inspecteurs bij diverse inspectiediensten van de 
ministeries, intern toezicht diensten van bedrijven, privédetectives, 
acteurs en scenarioschrijvers, kortom voor elkeen die informatie wil 
bekomen van anderen.

Ondanks alle technische vooruitgang op het gebied van de bestrijding van de misdaad, is het 
verhoor nog altijd veruit de belangrijkste politieactiviteit en een onmisbare bron van informatie 
en mogelijk bewijs. Een verhoor is een gesprek over een misdrijf en daarbij worden dezelfde 
technieken gebruikt als in andere beroepsgroepen en in het dagelijks leven. 

Het Belgisch politieverhoor heeft geen geheimen. Alle cursusteksten verhoortechnieken in 
de Belgische politiescholen werden in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt 
van voorliggend boek. Ze werden in de jaren nadien uitgebreid, verdiept en ondersteund met 
relevante rechtspraak, rechtsleer, vakliteratuur zowel wetenschappelijk, politieel als niet politieel. 

De items in ‘Handboek Verhoren 1’ zijn zodanig gekozen dat ze voldoende informatie verschaffen 
voor verhoorsituaties waarmee de gemiddelde rechtspracticus of geïnteresseerde te maken 
krijgt. In ‘Handboek Verhoren 2’ komen specifieke verhooritems aan bod, zoals het videoverhoor 
van volwassenen, interculturele verhoren, cognitief verhoor, hypnose, neuro linguïstisch 
programmeren (NLP), rationalisatie – projectie – minimalisatie (RPM), analytic verhoor, 
confrontatieverhoor, keuzeconfrontatie en verhoren van moraliteitsgetuigen.

Handboek verhoren 1 richt zich vooral naar politie, magistratuur 
en advocatuur, maar is ook bijzonder nuttig voor inspecteurs 
bij diverse inspectiediensten van de ministeries, intern 
toezicht diensten van bedrijven, privé-detectives, acteurs 
en scenarioschrijvers, kortom voor elkeen die informatie wil 
bekomen van anderen.
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Deze 38ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het 
Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal 
uittreksels uit de Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en  
de fundamentele vrijheden. Bovendien bevat dit zakwetboekje 
tevens, chronologisch geordend, de bijzondere wetten die een 
algemeen belang hebben voor het strafrecht of voor de strafvor-
dering. Zowel studenten als rechtspractici (politieambtenaren, 
magistraten, advocaten, ...) beschikken met dit zakwetboekje over 
een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave.

Een uitgebreid herwerkt alfabetisch trefwoordenregister maakt het 
geheel bovendien erg gebruiksvriendelijk.

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 21 augustus 2018.

Prof. dr. Gert Vermeulen is hoogleraar (internationaal en Europees) 
strafrecht aan de Universiteit Gent en directeur van het Institute for 
International Research on Criminal Policy (IRCP). Hij is ook bijzonder 
hoogleraar Evidence aan de Universiteit Maastricht, en lid van de 
Privacycommissie. Hij voert internationaal relevant wetenschappelijk 
onderzoek op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid.
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De Maklu pockets bieden zowel studenten als rechtspractici accurate, actuele en voordelige 
tekstuitgaven. Zij zijn een vaste waarde in het juridische landschap. Europese Basisteksten is 
één van de klassiekers in de reeks.

Deze uitgave van Europese Basisteksten, intussen reeds de negende, is volledig herzien en 
bestaat uit vier delen.

In deel 1 vinden ook nu weer de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hun plaats, 
alsmede hun protocollen en bijlagen, en de verklaringen, gehecht aan de Slotakte van de 
Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen. Tevens 
worden in dit deel een aantal constitutionele besluiten teruggevonden. Om een vergelijking 
met de door het Verdrag van Lissabon gewijzigde Verdragen te vergemakkelijken, werden 
opnieuw de concordantietabellen met de oude en de nieuwe nummering van de twee Ver-
dragen opgenomen. 

Deel 2 bevat teksten inzake de Europese rechtspleging, terwijl in deel 3 documenten terug te 
vinden zijn aangaande de Europese besluitvorming, met name de reglementen van orde van 
het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de Europese Commissie, de be-
sluiten van de Europese Raad en de Raad betreffende het voorzitterschap van de Raad, het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commis-
sie, de “comitologie”-Verordening en de Verordening over het burgerinitiatief.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de daarbij horende toelichtingen 
kunnen ook nu weer worden aangetroffen in deel 4, dat afsluit met het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, samen met enkele 
aan dit Verdrag gehechte protocollen.

De in deze uitgave samengebrachte teksten werden bijgewerkt tot 1 januari 2017.

Prof. dr. Tony Joris is Jean Monnet professor 
aan de Vrije Universiteit Brussel.
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Kathleen Duerinckx

Algemeen strAfrecht
een overzicht

Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen straf-

recht. Het is bedoeld voor alle opleidingen waar een basiskennis 

van het Belgische strafrecht wordt aangeleerd. Daardoor is het 

uitermate geschikt voor de opleidingen rechtspraktijk, maar 

ook onder meer sociale agogiek, veiligheidsopleidingen en in 

de politieopleidingen. 

Aan bod komen de algemene principes van het materieel straf-

recht, zoals terug te vinden in het algemeen strafrecht van het 

Strafwetboek (art. 1-100ter Sw.). Achtereenvolgens worden 

behandeld: het begrip ‘strafrecht’, kenmerken van het straf-

recht, het toepassingsgebied van de strafwetten, het misdrijf 

(incl. rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en 

verschoningsgronden), de strafbare poging en de strafbare 

deelneming, de strafrechtelijke sancties en de principes van 

straftoemeting.

Bijzonder aan deze uitgave is de nadruk op de interactie met 

de studenten. Met behulp van een aparte docentenhandleiding 

met niet minder dan 205 concrete voorbeelden en toepas-

singen bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges een praktische 

invulling.

De inhoud van deze uitgave is volledig aangepast aan de 

zogenaamde potpourri-wetten die het strafrecht op heel wat 

vlakken wijzigden. Bovendien werd het aantal voorbeelden in 

de docentenhandleiding nog verder uitgebreid.

Kathleen Duerinckx is lector strafrecht, criminologie en 

aansprakelijkheidsrecht en tevens modulemanager van de 

banaba Advanced business management – module Internatio-

naal recht aan de hogeschool UC Leuven-Limburg.
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Kathleen Duerinckx

AANSPRAKELIJKHEIDS-
RECHT
EEN OVERZICHT

Deze uitgave vormt een goede basis voor eenieder die zich wil 
oriënteren in het aansprakelijkheidsrecht. Het biedt een antwoord 
op de volgende vragen:
• wat is aansprakelijkheid;
• wanneer ben je contractueel aansprakelijk;
• wat zijn de gevolgen van strafrechtelijke aansprakelijkheid;
• wat is een onrechtmatige daad;
• wanneer ben je aansprakelijk voor je eigen foutieve daad, voor 

de fout van je minderjarige kinderen, je leerlingen of leerjon-
gens en je aangestelden;

• wie is aansprakelijk voor schade toegebracht door dieren, ge-
brekkige zaken of instorting van gebouwen;

• wanneer kan je aansprakelijk gesteld worden voor burenhinder?

Daarnaast komen ook enkele specifi eke onderwerpen inzake 
aansprakelijkheid aan bod, zoals de exoneratiebedingen, ver-
schillende vormen van aansprakelijkheid (hoofdelijk, in solidum, 
gedeeld, objectief, disciplinair, …), productaansprakelijkheid, 
medische aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van aannemers en 
architecten, aansprakelijkheid in verkeerszaken, aansprakelijkheid 
van bestuurders, samenloop van aansprakelijkheden en aan-
sprakelijkheid van en voor vrijwilligers.
 
