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Maklu is een zelfstandige onderneming, op-
gericht in 1972. Maklu is gespecialiseerd in 
uitgaven op het gebied van recht, fiscaliteit en 
criminologie. Ook dit jaar presenteren wij met 
trots een ruim aanbod zorgvuldig geselecteerde 
titels voor professionals, wetenschappers en 
studenten.
 
Deze catalogus geeft een dwarsdoorsnede van de 
recentere uitgaven (circa afgelopen 5 jaar) in de 
verschillende vakgebieden. Het aanbod uit voor-
raad leverbare titels is uiteraard vele malen gro-
ter. Voor volledige titelinformatie verwijzen wij u 
daarom graag naar www.maklu.be.
 
Naast talrijke boeken binnen en buiten onze 
reeksen, melden wij dit jaar de overname van 
twee prestigieuze tijdschriften. Nieuw Notarieel 
Kwartaalschrift – NNK gaat terug op een lange 
traditie, en verscheen voor het eerst in 1873, toen 
onder de naam ‘Waarvan Akte / La Basoche’. 
Revue Internationale de Droit Pénal – RIDP, het 
wereldtijdschrift voor strafrecht, verscheen voor 
het eerst in 1924. Ook digitaal zijn deze en onze 
andere tijdschriften uiteraard consulteerbaar, 
onder meer via de portal www.maklu-one.eu.

Wilt u bij Maklu publiceren? 
Voorstellen voor nieuwe boeken of tijdschrif-
ten, uit te geven op papier en/of digitaal, zijn 
altijd welkom. Dankzij de zelfstandige structuur 
heeft Maklu erg snelle beslissingslijnen. Maklu-
uitgaven worden onderworpen aan een review. 
Voor wetenschappelijke uitgaven wordt een peer 
review gevolgd volgens erkende internationale 
standaarden. Wetenschappelijke uitgaven met 
specifieke gedocumenteerde peer review, wor-
den voorzien van het ‘gprc-keurmerk’. Auteurs 
spreken mee in realisatie en marketing en kun-
nen rekenen op een persoonlijke uitgeversonder-
steuning. Korte productietermijnen, zorgvuldige 
promotie en een vlotte internationale verdeling 
geven Maklu-uitgaven alle ruimte.

Meer vindt u op www.maklu.be en op www.
maklu-online.eu.

 Stephan Svacina Huug Van Gompel
 uitgever voorzitter Raad van Bestuur
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1  Algemeen recht

D. Vanheule 

Hoe vind ik recht? 
2016 | isbn 9789046607824| 221p. | gebrocheerd | € 24,00 | 3de, herziene uitgave

Wie een antwoord wil geven op een juridische vraag, moet op een efficiënte wijze het juridische bron-
nenmateriaal kunnen verzamelen waarmee hij of zij vervolgens het antwoord kan vinden. Via deze 
bronnen achterhaalt men de toepasselijke rechtsregels en kan men de draagwijdte ervan bepalen. Dit 
opzoekingswerk is noodzakelijk. Het recht evolueert immers voortdurend, zodat een allesomvattende 
kennis van “hét recht” niet meer haalbaar is. 
Dit boek moet in de eerste plaats studenten in de rechten helpen om de basisvaardigheden in de juri-
dische heuristiek, die onmisbaar zijn in het geheel van de opleiding en de latere juridische beroepsui-

toefening, aan te leren. Het biedt een inzicht in de voornaamste formele rechtsbronnen, het Belgische rechtsstelsel 
en de verschillende gedrukte en digitale publicatievormen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Daarbij gaat 
de aandacht uit naar zowel eenvoudige als meer complexe vormen van opzoeking, waarbij voorafgaandelijk aan de 
opzoeking en raadpleging van de rechtsbronnen, een casusanalyse nodig is. Praktische voorbeelden begeleiden de 
lezer doorheen het boek.
Het boek is eveneens een handige gids voor rechtspractici die hun kennis in het constant wijzigende aanbod van 
juridisch bronnenmateriaal willen bijhouden, en voor eenieder die zelf het recht wil vinden.

Dirk Vanheule is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en advocaat te Gent.

VRG Alumni (red.)