Deze uitgave is in het bijzonder geschikt in het onderwijs 
aan professionele bachelors. Met behulp van een aparte 
docentenhandleiding met concrete voorbeelden en toepassingen 
bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges een praktische invulling.
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Liegen is eigen aan de mens en aan het maatschappelijk leven. Er bestaat geen vorm van gedrag, 

geen specifiek antwoord en geen specifieke lichaamsreactie die samenhangt met leugenachtig-

heid. Wetenschappelijk onderzoek toonde evenwel aan dat afwijkingen van het basisgedrag sig-

nificant meer of juist minder voorkomen bij leugenaars. Ieder mens vertoont dus eigen individuele 

leugensignalen.

De auteurs overlopen de functie van leugens in de samenleving, met een historisch overzicht van 

de leugendetectie tot op heden. Er is ruime aandacht voor psychofysiologische en psychologische 

processen, die de oorzaak zijn van verbale, non-verbale en geschreven leugensignalen. Dit werk 

heeft de betrachting een state of the art te maken van huidige nationale en internationale weten-

schappelijke kennis over de leugen en zijn detectie. 

 

Het boek richt zich in de eerste plaats tot beroepsgroepen die, meer dan andere, met leugens 

geconfronteerd worden en waar het opsporen ervan een centrale rol speelt, met name de magis-

tratuur, de politie, de advocatuur en deskundigen aangesteld in 

onderzoeken.  Maar ook de geïnteresseerde burger kan vernemen 

hoe leugens in het dagelijks leven kunnen ontdekt worden. 

Leugens en  
hun detectie

M. Bockstaele, S. Raeymaekers, E. Enhus

2e herziene uitgave

ISBN: 978-90-466-0040-5
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Handboek Verhoren 2
Reeks Politie Praktijk Boeken
Marc Bockstaele
isbn9789046609200 | 480 p. | e 55,00

Een verhoor is een gesprek over een misdrijf en daarbij worden 
dezelfde technieken gebruikt als in andere beroepsgroepen en 
in het dagelijks leven. Het Belgisch politieverhoor heeft geen 
geheimen. Alle cursusteksten verhoortechnieken in de Belgische 
politiescholen werden in 2007 geharmoniseerd en vormen het 
uitgangspunt van voorliggend boek. Ze werden uitgebreid, verdiept 
en ondersteund met relevante rechtspraak, rechtsleer, vakliteratuur 
zowel wetenschappelijk, politieel als niet politieel. Complementair 
aan Handboek verhoren 1, komen in Handboek verhoren 2 specifieke 
verhooronderwerpen aan bod, zoals het optimaliseren van het ge-
heugen van de ondervraagde (cognitief verhoor, hypnoseverhoor), 
het intensifiëren van de verstandhouding en de interactie tussen 
ondervrager en ondervraagde (NLP, intercultureel verhoor), het 
professionaliseren van het analyse- en inschattingsvermogen bij de 
ondervrager (argumenteren, RPM, analytisch verhoor), en de uitdie-
ping van de basisverhoortechnieken in bijzondere omstandigheden 
(confrontatieverhoor, moraliteitsverhoor, audiovisueel verhoor, 
videoconferentie en verhoren inzake keuzeconfrontaties). Het boek 
richt zich vooral tot politie, magistratuur en advocatuur, maar is ook 
bijzonder nuttig voor inspecteurs bij diverse inspectiediensten van 
de ministeries, intern toezicht diensten van bedrijven en privédetec-
tives. Kortom voor elkeen die zich verder wil verdiepen in specifieke 
verhoorvaardigheden.

Basisteksten Internationaal en Europees 
Strafrecht
10e, herziene uitgave - 
bijgewerkt tot 1 januari 2018
Maklu Wetteksten
Gert Vermeulen (Ed.), Ligeia Quackelbeen
isbn 9789046609217 | 1006 p. | e 65,00

Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante 
beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving 
inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is 
gegeven aan initiatieven gericht op de aanpak van internationale of 
georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Het nationale deel bevat, 
naast essentiële uittreksels uit het Strafwetboek, de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk 
Wetboek, alle wetteksten die specifiek betrekking hebben op 
aspecten van internationale samenwerking in strafzaken. Wat het 
multilaterale niveau betreft, is een onderscheid gemaakt naargelang 
het internationaal samenwerkingsverband waarbinnen de teksten 
tot stand zijn gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. 
Schengen), Raad van Europa of Verenigde Naties. Zowel studenten, 
rechtspractici (magistraten, advocaten, politieambtenaren,  ...) als 
beleidsmakers beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, 
zeer recente en voordelige tekstuitgave van de elementaire bronnen 
ter zake. Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2018.

Essential Texts on International and European 
Criminal Law 
9th edition
Maklu Wetteksten
Gert Vermeulen
isbn 9789046608678 | 929 p. | € e 65,00

This volume comprises the principal policy documents and multi-
lateral legal instruments on international and European criminal 
law, with a special focus on Europol and Eurojust as well as on 
initiatives aimed at combating international or organized crime or 
terrorism. The texts have been ordered according to the multilateral 
co-operation level within which they were drawn up: either Prüm, 
the European Union (comprising also Schengen-related texts), 
the Council of Europe or the United Nations. It is meant to provide 
students as well as practitioners (judicial and law enforcement 
authorities, lawyers, researchers, ...) throughout Europe with an 
accurate, up-to-date edition of essential texts on these matters.

Essential Texts on European and International 
asylum and migration law and policy
Maklu Wetteksten
Gert Vermeulen, Ellen Desmet (Eds.)
isbn 9789046609156 | 1345 p. | e 65,00

This volume comprises the relevant legal instruments and principal 
policy documents in the area of international and European asylum 
and migration, including the latest versions of pending legislative 
proposals. The range of issues covered is comprehensive: human 
rights; nationality and statelessness; equal treatment, non-discrimi-
nation, racism and xenophobia; citizenship, residence and free mo-
vement; borders, border management and entry; visa and passenger 
data; labour migration; family reunification; asylum, subsidiary and 
temporary protection; irregular migration; and trafficking in human 
beings. The texts have been ordered according to the multilateral 
co-operation level within which they were drawn up: either the Uni-
ted Nations, the Council of Europe or the European Union (including 
Schengen-level instruments). This edition provides practitioners, 
authorities, policy makers, scholars and students throughout Europe 
with an accurate, up-to-date and forward-looking compilation of 
essential texts on asylum and migration matters.

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen  
10de, herziene uitgave - hardcover
Chris Van den Wyngaert, Philip Traest, 
Steven Vandromme 
isbn 9789046608982 | 1462 p. | e 249,00

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen is een standaardwerk 
in de Belgische rechtsliteratuur. De tioende, volledig herziene 
uitgave geeft opnieuw een overzichtelijke weergave van een steeds 
omvangrijker en complexer wordende regelgeving. In deze editie 
is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie 
die steeds minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is de lezer op een 
begrijpelijke manier te gidsen door deze steeds meer ondoordring-
bare doolhof. Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd 
ten gevolge van recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de 
niet-aflatende stroom van ‘punctuele wijzigingen’ in de wetgeving. 
Met name de ‘Potpourriwetten’ (2016) hebben essentiële verande-
ringen aangebracht die tot snelle efficiëntiewinsten moeten leiden 
en diepgaande gevolgen zullen hebben in de praktijk.

Straffen. Een penologisch perspectief 
Kristel Beyens, Sonja Snacken (Eds.)
isbn 9789046609002 | 738 p. | e 55,00

Penologie is de leer van het straffen. De bestraffing heeft echter 
vele gezichten, en straffen als de doodstraf en de gevangenisstraf 
spreken nog altijd heel sterk tot de verbeelding. Waarom straft een 
samenleving? Wie zit er in de gevangenis? Hoe en door wie worden 
de straffen uitgevoerd? Welke gevolgen heeft een gevangenisstraf 
voor de gedetineerde? Wat betekent het om in de gevangenis te 
werken? Hoe en door wie wordt er beslist wanneer iemand kan 
vrij komen? En hoe zit het nu weer met dat elektronisch toezicht? 
Deze en nog veel andere vragen komen aan bod in dit boek, dat 
voortbouwt op een jarenlange wetenschappelijke interesse van 
de editors in verschillende aspecten van het straffen. Het bundelt 
een aantal recente en klassieke wetenschappelijke inzichten over 
de gevangenisstraf, de internering, de doodstraf, de straffen in 
de gemeenschap en vreemdelingendetentie, en analyseert de 
belangrijkste beleidsevoluties op een kritische wijze. De focus ligt 
op België, maar er is ook veel aandacht voor het internationale 
perspectief. De visies van beleidsactoren, penale beslissers en 
uitvoerders van de straf en van de justitiabelen die onderworpen 
worden aan straf komen aan bod. Organisatorische en culturele 
aspecten van de strafuitvoeringsinstituten, zoals de gevangenis 
en de justitiehuizen, worden vanuit juridische, sociologische en 
psychologische hoek behandeld.

Gert Vermeulen
[red.]

Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale 
en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht 
is gegeven aan initiatieven gericht op de aanpak van internationale of georganiseerde 
criminaliteit en terrorisme. 

Het nationale deel bevat, naast essentiële uittreksels uit het Strafwetboek, de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek, alle wetteksten die 
specifiek betrekking hebben op aspecten van internationale samenwerking in strafzaken. 

Wat het multilaterale niveau betreft, is een onderscheid gemaakt naargelang het internationaal 
samenwerkingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn gekomen: Benelux, Prüm, 
Europese Unie (m.i.v. Schengen), Raad van Europa of Verenigde Naties. 

Zowel studenten, rechtspractici (magistraten, advocaten, politieambtenaren,...) als 
beleidsmakers beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en voordelige 
tekstuitgave van de elementaire bronnen ter zake. 

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2018.
 
Prof. dr. Gert Vermeulen doceert onder meer strafrecht aan de opleidingen rechten en 
criminologie van de Universiteit Gent. Hij is directeur van het Institute for International Research 
on Criminal Policy (IRCP) en voert internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek op het 
brede terrein van het strafrechtelijk beleid.
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10de, herziene uitgave

Gert Vermeulen
[ed.]

This volume comprises the principal policy documents and multilateral legal instruments on 
international and European criminal law, with a special focus on Europol and Eurojust as well 
as on initiatives aimed at combating international or organized crime or terrorism.
The texts have been ordered according to the multilateral co-operation level within which 
they were drawn up: either Prüm, the European Union (comprising also Schengen-related 
texts), the Council of Europe or the United Nations.
It is meant to provide students as well as practitioners (judicial and law enforcement 
authorities, lawyers, researchers, ...) throughout Europe with an accurate, up-to-date edition 
of essential texts on these matters.
 

Gert Vermeulen is professor of Criminal Law and director at the Institute for International 
Research on Criminal Policy (IRCP) Ghent University, Belgium.
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Ondanks alle technische vooruitgang op het gebied van de bestrijding van de misdaad, is het 
verhoor nog altijd veruit de belangrijkste politieactiviteit en een onmisbare bron van informatie 
en mogelijk bewijs. Een verhoor is een gesprek over een misdrijf en daarbij worden dezelfde 
technieken gebruikt als in andere beroepsgroepen en in het dagelijks leven. 

Het Belgisch politieverhoor heeft geen geheimen. Alle cursusteksten verhoortechnieken in 
de Belgische politiescholen werden in 2007 geharmoniseerd en vormen het uitgangspunt 
van voorliggend boek. Ze werden in de jaren nadien uitgebreid, verdiept en ondersteund met 
relevante rechtspraak, rechtsleer, vakliteratuur zowel wetenschappelijk, politieel als niet politieel. 

Complementair aan ‘Handboek verhoren 1’, komen in ‘Handboek verhoren 2’ specifieke 
verhooritems aan bod, zoals het optimaliseren van het geheugen van de ondervraagde 
(cognitief verhoor, hypnoseverhoor), het intensifiëren van de verstandhouding en de interactie 
tussen ondervrager en ondervraagde (NLP, intercultureel verhoor), het professionaliseren van 
het analyse- en inschattingsvermogen bij de ondervrager (argumenteren, RPM, analytisch 
verhoor), en de uitdieping van de basisverhoortechnieken in bijzondere omstandigheden 
(confrontatieverhoor, moraliteitsverhoor, audiovisueel verhoor, videoconferentie en verhoren 
inzake keuzeconfrontaties).

Handboek verhoren 2 richt zich vooral naar politie, 
magistratuur en advocatuur, maar is ook bijzonder nuttig voor 
inspecteurs bij diverse inspectiediensten van de ministeries, 
intern toezicht diensten van bedrijven, privé-detectives, acteurs 
en scenarioschrijvers, kortom voor elkeen die zich verder wil 
verdiepen in specifieke verhoorvaardigheden.

Handboek verhoren 2
M. Bockstaele

2de, herziene uitgave

ISBN: 978-90-466-
0040-5
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Straffen
Een penologisch perspectief

Kristel Beyens
Sonja Snacken 

(Eds.)

Penologie is de leer van het straffen. De bestraffing heeft echter vele gezichten, en 
straffen als de doodstraf en de gevangenisstraf spreken nog altijd heel sterk tot de 
verbeelding.
 
Waarom straft een samenleving? Wie zit er in de gevangenis? Hoe en door wie 
worden de straffen uitgevoerd? Welke gevolgen heeft een gevangenisstraf voor de 
gedetineerde? Wat betekent het om in de gevangenis te werken? Hoe en door wie 
wordt er beslist wanneer iemand kan vrij komen? En hoe zit het nu weer met dat 
elektronisch toezicht?
 
Deze en nog veel andere vragen komen aan bod in dit boek, dat voortbouwt op een 
jarenlange wetenschappelijke interesse van de editors in verschillende aspecten 
van het straffen. Het bundelt een aantal recente en klassieke wetenschappelijke 
inzichten over de gevangenisstraf, de internering, de doodstraf, de straffen 
in de gemeenschap en vreemdelingendetentie, en analyseert de belangrijkste 
beleidsevoluties op een kritische wijze. De focus ligt op België, maar er is ook veel 
aandacht voor het internationale perspectief.
 
De visies van beleidsactoren, penale beslissers en uitvoerders van de straf en van de 
justitiabelen die onderworpen worden aan straf komen aan bod. Organisatorische 
en culturele aspecten van de strafuitvoeringsinstituten, zoals de gevangenis en de 
justitiehuizen, worden vanuit juridische, sociologische en psychologische hoek 
behandeld.
 
 
Kristel Beyens en Sonja Snacken doceren reeds vele jaren penologie en 
penitentiair recht aan de Vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. 
Binnen de onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS) coördineren ze het onderzoek 
naar bestraffing, vanuit een mensenrechtelijk, sociologisch en criminologisch 
perspectief.

www.maklu.be
isbn 978-90-466-0900-2

Straffen
Een penologisch perspectief

Kristel Beyens
Sonja Snacken 

(Eds.)
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Gert Vermeulen & 
Ellen Desmet
[Eds]

This volume comprises the relevant legal instruments and principal policy 
documents in the area of international and European asylum and migration, 
including the latest versions of pending legislative proposals.
 
The range of issues covered is comprehensive: human rights; nationality and 
statelessness; equal treatment, non-discrimination, racism and xenophobia; 
citizenship, residence and free movement; borders, border management and 
entry; visa and passenger data; labour migration; family reunification; asylum, 
subsidiary and temporary protection; irregular migration; and trafficking in human 
beings.
 
The texts have been ordered according to the multilateral co-operation level within 
which they were drawn up: either the United Nations, the Council of Europe or 
the European Union (including Schengen-level instruments).
 
This edition provides practitioners, authorities, policy makers, scholars and 
students throughout Europe with an accurate, up-to-date and forward-looking 
compilation of essential texts on asylum and migration matters.
 

Gert Vermeulen is full professor of criminal law and EU justice and home 
affairs, and director at the Institute for International Research on Criminal Policy 
(IRCP) at Ghent University, Belgium.