Recht in beweging – 23ste VRG Alumnidag 2016
2016 | isbn 9789046608128 | 546 p. | gebrocheerd | € 60,00

Recht in beweging is het uithangbord van de jaarlijkse alumnidag van het Vlaams Rechts Genootschap. 
Op deze alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het vlak van recht steevast op de agenda. Dit 
boek bevat de tekst van de lezingen die op 11 maart 2016 door niet minder dan 500 juristen beluisterd 
en besproken werden.
Een greep uit de thema’s uit de editie 2016:
•	 Ontwikkelingen in het arbeidstijdenrecht
•	 Recente ontwikkelingen inzake beleggersbescherming

•	 Krachtlijnen van de bestaande en toekomstige regeling van de zorgberoepen
•	 Privacybescherming op het werk 3.0
•	 Potpourri-III – reparatiewet internering
•	 Recente rechtspraak rond beëindigingsbedingen
•	 Het dertigersdilemma van het Europese antifoltercomité
•	 Actuele ontwikkelingen consumenten-, marktpraktijken- en mededingingsrecht
•	 Het Hof van Justitie in een veranderende wereld” 
•	 Erfrecht 2.0: de digitale nalatenschap
•	 Ontwikkelingen inzake diplomatiek recht
•	 Recente ontwikkelingen in het geneesmiddelen- en medische-hulpmiddelenrecht
•	 Recente ontwikkelingen onderwijsrecht
•	 De nieuwe Verordening gegevensbescherming
•	 Kunnen we verder evolueren naar een rookvrije leef- en werkomgeving? 

J. De Bruyne, M. de Potter de ten Broeck & I. Van Hiel (red.)

Policy within and through law. Proceedings of the 2014 ACCA-conference
2015 | isbn 9789046607183 | 370 p. | gebrocheerd | € 69,50 | gprc

‘Practising law, whether as a politician, a judge, a lawyer or an academic, is to a certain degree creating or influencing 
policy’, Walter Van Gerven once wrote. This statement and many other similar or opposite statements make one 
wonder about the nature of the policies concerned, the identities of the decision makers and the rationale underly-
ing those policies.
Met bijdragen van Koen Lenaerts, Marc Bossuyt, Boudewijn Bouckaert, Hendrik Schoukens, Thary Derudder, Alice 
Pirlot, Cécile Vandewoude, Bart Nelissen, Stéphanie Wattier, Ann-Sophie Vandaele, Cedric Vanleenhove, Olivier 
Eloot, Joost Huysmans, Eleni De Becker, Isabelle Van Hiel, Pieter Pecinovsky, Liesbet Pluym, Jennifer Callebaut en 
Jan De Bruyne.
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1  Algemeen recht

S. Goldstein, H. Beemster, B. van Ganzen, C. Smit (red.)

Recht en duurzame ontwikkeling
Reeks MoRdenate College, nR. 4
2016 | isbn 9789046608340 | 188 p. | gebrocheerd | € 29,90

Duurzame ontwikkeling is een thema dat vandaag de dag veel in de schijnwerpers staat. Vanuit de 
wetenschap worden dan ook veel initiatieven ontplooid om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 
Ook juristen laten zich hierbij niet onbetuigd. In dit boek staat de vraag centraal hoe het recht kan 
bijdragen aan het ideaal van duurzame ontwikkeling. Daarbij komen verschillende thema’s aan bod, 
onder meer op het terrein van het internationaal publiekrecht, de mensenrechten, het Europees recht, 
het bestuursrecht en zelfregulering door de financiële sector. 
Dit boek is verschenen naar aanleiding van het congres ‘Recht & Duurzame ontwikkeling’, dat op 27 

november 2015 werd gehouden. Naast bijdragen van de hand van congressprekers, zijn ook artikelen van leden van 
Mordenate College opgenomen. 
Deze uitgave bevat bijdragen van N.J. Schrijver, F. Baetens, T.D.A. Kluwen & J.J.M van de Beeten, O. Spijkers, 
C. Smit, P.L.F. Ribbers, A.G. Castermans & S. Goldstein, S.A. Gawronski, M.J.W. Timmer & N. van Triet,  
W.J.L. Calkoen, F.Q. van de Pol & M. Wistuba en een voorwoord van H.J. Snijders.