Ellen Desmet is assistant professor of asylum and migration law at Ghent 
University, Belgium.
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Essential texts on



Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa
3de, herziene uitgave
Tom Vander Beken
isbn 9789046609071 | 214 p. | e 24,00

Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door 
Groot-Brittannië en vele andere Europese landen om te kijken hoe 
mensen in gevangenissen en andere instellingen werden opgesloten. 
Zijn ervaringen leidden onder meer tot het befaamde The state of the 
prisons in England and Wales. With preliminary observations, and an 
account of some foreign prisons and hospitals en inspireerden vele 
gevangenishervormers en wetenschappers over de hele wereld. De 
methode van Howard was eenvoudig: hij reisde in een ijltempo rond 
en klopte voor een bezoek aan bij de gevangenissen die op zijn weg 
lagen. Hij observeerde de situatie in de gevangenis, nam notities en 
vertrok naar een nieuwe gevangenis. En dit telkens opnieuw, vele 
jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid. Tom Vander 
Beken inspireerde zich op John Howard voor zijn tocht door Europa. 
Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer te weten komen hoe het 
er in gevangenissen in verschillende delen van Europa aan toegaat, 
maar wil hij inzicht krijgen in de rol en functies die gevangenissen 
vandaag vervullen. Dit boek vertelt over zijn bezoeken aan Engeland, 
Noorwegen, Frankrijk, Nederland, Italië en Azerbeidzjan en reflecteert 
over wat hij heeft gezien, gehoord en gelezen.

La [CVDW]. 
Liber Amicorum Chris Van den Wyngaert 
Steven Dewulf (red.)
isbn 9789046608890 | 642 p. | e 145,00

Naar aanleiding van het emeritaat van professor Chris Van den Wyn-
gaert bieden haar collega’s en vrienden haar dit Liber Amicorum aan. 
De onderwerpen van de bijdragen reflecteren de diverse juridische 
domeinen waarin Chris Van den Wyngaert binnen en buiten de 
academische wereld haar sporen verdiende. Zij getuigen ook van 
de grote waardering die in de ruime academische en gerechtelijke 
wereld voor haar en voor haar werk leeft.

Data Protection and Privacy Under Pressure. 
Transatlantic tensions,EU Surveillance and 
big data 
Gert Vermeulen, Eva Lievens (Eds.)
isbn 9789046609101 | 341 p. | e 45,30

Since the Snowden revelations, the adoption in May 2016 of the 
General Data Protection Regulation and several ground-breaking jud-
gments of the Court of Justice of the European Union, data protection 
and privacy are high on the agenda of policymakers, industries and 
the legal research community. Against this backdrop, Data Protection 
and Privacy under Pressure sheds light on key developments where 
individuals’ rights to data protection and privacy are at stake. The 
book discusses the persistent transatlantic tensions around various 
EU-US data transfer mechanisms and EU jurisdiction claims over 
non-EU-based companies, both sparked by milestone court cases. 
Additionally, it scrutinises the expanding control or surveillance me-
chanisms and interconnection of databases in the areas of migration 
control, internal security and law enforcement, and oversight thereon. 
Finally, it explores current and future legal challenges related to big 
data and automated decision-making in the contexts of policing, 
pharmaceutics and advertising.

Internationaal penitentiair tuchtrecht. 
Naleving in België en Frankrijk.
Reeks Institute for International Research on 
Criminal Policy - IRCP nr. 54
Vincent Eechaudt
isbn 9789046608319 | 360 p. | e 64,50

Tienduizenden personen werden reeds overgeleverd tussen EU-lid-
staten op basis van instrumenten zoals het Europees arrestatiebevel. 
Telkens wordt een persoon geconfronteerd met detentiecondities in 
een andere lidstaat en een andere detentiecultuur. Dit hoeft, volgens 
de EU-lidstaten, geen probleem te zijn: aangenomen wordt dat de 
detentiecondities in alle lidstaten gelijkwaardig zijn. In toenemende 
mate blijkt echter dat de overlevering kan leiden tot schendingen 
van fundamentele rechten en de opsluiting in veilige, humane noch 
resocialiseringsgerichte omstandigheden. In dit onderzoek wordt 
dieper ingegaan op detentiecondities in EU-lidstaten. 

Stay behind - BISC 8
BISC Cahiers 
M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, A. Lemaître, 
P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, T. Piette, G. Rapaille 
& D. Stans (Eds.) 
isbn 9789046609125 | 108 p. | e 25,00

Inhoudelijk heeft de achtste editie van de BISC Cahiers vijf nieuwe 
bijdragen. Het betreft een themanummer dat gericht is op een beter 
begrip van de “stay behind netwerken”. Dit initiatief is er gekomen 
door Emmanuel Debruyne. In zijn introductie licht hij zijn doelstelling 
toe waarbij hij het accent legt op de definiëring en de historiek van 
de ‘stay behind netwerken’

Individual Liability for Business Involvement in 
International Crimes 
RIDP Volume 88 issue 1 
Stefano Manacorda, Angelo Marletta & 
Giulio Vanacore (Eds.)
isbn 9789046609163 | 349 p. | e 70,00

This issue is the second milestone on the way to the 20th AIDP World 
Congress dedicated to ‘Criminal Justice and Corporate Business’. It 
brings together the proceedings of the preparatory Colloquium on 
‘Individual Liability for Business Involvement in International Crimes’, 
held at the University of Buenos Aires on March 20th-23rd, 2017. This 
volume contains the resolutions adopted in Buenos Aires as well as 
the general report, two special reports, and ten national reports (Ar-
gentina, Brazil, Colombia, Croatia, Finland, Germany, Italy, Netherlands, 
Russia, United States). It offers a broad overview of the debate on and 
the main challenges raised by corporate involvement in international 
crimes. Through the analysis of both national and international case 
law and legislation, this issue provides insight into a variety of topics 
related to the liability of corporate officials and sheds light on the 
different doctrines of co-perpetration and complicity arising at the 
national and international level (eg: neutral acts, negligent complicity, 
complicity by omission, command responsibility; white collar crimes 
doctrine). Special attention is paid to the complex balance to be 
achieved between an effective prosecution of these conducts and the 
respect of the general principles of criminal responsibility.

Stefano Manacorda,  
Angelo Marletta  
& Giulio Vanacore (Eds.)

Individual Liability for Business  
Involvement in International Crimes

(International Colloquium Section I,
Buenos Aires, 20-23 March 2017)
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RIDP
Vol. 88 issue 1, 2017

Revue Internationale de Droit Pénal
International Review of Penal Law
Revista internacional de Derecho Penal
Международное обозрение уголовного права
刑事法律国际评论

Revista Internacional de Direito Penal
Rivista internazionale di diritto penale
Internationale Revue für Strafrecht

RIDP issue 1, 2017
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This issue is the second milestone on the way to the 20th AIDP World Congress 
dedicated to ‘Criminal Justice and Corporate Business’. It brings together the 
proceedings of the preparatory Colloquium on ‘Individual Liability for Business 
Involvement in International Crimes’, held at the University of Buenos Aires on 
March 20th-23rd, 2017.

This volume contains the resolutions adopted in Buenos Aires as well as the general 
report, two special reports, and ten national reports (Argentina, Brazil, Colombia, 
Croatia, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Russia, United States). It offers a 
broad overview of the debate on and the main challenges raised by corporate 
involvement in international crimes. Through the analysis of both national and 
international case law and legislation, this issue provides insight into a variety 
of topics related to the liability of corporate officials and sheds light on the 
different doctrines of co-perpetration and complicity arising at the national and 
international level (eg: neutral acts, negligent complicity, complicity by omission, 
command responsibility; white collar crimes doctrine). Special attention is paid to 
the complex balance to be achieved between an effective prosecution of these 
conducts and the respect of the general principles of criminal responsibility.
 

Stefano Manacorda is a Full Professor of Criminal Law at the University of Campania  
“Luigi Vanvitelli” (Italy) and a Visiting Professor at the Law School of the Queen 
Mary University (London)

Angelo Marletta is a Post-doctoral Researcher in Criminal Law at the University 
of Luxembourg

Giulio Vanacore is a Public Prosecutor at the Court of Naples and a Post-doc in 
International Criminal Law at the University of Urbino (Italy)

Tom Vander Beken

Tom
 Vander Beken

Howardre izen

How
ardreizen De rol van de gevangenis in Europa

D
e rol van de gevangenis in Europa

Ruim twee eeuwen geleden trok John Howard (1726-1790) door Groot-Brittannië 
en vele andere Europese landen om te kijken hoe mensen in gevangenissen en 
andere instellingen werden opgesloten. Zijn ervaringen leidden onder meer 

tot het befaamde The state of the prisons in England and Wales. With preliminary 
observations, and an account of some foreign prisons and hospitals en inspireerden 
vele gevangenishervormers en wetenschappers over de hele wereld. 