In de reeks Mordenate College verscheen eerder: 

D. van Beelen, C. Klostermann, G. Noordeloos  
& P. Ribbers (red.)
Privacy en gegevensbescherming
2015 | nr. 3 | isbn 9789046607763 |186 p. | € 36,00 

E.M.T. Huijzer, D.E. Mulder, W.A. Speldenbrink & D.J. 
Verhey (red.)
Recht en media. Zijn de media een gevaar of een 
zegen voor het recht?
2014 | nr. 2 | isbn 9789046606827 | 124 p. | € 29,90

R.M.A. van der Poel, D.A. Scheenjes, T.B.D. van der Wal 
(red.)
Causaliteit. Top-down en bottom-up in Nederlands en 
transnationaal perspectief
2013 | nr. 1 | isbn 9789046603949 | 184 p. | € 34,00

J. Verplaetse & Ch. Delmotte

Basisboek ethiek en rechtsfilosofie
2015 | isbn 9789046607930 | 244 p. | gebrocheerd | € 30,00

Iedereen heeft het weleens over vrijheid, gelijkheid, waardigheid of legitimiteit. Zeker in discussies 
over politiek, ethiek en recht zijn dit terugkomende begrippen. Maar wat betekenen ze precies? En 
welk gewicht hebben ze in een debat? Aan de hand van actuele controverses onderscheiden de au-
teurs de voornaamste inhouden die deze beginselen krijgen, en lichten ze deze kritisch door.
Dit boek is ideaal voor wie zoekt naar een grondige kennis van allerlei beginselen die ons politiek, 
ethisch en juridisch denken beïnvloeden, maar zelden worden uiteengezet.

Jan Verplaetse is moraalfilosoof en hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent.
Charles Delmotte is assistent en doctoraal onderzoeker aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent, 
en daarnaast advocaat aan de balie van Kortrijk.

Van dezelfde auteur:

J. Verplaetse
For the sake of argument. Argumentatieleer voor 
juristen en ethici
2008 | isbn 9789046602201 | 172 p. | € 22,50 | 2de, herziene 
uitgave

J. Verplaetse
Het morele brein. Een geschiedenis over de plaats 
van de moraal in onze hersenen
2006 | isbn 9789044118834 | 364 p. | € 36,00
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1  Algemeen recht

D. De ruysscher, K. Cappelle, M. Colette, B. Deseure & G. Van Assche (red.)

Rechtsgeschiedenis op nieuwe wegen
Legal history, moving in new directions
2015 | isbn 9789046607589 | 433 p. | gebrocheerd | € 69,50 | gprc

Het Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium werd voor de eenentwintigste keer gehouden 
op elf en twaalf december 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel. Thema’s die in het boek aan bod 
komen betreffen niet alleen het Romeinse recht en het “oud-vaderlandse” recht van de Nederlanden, 
maar evengoed Corsica, Engeland, Zuid-Amerika en koloniale mandaatgebieden. Rechtshistorici 
doen vandaag onderzoek naar organisaties van experten, naar juridische tijdschriften, de diploma-
tieke praktijk en het politiek-filosofisch discours. Uit dit boek komt het bloeiende karakter van rechts-
historisch onderzoek in de Nederlanden ruim naar voren.

Met bijdragen van P. Nève, B. Deseure, M. Colette, R. Kubben, L. van den Berge, M. Reijntjes, S. Vandenbogaerde, 
B. Debaenst, M. Castelein, W. Druwé, B. Lagasse, A. Parise, S. Musa, F. Dhondt, I. Van Hulle en M. van der Linden.

Andere rechtshistorische uitgaven:

D. De ruysscher & E. Alofs (red.)
Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis 
/ Blended families: law and history
2014 | isbn 9789046606063 | 188 p. | € 42,00

D. De ruysscher (red.)
Rechtspreken en lekenparticipatie. Noodzaak of 
traditie?
2013 | isbn 9789046605868 | 234 p. | € 47,00 | gprc

A.A. Wijffels, C.H. van Rhee (red.)
Hoogste gerechtshoven in Europa. Een historisch 
portret
2013 | isbn 9789046605639 | 288 p. | kleurendruk | € 64,00

E.J.M.F.C. Broers
Geschiedenis van het straf- en 
schadevergoedingsrecht
2012 | 9789046604700 | 146 p. | € 25,00