De methode van Howard was eenvoudig: hij reisde in een ijltempo rond en klopte voor 
een bezoek aan bij de gevangenissen die op zijn weg lagen. Hij observeerde de situatie 
in de gevangenis, nam notities en vertrok naar een nieuwe gevangenis. En dit telkens 
opnieuw, vele jaren aan een stuk met een bijna manische verbetenheid. 

Tom Vander Beken inspireerde zich op John Howard voor zijn tocht door Europa. 
Anders dan Howard wil hij daarbij niet zozeer te weten komen hoe het er in gevange-
nissen in verschillende delen van Europa aan toegaat, maar wil hij inzicht krijgen in de 
rol en functies die gevangenissen vandaag vervullen. 

Dit boek vertelt over zijn bezoeken aan Engeland, Noorwegen, Frankrijk, Nederland, 
Italië en Azerbeidzjan en refl ecteert over wat hij heeft gezien, gehoord en gelezen. 

“In de rugzak van Vander Beken zit een pak wetenschappelijke bagage en een bij- 
zonder vlotte pen. Het resultaat is een bijzonder goed geschreven boek met tal van 
wetenswaardigheden over de gevangenis. De aanpak van Vander Beken doet denken 
aan Geert Maks In Europa, een reisverslag waarbij de auteur je meeneemt van plaats A 
naar plaats B, van heden naar verleden, van een kijk op de dingen naar een inzicht in 
de dingen. Vander Beken schrijft in de ik-vorm, stelt vragen luidop en geeft openlijk 
uiting aan zijn refl ecties. Reizen als methode. ‘Ik heb bijgeleerd door te lezen, te kij-
ken, te luisteren, te praten en te schrijven.’ Meer moet dat niet zijn. Erg aanbevolen.” 
(Dirk Leestmans, Juristenkrant)

“Vooral de combinatie van bevindingen uit de literatuur met eigen observaties biedt 
een unieke meerwaarde en maakt het boek interessant voor een breed en gespeciali-
seerd publiek. Ik heb dit boek ontzettend graag gelezen, niet in het minst omdat het 
in een zeer aangenaam vertellende stijl geschreven is, maar ook omdat elk hoofdstuk 
zijn pointe heeft. Vander Bekens typerende ontwapenende stijl slaat duidelijk aan.” 
(Kristel Beyens, Fatik)

Tom Vander Beken is hoogleraar 
aan de vakgroep criminologie, strafrecht en 
sociaal recht van de Universiteit Gent en 
directeur van het Institute for International 
Research on Criminal Policy (IRCP). 
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Gert Vermeulen & 
Eva Lievens (Eds)

Data Protection 
and Privacy 
under Pressure

Since the Snowden revelations, the adoption in May 2016 of the General 
Data Protection Regulation and several ground-breaking judgments of 
the Court of Justice of the European Union, data protection and 
privacy are high on the agenda of policymakers, industries and the 
legal research community. 
Against this backdrop, Data Protection and Privacy under Pressure 
sheds light on key developments where individuals’ rights to data 
protection and privacy are at stake. The book discusses the persistent 
transatlantic tensions around various EU-US data transfer mechanisms 
and EU jurisdiction claims over non-EU-based companies, both sparked 
by milestone court cases. Additionally, it scrutinises the expanding 
control or surveillance mechanisms and interconnection of databases in 
the areas of migration control, internal security and law enforcement, 
and oversight thereon. Finally, it explores current and future legal 
challenges related to big data and automated decision-making in the 
contexts of policing, pharmaceutics and advertising. 

Gert Vermeulen is full professor of international and European criminal 
law and director of the Institute for International Research on Criminal 
Policy (IRCP) at Ghent University, and privacy commissioner at the 
Belgian DPA.

Eva Lievens is assistant professor of law and technology at Ghent 
University.

Transatlantic 
tensions, 
EU surveillance, 
and big data
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Tienduizenden personen werden reeds overgeleverd tussen 
EU-lidstaten op basis van instrumenten zoals het Europees 
arrestatiebevel. Telkens wordt een persoon geconfronteerd 
met detentiecondities in een andere lidstaat en een andere 
detentiecultuur. Dit hoeft, volgens de EU-lidstaten, geen probleem 
te zijn: aangenomen wordt dat de detentiecondities in alle lidstaten 
gelijkwaardig zijn. In toenemende mate blijkt echter dat de 
overlevering kan leiden tot schendingen van fundamentele rechten 
en de opsluiting in veilige, humane noch resocialiseringsgerichte 
omstandigheden. In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op 
detentiecondities in EU-lidstaten. Één aspect van de detentie wordt 
er specifiek uitgelicht – het tuchtrecht – gezien de impact die het 
tuchtrecht kan hebben op de leefomstandigheden in de gevangenis 
(denk bv. aan de opsluiting in een strafcel, het verlengen van de 
detentieduur of het beperken van het familiebezoek). Er wordt 
in de diepte bestudeerd of het tuchtregime verloopt conform 
de internationale detentiestandaarden. In het boek wordt elke 
internationale detentiestandaard m.b.t. het tuchtrecht tegen het 
licht gehouden en wordt onderzocht of in de wetgeving en in de 
praktijk deze standaarden worden nageleefd. Nadien wordt bekeken 
welke juridische gevolgen de niet-naleving van deze internationale 
standaarden heeft op de samenwerking tussen lidstaten.

Vincent Eechaudt is doctor in de rechten en momenteel werkzaam 
als doctor-assistent aan het Institute for International Research on 
Criminal Policy, Universiteit Gent. Zijn onderzoek heeft betrekking 
op de detentiecondities in Europa en daarbuiten, de werking van 
toezichtinstanties en samenwerking in strafzaken tussen landen. 
Vincent Eechaudt is tevens gastdocent strafrecht en penologie en 
lid van de Commissie van Toezicht verbonden aan de gevangenis 
van Gent.

www.maklu.be
ISBN 978-90-466-0831-9

Institute for 
International Research on Criminal Policy 
Ghent University
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Penitentiair 
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Stay behind
Marc Cools
Emmanuel Debruyne
Frank Franceus
André Lemaître
Patrick Leroy
Robin Libert
Veerle Pashley
Thierry Piette
Guy Rapaille
David Stans
(Eds.)
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Retour sur le Stay behind : un quart de siècle de polémique pour quatre
décennies d’activités secrètes
Emmanuel Debruyne

Le Stay behind belge entre histoire et théories du complot : un quart de
siècle d’idées et de littérature sur un réseau secret en Belgique (1990-2015)
Florian Babusiaux

Le SDRA VIII : Structure et missions d’un réseau Stay behind en Belgique,
1949-1991
Maxime Bruggeman

Le Stay behind (Gladio) en Italie: une histoire militaire à relire après
presque trente ans de scandale politique et médiatique
Maria Gabriella Pasqualini

A propos des armées secrètes de l’OTAN 
Gérald Arboit

La Drôle de Guerre des Stay behind en Belgique (1939-1940)
Etienne Verhoeyen



Prosecuting corporations for violations of 
international criminal law
RIDP Volume 88 issue 2
S. Gless, S. Broniszewska-Emdin (Eds.)
isbn9789046609330 | 349 p. | e 70,00

This volume offers a detailed synopsis of jurisdictional problems 
and possible solutions for viable corporate criminal liability. It 
illustrates the broad challenges raised by targeting corporations 
for allegedly causing harm in third countries with regard to 
territory and sovereignty in the age of globalisation. As the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights of 2011 oblige 
countries to establish a legal framework ensuring that corporations 
respect internationally protected legal interests and basic human 
rights when doing business abroad, it will have consequences for 
jurisdictional rules. States shall provide a remedy for victims of 
alleged human rights violations by corporate groups, as well as 
crimes alleged to have occurred in their supply chains if certain 
conditions are met. Of particular interest is the establishment of 
the link between substantive law and the application of territorial 
jurisdiction. Also addressed is the need for potential enhancement 
of traditional jurisdictional rules.