Zie ook de glossaria:

A. Surewaard
Verzekering en aansprakelijkheid. Tweetalig 
fraseologisch woordenboek
2014 | isbn 9789046606490 | 248 p. | € 36,50

A. Alsulaiman
Nederlands-Arabisch juridisch glossarium
2012 | isbn 9789046605394 | 161 p. | € 24,00

Maklu-publicaties 
zijn verkrijgbaar 

rechtstreeks bij de uitgever, 
via de boekhandelaar 

en via de internetboekhandels.
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2. Burgerlijk recht

R. Feltkamp 

Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht 
2016 | isbn 9789046608074 | 255 p. | gebrocheerd | € 25,00

Dit boek is er in hoofdzaak op gericht de lezer vertrouwd te maken met de basisbegrippen en -begin-
selen van het privaatrecht en inzicht te geven in het opzet en de werking van deze basisbeginselen.
Het is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. In een algemene inleiding wordt het privaatrecht gedefini-
eerd, en nagegaan wat zijn bronnen zijn. Daarna wordt ingegaan op het begrip ‘subjectieve rechten’ 
en de concrete uitoefening ervan. Na een behandeling van het begrip ‘vermogen’, worden de begrip-
pen ‘individuele vrijheid en verantwoordelijkheid’ uitgebreid bestudeerd. Tot slot wordt een overzicht 
gegeven van het bewijs in het privaatrecht, de mogelijke sancties en dwang.

Talrijke concrete voorbeelden illustreren het praktische belang van de geschetste beginselen.
Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in rechten. Daarnaast is het een nuttig instrument voor 
al wie voor het eerst of opnieuw kennis wil maken met de basisbeginselen van het privaatrecht.

Régine Feltkamp is docent aan de Vrije Universiteit Brussel waar zij de opleidingsonderdelen Beginselen van pri-
vaatrecht, Financieel en economisch recht en Bijzondere vraagstukken van contractenrecht doceert. Zij is daarnaast 
advocaat te Brussel (MODO advocaten). Zij is lid van de vakgroep Privaat- en economisch recht en publiceert regel-
matig in het privaatrecht.

F. Burssens m.m.v. L. De Smijter

Aannemingsrecht in hoofdlijnen
Reeks In HoofdlIjnen

2015 | isbn 9789046607121 | 570 p. | gebonden | € 135,00 | 2de, herziene uitgave

Deze tweede, vermeerderde uitgave geeft een overzicht van de actuele stand van het Belgisch aanne-
mingsrecht. Aangezien dit voornamelijk werd gemaakt door rechtspraak, bevat het boek veel verwij-
zingen naar vonnissen en arresten. Na het eerste deel waarin het aannemingscontract wordt 
onderscheiden van andere types van overeenkomsten, worden de partijen gespecificeerd die in het 
bouwproces betrokken zijn. Vervolgens worden de verplichtingen van de opdrachtgever en aannemer 
geduid, alsook de aansprakelijkheid van de aannemer zowel tijdens als na de werken. Een apart 
hoofdstuk wordt gewijd aan de onderaannemer, aan de Woningbouwwet en aan de verzekeringscon-

tracten in de bouwsector. Ten slotte wordt, gelet op het grote praktische belang voor de praktijkjurist, het deskundi-
genonderzoek behandeld.

Frank Burssens is advocaat te Gent, gespecialiseerd in het bouwrecht.

A. Clabots

Heibel in het appartementsgebouw
2015 | isbn 9789046603826 | 135 p. | gebrocheerd | € 27,00 | 2de, herziene uitgave

Dit boek 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 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 modelbrieven voor de praktijk.

Astrid Clabots is advocaat aan de balie van Hasselt. Het vastgoedrecht behoort tot haar specialisaties. 

Burgerlijk wetboek
Reeks Maklu WetboekpoCkets

2017 | isbn 9789046608517| 668 p. | gebrocheerd | € 29,95 | 21ste, herziene uitgave

De Maklu-pocketuitgave van het Burgerlijk Wetboek blijft een klassieker. De in deze uitgave opgenomen teksten van 
het Burgerlijk Wetboek zijn bijgewerkt tot de op datum van 1 januari 2017 gepubliceerde teksten. Wetswijzigingen, 
die sedert de vorige editie zijn ingetreden, worden als bijlage artikelsgewijs weergegeven. Een alfabetisch trefwoor-
denregister wijst de lezer vlot de weg door de artikelen heen.
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Zie ook:

H.J. Snijders, P.C.J. De Tavernier (red.)
Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel 
van contractueel evenwicht
2013 | isbn 9789046605912 | 190 p. | € 39,00

T. Vansweevelt
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en 
(aansprakelijkheids)verzekeringenrecht
2013 | isbn 9789046606070 | 544 p. | € 49,00 | 6de, herziene 
en vermeerderde uitgave

K. Duerinckx
Aansprakelijkheidsrecht. Een overzicht
2012 | isbn 9789046604915 | 99 p. | € 22,00

E. Alofs, R. Barbaix, S. Brouwers, T. Kruger, N. Plets  
& CBR (red.)
Samenlevingsvormen & Recht. Huwelijk, wettelijk en 
feitelijk samenwonen
2012 | isbn 9789046604472 | 238 p. | € 45,00

J. Tremmery & J. Droogné
Vereffening-verdeling tussen partners. Praktische 
handleiding met rekenblad – 3de, herziene uitgave
In voorbereiding | isbn 9789046606278 | ca. 220 p.

R. De Wit, A. Calewaert
Contractenrecht. Reeks in Hoofdlijnen
In voorbereiding | 9789046603963 | ca. 550 p. | gebonden

NIEuW BIJ MAKLu

Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Nieuwe wetgeving voor het notariaat

Hoofdredacteur 
Dirk Meulemans

Redactiesecretarissen 
Jennifer Callebaut, Kim Ruysen

Redactiecomité 
Petra Daemen, Eef Debusscher, Hilde Dhont, Jo Goethals, Nathalie Labeeuw, Thierry Lauwers, Benoit Stockman, 
Mary-Ann Masschelein, Isabelle Van den Bosch, Naomi Van Himme, Evelien Vande Putte, Isabelle Verhaert, Isis 
Vermander

Het Nieuw Notarieel Kwartaalschrift gaat terug op een lange traditie, en verscheen voor het eerst in 1873, toen 
onder de naam “Waarvan Akte / La Basoche”. Het tijdschrift publiceert viermaal per jaar grondige en praktijkge-
richte besprekingen van nieuwe wetgeving die dagelijks aan bod komen in de notariële praktijk.
De bijdragen zijn geschreven door juristen die nauw voeling hebben met de notariële praktijk. Deze artikelen 
zijn opgebouwd volgens een vast stramien zodat de lezer vlot kennis kan nemen van het belang van de nieuwe 
wetgeving.
Alle relevante rechtstakken die voor het notariaat van belang zijn komen aan bod: besprekingen van nieuwe wet-
geving inzake familie- en familiaal vermogensrecht, zakenrecht, contractenrecht, zekerheden- en executierecht, 
handels-, vennootschaps- en economisch recht, fiscaal recht, financieel en boekhoudrecht, administratief recht, 
milieurecht, waarbij telkens nader wordt ingegaan op de praktische gevolgen van deze nieuwe wetgeving.
Een belangrijk bron van praktijkinformatie voor notarissen en hun personeel, advocaten, vastgoedmakelaars, 
syndici, bedrijfsjuristen en deurwaarders.

Abonnement per kalenderjaar: € 145,- | 4 afleveringen per jaar 
Meer informatie op www.maklu-online.eu/nnk
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3. gerechtelijk recht

3.1  Algemeen

K. Wagner

Burgerlijk procesrecht
Reeks In HoofdlIjnen

2014 | isbn 9789046604960 | 1102 p. | gebonden | € 187,00

Selectie en verdieping. Dat is de kracht van het gloednieuwe handboek dat de belangrijkste leerstukken 
van het burgerlijk procesrecht behandelt. Door niet naar encyclopedische volledigheid te streven, berei-
ken de behandelde leerstukken een diepgang die in de thans bestaande doctrine zeldzaam is geworden.
Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen biedt bijgevolg geen oppervlakkig overzicht, dat noodgedwon-
gen vaak ophoudt wanneer het interessant wordt, maar begint integendeel waar andere handboeken 
stoppen. Ruime aandacht gaat daarbij naar de sancties in het burgerlijk procesrecht: hoe iets werkt 
is vaak niet de cruciale vraag in het procesrecht, wel de vraag wat er gebeurt als iets mis loopt. De 