Socialisatie, morele emoties en morele normen. 
Een empirisch onderzoek vanuit een 
geïntegreerd perspectief.
Gandaius Meesterlijk, nr. 6
Ann De Buck, Lieven Pauwels
isbn 9789046609170 | 145 p. | e 27,00

Deze publicatie is een grondige herwerking en uitbreiding van een 
verkennende theorie-toetsende studie die werd uitgevoerd als 
masterproef in de Criminologische Wetenschappen (UGent). Deze 
publicatie sluit hiermee aan bij de hedendaagse criminologische 
aandacht voor individuele beslissingsprocessen met betrekking 
tot normoverschrijdend gedrag en de rol van het morele besef. 
De studie focust op de betekenis van belangrijke socialiserende 
actoren (bindingen met ouders, ouderlijk toezicht, betrokkenheid 
op school) ter verklaring van individuele verschillen in regelover-
treding bij adolescenten en de mediërende rol van morele normen 
en anticipatie op de morele emoties schaamte en schuld, twee 
belangrijke secundaire emoties. Extra aandacht wordt besteed aan 
de effecten van de situationele blootstelling aan deviante peers in 
interactie met de individuele moraliteit. Het onderzoek is gevoerd 
vanuit een geïntegreerd perspectief aangevuld met inzichten uit 
de hedendaagse sociale en morele psychologie. De studie gaat 
ook in op de betekenis van de resultaten voor verder onderzoek 
naar morele beslissingsprocessen, een braakliggend terrein in de 
etiologische criminologie.

Partnerstigma bij extrafamiliaal pedoseksueel 
misbruik. Een kwalitatief onderzoek.
Gandaius Meesterlijk, nr. 7
Dominique Scappini
isbn 9789046609187 | 81 p. | € e 16,00

Onderzoek naar daders en slachtoffers van extrafamiliaal pedosek-
sueel misbruik is, ook in Vlaanderen, behoorlijk gevorderd. Reële 
onderzoeksinteresse naar partners of ex-partners, als dichtste naas-
ten van daders, bleef tot dusver evenwel uit, zelfs internationaal. 
Nochtans zijn zij misschien de verborgen slachtoffers. De omvang 
van de stigmatisering die zij ervaren, blijkt verrassend groot, en 
de maatschappelijke assimilatie met de door hun (ex-) partners 
gepleegde feiten vrijwel totaal. Ook zelfstigma blijkt systematisch 
voorhanden. Partners en ex-partners voelen zich niet gehoord en 
ervaren belangrijke drempels naar en in de hulpverlening.

Police-Academic Partnerships: 
Working with the Police on Policing
EJPS Volume 5 issue 3
Antoinette Verhage (Ed.)
isbn 9789046609286 | 161 p. | e 100,00

The editors of this issue of the EJPS, Matthew Bacon, Joanna 
Shapland and Layla Skinns (Sheffield University) have succeeded 
in gathering high-quality papers on a very topical theme: relations 
between police and academics and the way in which this relati-
onship can be shaped.

Changes in policing to improve service delivery
EJPS Volume 5 issue 4 
Antoinette Verhage (Ed.)
isbn 9789046609385 | 152 p. | e 100,00

The editors, Garth den Heyer and Louise Porter, have made an 
assembly of papers on the topic of the service that is provided 
by the police. The authors reflect upon the changes in policing 
that might impact on police service delivery in Africa, Australasia, 
Europe and the Americas.

Straf en schadevergoeding: 
drie historische hoofdstukken  
Erik-Jan Broers
isbn 9789046609453 | 70 p. | e 14,95

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, 
tot de meest aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten 
die binnen dit rechtsgebied vallen als de reacties die op deze 
feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een mensenleven. De 
ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is er 
een van vele eeuwen geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze 
evolutie zullen in dit boekje worden geschetst. Daarbij zal tevens 
aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing van 
private personen van het terrein van het strafrecht naar dat van de 
schadevergoeding en aan de wijze waarop het schadevergoedings-
recht verder gestalte heeft gekregen.
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Deze publicatie is een grondige herwerking en uit-
breiding van een verkennende theorie-toetsende 
studie die werd uitgevoerd als masterproef in de 
Criminologische Wetenschappen (UGent). Deze 
publicatie sluit hiermee aan bij de hedendaagse 
criminologische aandacht voor individuele 

beslissingsprocessen met betrekking tot normoverschrijdend gedrag  
en de rol van het morele besef.  De studie focust op de betekenis van 
belangrijke socialiserende actoren (bindingen met ouders, ouderlijk 
toezicht, betrokkenheid op school) ter verklaring van individuele 
verschillen in regelovertreding bij adolescenten  en de mediërende rol 
van morele normen en anticipatie op de morele emoties schaamte en 
schuld, twee belangrijke secundaire emoties. Extra aandacht wordt 
besteed aan de effecten van de situationele blootstelling aan deviante 
peers in interactie met de individuele moraliteit.
 
Het onderzoek is gevoerd vanuit een geïntegreerd perspectief aan- 
gevuld met inzichten  uit de hedendaagse sociale en morele psy- 
chologie. De studie gaat ook in op de betekenis van de resultaten 
voor verder onderzoek naar morele beslissingsprocessen, een braak- 
liggend terrein in de etiologische criminologie.
 
Ann De Buck studeerde in 2016 af aan de Universiteit Gent als 
master in de Criminologische Wetenschappen. 

Prof. Dr. Lieven PAuweLs was promotor van het onderzoek.
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Onderzoek naar daders en slachtoffers van 
extrafamiliaal pedoseksueel misbruik is, ook 
in Vlaanderen, behoorlijk gevorderd. Reële 
onderzoeksinteresse naar partners of ex-
partners, als dichtste naasten van daders, bleef 
tot dusver evenwel uit, zelfs internationaal. 

Nochtans zijn zij misschien de verborgen slachtoffers. 

De omvang van de stigmatisering die zij ervaren, blijkt verrassend 
groot, en de maatschappelijke assimilatie met de door hun (ex-)
partners gepleegde feiten vrijwel totaal. Ook zelfstigma blijkt 
systematisch voorhanden. Partners en ex-partners voelen zich niet 
gehoord en ervaren belangrijke drempels naar en in de hulpverlening. 
 

“Dominique Scappini levert met haar kwalitatieve studie 
naar stigmatisering van partners van extrafamiliale pedoseksuele 
misdrijfplegers een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van een 
taboe dat vooralsnog zowel maatschappelijk als wetenschappelijk 
onderbelicht bleef.” - Prof. Dr. Gert Vermeulen 
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This issue is the third milestone on the way to the 20th AIDP World Congress 
dedicated to ‘Criminal Justice and Corporate Business’. It covers the General 
Report based on all Country Reports submitted for the International Colloquium 
Section IV at the University of Basel on 2-4 June 2017: The volume contains a 
special report on Corporate Criminal Responsibility for Human Rights Violations. 
Jurisdiction and Reparations’ and national reports of Australia, Finland, France, 
Germany, Italy, the Netherlands, Russia, Switzerland and the United States. It also 
includes the resolution adopted by the participants of the Basel colloquium. Other 
national reports (Austria, Brazil, China, Spain, Sweden) that have been submitted 
for the Section IV are published in the eRIDP.

This volume offers a detailed synopsis of jurisdictional problems and possible 
solutions for viable corporate criminal liability. It illustrates the broad challenges 
raised by targeting corporations for allegedly causing harm in third countries 
with regard to territory and sovereignty in the age of globalisation. As the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights of 2011 oblige countries to 
establish a legal framework ensuring that corporations respect internationally 
protected legal interests and basic human rights when doing business abroad, it 
will have consequences for jurisdictional rules. States shall provide a remedy for 
victims of alleged human rights violations by corporate groups, as well as crimes 
alleged to have occurred in their supply chains if certain conditions are met. Of 
particular interest is the establishment of the link between substantive law and 
the application of territorial jurisdiction. Also addressed is the need for potential 
enhancement of traditional jurisdictional rules.
 

Sabine Gless holds a Chair for Criminal Law and Criminal Procedure at the 
University of Basel (Switzerland).

Sylwia Broniszewska-Emdin is a legal counsel and a PhD candidate at the 
University of Basel, Faculty of Law.
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Straf en 
schadevergoeding
Drie historische hoofdstukken

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, 
tot de meest aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten 
die binnen dit rechtsgebied vallen als de reacties die op deze 
feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een mensenleven. De 
ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is 
er een van vele eeuwen geweest. Enkele van de hoofdlijnen van 
deze evolutie zullen in dit boekje worden geschetst. Daarbij zal 
tevens aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing 
van private personen van het terrein van het strafrecht naar 
dat van de schadevergoeding en aan de wijze waarop het 
schadevergoedingsrecht verder gestalte heeft gekregen.

Mr. E.J.M.F.C. Broers is als universitair docent verbonden aan het 
departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis 
van de Tilburg Law School. Van zijn hand verschenen reeds diverse 
boeken en artikelen over de geschiedenis van het strafrecht.

tweede, herziene druk
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De geheimhoudingsplicht en het
verschoningsrecht van de advocaat
Nathalie Fanoy
isbn 9789046608968 | 473 p. | e 59,00

Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar 
kunnen communiceren. Dit wordt als een maatschappelijk belang 
gezien: zonder gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van 
cliënten, zonder openheid geen optimale juridische advisering en bij-
stand door een advocaat. In Nederland wordt deze vertrouwelijkheid 
gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het professionele 
verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen hiervan staan de 
laatste tijd echter onder druk. In dit boek wordt de Nederlandse 
regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van 
de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend perspectief beschreven en 
geëvalueerd. Voor mogelijke verbeterpunten wordt inspiratie geput 
uit de regeling van het secret professionnel in Frankrijk en het legal 
professional privilege in Engeland. Ook wordt de regeling getoetst 
aan de hoofdregels en minimumwaarborgen die voortvloeien uit 
de relevante jurisprudentie van het EHRM en het HvJ EU. Vragen die 
in het boek bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: welke informatie 
wordt beschermd door het beginsel van vertrouwelijkheid? Kan of 
moet het belang van vertrouwelijkheid soms wijken voor andere 
maatschappelijke belangen? In hoeverre zijn beperkingen en 
uitzonderingen toelaatbaar? Als rode draad wordt steeds het doel 
van het beginsel voor ogen gehouden: de onbelemmerde rechtshulp 
door een advocaat.

Collaboratief onderhandelen 
Frank Delporte
isbn 9789046609576 | 298 p. | e 45,00

Dit werk is het eerste en voorlopig enige werk in Vlaanderen over 
collaboratief onderhandelen, ook de Harvard-methode genaamd. 
De zogenoemde Waterzooi-wet heeft de advocatuur een nieuwe rol 
gegeven: deze van collaboratief onderhandelaar. Het werk maakt niet 
alleen wegwijs in de onderhandelingstechnieken die de advocaat 
moet beheersen, maar ook in de techniek van de dealmaking: een 
overeenkomst bereiken met een meerwaarde, en toch de eigen cliënt 
het grootste stuk doen behalen. Een must voor de advocaat-onder-
nemer anno 2018, en nu ook de basis voor een wettelijk erkende 
kwalificatie.

Heibel in het appartementsgebouw 
3e, herziene uitgave   
Astrid Clabots
isbn 9789046609583 | 180 p. | e 30,00

We leven steeds dichter bij mekaar. Er worden nog steeds bijkomend 
appartementsgebouwen opgericht. Ook kiezen we voor nieuwe 
woonvormen waarbij mensen zelfs voorzieningen gaan delen 
binnen het gebouw. Dat vraagt goede afspraken tussen bewoners 
en mede-eigenaren. Zo moet er in de eerste plaats eensgezindheid 
nagestreefd worden over het beheer van de gemeenschappelijke 
delen van het gebouw. Zeker in tijden waar heel wat verouderde 
gebouwen aan een grondige renovatiebeurt toe zijn, maar ook 
voor nieuwe gebouwen waar zich een gedegen onderhoud om te 
verregaande slijtage en waardevermindering te vermijden voor de 
toekomst opdringt. Wanneer het samenleven of samen beheren 
niet soepel verlopen, kan dat tot conflicten leiden die de sfeer in het 
appartementsgebouw of tussen de actoren gelast met het beheer 
danig kunnen verzuren. Procedures inzake appartementsmede-ei-
gendom zijn dan ook talrijk, maar vandaag de dag wordt ook gedacht 
aan de oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling. Dit boek, dat aan 
zijn derde druk toe is, is in eerste instantie geschreven om conflicten 
in de kiem te smoren. Het opzet is om alle betrokken mede-eigenaren 
oplossingen te bieden voor concrete discussies of patstellingen. Een 
vlotte interne conflictregeling kan immers een tijdrovend en vaak 
kostelijk rechtsgeding doen voorkomen. Mocht een geschil toch bij 
de rechter belanden, dan kan het boek als leidraad dienen bij het 
opvolgen van een aan de gang zijnde procedure. Het boek sluit af met 
handige modellen voor de praktijk.

Purpose in organisaties
Jozef Van Ballaer
isbn 9789046609590 | 136 p. | e 29,95

Gegroeid vanuit de denkgroep ‘existence’ heeft de auteur zich verdiept in een on-
derzoek naar wat Zingeving, of beter gezegd ‘Purpose’, in organisaties gestalte geeft. 
Vanuit de meest in het oog springende actoren – de medewerker, de leider en de 
organisatie zelf – gaat het boek dit brede terrein verkennen. De stellingname wordt 
onderzocht of dit enkel een individuele aangelegenheid kan zijn, bij de medewerkers, 
of misschien toch gedomineerd wordt door de invloed van de leider van de organi-
satie. En ook op welke manier de organisatie zelf beïnvloedt of beïnvloed wordt. Dat 
deze aspecten een cruciale rol spelen in ondernemingen is geen gratuite bedenking. 
Het moet ook, want er staat veel op het spel. Namelijk de motivatie en drive van me-
dewerkers, en zo ja van de ganse organisatie. En dat onderkent dit boek door scherp 
de mogelijkheid van burn-out te bevestigen als Purpose ontbreekt of het Verhaal van 
de organisatie niet (meer) aanwezig is. De auteur is niet over één nacht ijs gegaan en 
heeft uitgebreid het terrein geschetst. Dit zowel vanuit de huidige managementlite-
ratuur als vanuit z’n eigen ervaring als consultant en organisatiedeskundige. Als extra 
biedt dit boek referenties naar praktijkvoorbeelden en een handig model hoe zelf 
Purpose in organisaties door te lichten en er mee aan de slag te gaan.

Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, 
criminologie en forensisch welzijnswerk
tweemaandelijks 
Kernredactie: G. Vermeulen (hoofdredacteur), 
K. Beyens, T. Daems, E. Gilbert, B. Hubeau, E. Maes, 
L. Robert, T. Vander Beken, S. De Kimpe
e 130,00

Panopticon creëert een forum waarin alle informatie over wat er zich in en rond de 
strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, syste-
matisch en deskundig aan bod komt. Wetenschappers, strafrechters, criminologen 
en alle andere actoren op het strafrechtelijke en forensische veld (politieofficieren, 
reclasseringsambtenaren, advocaten, ...) hebben hier de unieke mogelijkheid om 
elkaar op de hoogte te houden van hun gedeelte, en met elkaar en beleidsverant-
woordelijken in open discussie te treden. Panopticon is het grootste en ruimst ver-
spreide Nederlandstalige vaktijdschrift terzake. Als kroon op het project is Panopticon 
uitgebreid met een wereldwijd toegankelijke digitale versie. Een volledige digitale 
bibliotheek van alle gepubliceerde afleveringen is digitaal toegankelijk. Meer dan 
ooit bevordert Panopticon hierdoor de ruime verspreiding van verschillende visies en 
inzichten uit de verschillende sectoren van de strafrechtsbedeling.
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Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen 
communiceren. Dit wordt als een maatschappelijk belang gezien: zonder 
gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van cliënten, zonder openheid 
geen optimale juridische advisering en bijstand door een advocaat.  In Nederland 
wordt deze vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht en het 
professionele verschoningsrecht van de advocaat. De grenzen hiervan staan de 
laatste tijd echter onder druk.

In dit boek wordt de Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het 
verschoningsrecht van de advocaat vanuit een rechtsvergelijkend perspectief 
beschreven en geëvalueerd. Voor mogelijke verbeterpunten wordt inspiratie geput 
uit de regeling van het secret professionnel in Frankrijk en het legal professional 
privilege in Engeland. Ook wordt de regeling getoetst aan de hoofdregels en 
minimumwaarborgen die voortvloeien uit de relevante jurisprudentie van het EHRM 
en het HvJ EU.

Vragen die in het boek bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: welke informatie wordt 
beschermd door het beginsel van vertrouwelijkheid? Kan of moet het belang van 
vertrouwelijkheid soms wijken voor andere maatschappelijke belangen? In hoeverre 
zijn beperkingen en uitzonderingen toelaatbaar? Als rode draad wordt steeds het 
doel van het beginsel voor ogen gehouden: de onbelemmerde rechtshulp door een 
advocaat.
 

Nathal i e  FaNoy  studeerde Nederlands recht aan de rechtenfaculteit 
van de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1991 tot 2004 was zij werkzaam als advocaat. 
Haar promotieonderzoek verrichtte zij aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit van Amsterdam.
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Collaboratief 
onderhandelen

Frank Delporte

Dit werk is het eerste en voorlopig enige werk in 
Vlaanderen over collaboratief onderhandelen, ook 
de Harvard-methode genaamd.

De zogenoemde Waterzooi-wet heeft de advoca-
tuur een nieuwe rol gegeven: deze van collaboratief 
onderhandelaar. Het werk maakt niet alleen wegwijs 
in de onderhandelingstechnieken die de advocaat 
moet beheersen, maar ook in de techniek van de 
dealmaking: een overeenkomst bereiken met een 
meerwaarde, en toch de eigen cliënt het grootste 
stuk doen behalen.

Een must voor de advocaat-ondernemer anno 
2018, en nu ook de basis voor een wettelijk erkende 
kwalificatie.

Frank D
elporte

Collaboratief onderhandelen

Maklu
Maklu

www.maklu.be
isbn 978-90-466-0957-6

Heibel in het 
appartementsgebouw

Derde, herziene uitgave

Astrid Clabots

We leven steeds dichter bij mekaar. Er worden nog steeds bijkomend 
appartementsgebouwen opgericht. Ook kiezen we voor nieuwe 
woonvormen waarbij mensen zelfs voorzieningen gaan delen binnen 
het gebouw. Dat vraagt goede afspraken tussen bewoners en mede-
eigenaren. Zo moet er in de eerste plaats eensgezindheid nagestreefd 
worden over het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 
Zeker in tijden waar heel wat verouderde gebouwen aan een grondige 
renovatiebeurt toe zijn, maar ook voor nieuwe gebouwen waar zich een 
gedegen onderhoud om te verregaande slijtage en waardevermindering 
te vermijden voor de toekomst opdringt. Wanneer het samenleven of 
samen beheren niet soepel verlopen, kan dat tot conflicten leiden die de 
sfeer in het appartementsgebouw of tussen de actoren gelast met het 
beheer danig kunnen verzuren. Procedures inzake appartementsmede-
eigendom zijn dan ook talrijk, maar vandaag de dag wordt ook gedacht 
aan de oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.

Dit boek, dat aan zijn derde druk toe is, is in eerste instantie geschreven 
om conflicten in de kiem te smoren. Het opzet is om alle betrokken mede-
eigenaren oplossingen te bieden voor concrete discussies of patstellingen. 
Een vlotte interne conflictregeling kan immers een tijdrovend en vaak 
kostelijk rechtsgeding doen voorkomen. Mocht een geschil toch bij de 
rechter belanden, dan kan het boek als leidraad dienen bij het opvolgen 
van een aan de gang zijnde procedure. Het boek sluit af met handige 
modellen voor de praktijk.

Astrid Clabots is advocaat maar ook erkend bemiddelaar. Het vast- 
goedrecht behoort tot haar specialisaties, waarbij bijzondere focus  
wordt gelegd op het appartemensrecht. Zij doceert onder meer aan vast- 
goedprofessionals en is een veelgevraagd spreker.

Astrid Clabots
Heibel in het appartem

entsgebouw
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Gegroeid vanuit de denkgroep ‘existence’ heeft de auteur zich verdiept in een onderzoek 
naar wat Zingeving, of beter gezegd ‘Purpose’, in organisaties gestalte geeft. Vanuit de 
meest in het oog springende actoren – de medewerker, de leider en de organisatie zelf 
– gaat het boek dit brede terrein verkennen. De stellingname wordt onderzocht of dit 
enkel een individuele aangelegenheid kan zijn, bij de medewerkers, of misschien toch 
gedomineerd wordt door de invloed van de leider van de organisatie. En ook op welke 
manier de organisatie zelf beïnvloedt of beïnvloed wordt.

Dat deze aspecten een cruciale rol spelen in ondernemingen is geen gratuite bedenking. 
Het moet ook, want er staat veel op het spel. Namelijk de motivatie en drive van 
medewerkers, en zo ja van de ganse organisatie. En dat onderkent dit boek door scherp 
de mogelijkheid van burn-out te bevestigen als Purpose ontbreekt of het Verhaal van de 
organisatie niet (meer) aanwezig is.

De auteur is niet over één nacht ijs gegaan en heeft uitgebreid het terrein geschetst. Dit 
zowel vanuit de huidige managementliteratuur als vanuit z’n eigen ervaring als consultant 
en organisatiedeskundige. Als extra biedt dit boek referenties naar praktijkvoorbeelden 
en een handig model hoe zelf Purpose in organisaties door te lichten en er mee aan de 
slag te gaan.

“Purpose helemaal centraal zetten in de besluitvorming van een organisatie, het lijkt ons 
de beste manier om alle kwaliteiten van mensen aan bod te laten komen en boven te 
laten drijven.” – Hendrik Deroo, ClarityUpgrades 

“Wanneer menig middel en klein bedrijf/KMO doorgroeit tot een ‘echte’ organisatie 
mis ik in mijn praktijk de analyse die in dit boek gemaakt wordt. Daar waar het binnen 
organisaties nu echt om zou moeten gaan. De existentiële vraag: “Wie ben ik, Wie wil ik 
zijn?” binnen een organisatie, en vooral via wat en wie krijg ik dit beantwoord, is vaak 
onvoldoende belicht en uitgewerkt. Het zes Token model geeft daarom een goed handvat 
om welke verschillende actoren en omstandigheden het gaat binnen de realisering van 
voornoemde vragen.

Ik kan het boek van harte aanbevelen aan eenieder die bezig is met deze reis en zich af 
en toe afvraagt: waar ga ik naartoe, met wie, en wat zijn de randvoorwaardelijkheden om 
een collectief gedragen resultaat te bereiken?” – Erik De Groot, Organisatiecoach

Jozef Van Ballaer is een echte multididact, met als 
basis Masterdiploma’s in de Filosofie, Menselijke Ecologie en 
Lichamelijke Opleiding maar evenzeer postgraduaatcertificaten 
in Kwaliteitsmanagement, Preventie en Business Administration. 
Zijn professionele carrière is gestart in het nucleaire maar heeft 
hem al snel, met nadruk op Health & Safety, erg succesvolle 
cultuurimplementaties opgeleverd binnen diverse multinationale 
bedrijven. Zijn huidige focus is gericht op de impact van 
managementverbetering op de motivatie van teams.

Jozef Van Ballaer

PurPose in 
organisaties

Why I lose my soul 
to the company…
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