nadruk ligt daarbij op de praktische relevantie voor de advocaat of magistraat die geroepen wordt bijstand te verlenen 
c.q. recht te spreken in een burgerlijk proces.
Mr. Hugo Vandenberghe, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel in zijn voor-
woord over deze publicatie:
‘De publicatie is op de eerste plaats een echt “handboek”, een boek dat men ter hand neemt om vakkundig het 
vraagpunt te kunnen situeren en de eventuele opties af te wegen. Mr. Kris Wagner beperkt zich daarbij niet tot een 
beschrijvende “enerzijds – anderzijds” die zo herhaaldelijk als een evergreen wordt afgespeeld in de rechtsleer. Hij 
neemt standpunt in met een geobjectiveerde argumentatie. Kortom, de advocaat, altijd in tijdsnood voor een advies of 
een conclusie, vindt er zijn leidraad met uitvoerige verwijzingen naar de rechtspraak en de rechtsleer. Een bijzonder 
kwaliteitsvolle en zeer welgekomen publicatie […].’

Kris Wagner is advocaat en arbiter met commerciële geschilvoering als zwaartepunt.

Van dezelfde auteur: 

K. Wagner
Sancties in het burgerlijk procesrecht
2007 | isbn 9789046601006 | 711 p. | gebonden | € 140,00

Gerechtelijk wetboek
Reeks Maklu WetboekpoCkets

2016 | isbn 9789046608500 | 920 p. | gebrocheerd | € 29,95 | 21ste, herziene uitgave

Deze uitgave bevat de tot 1 oktober 2016 bijgewerkte tekst van het Gerechtelijk Wetboek.
Aan het boekje is als bijlage de tekst van het belangrijke Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van 
het tarief van de rechtsplegingsvergoeding toegevoegd.
Eveneens opgenomen is het ‘Bijvoegsel gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken’. Voorzien van een 
overzichtelijk trefwoordenregister.

R. Batta 

Boeien voor de bewindvoerder
2016 | isbn 9789046608463 | 140 p. | gebrocheerd | € 29,00 | 2de, herziene uitgave

[Nederlands recht] In een tijd van financiële onzekerheid krijgt een steeds grotere groep mensen te 
kampen met een onhoudbare financiële situatie. Om het hoofd boven water te houden, wordt steeds 
vaker hulp gezocht in een schuldhulptraject of in het meerderjarigenbewind, ook wel beschermings-
bewind genoemd. In dat laatste geval wordt een bewindvoerder benoemd die verantwoordelijk wordt 
voor het beheer van het vermogen en inkomen van de onderbewindgestelde.
Dit boek is een handleiding geschreven uit en voor de praktijk van bewindvoering in Nederland. Het 
biedt concrete wenken of ‘boeien’ in de woelige ‘financiële oceaan’. Het is bedoeld voor professionals, 

studenten en iedereen die met bewindvoering in aanraking komt. 

Ramona Batta is gerechtsdeurwaarder te Maastricht. ‘Boeien voor de bewindvoerder’ is het resultaat van haar ruime 
ervaring en inzichten terzake als incassogemachtigde, bewindvoerder, advocaat en ondernemer.



8

www.maklu.beMaklu

3  gerechtelijk recht

Zie ook:

N. Ziyadov
Choosing for Juries. Application and Development of 
Juries in Old and New Trial Countries
2013 | 9789046605899 | 169 p. | gebonden | € 69,50 | gprc

3.2. ArBItrAge & BemIddelIng

J. Billiet 

International Investment Arbitration. A Practical Handbook 
2016 | isbn 9789046607961 | 496 p. | gebrocheerd | € 85,00

This handbook provides an explanatory introduction into the area of investment arbitration, differenti-
ating it from commercial arbitration and state-to-state arbitration. It examines the legal framework and 
the general course of an international investment arbitration. In particular, it focuses on the standards 
of protection in international investment agreements, the concept of jurisdiction in international invest-
ment arbitration and the arbitral award, including the notions of recognition, enforcement and execu-
tion. Moreover, this cutting-edge publication contains relevant and recent case law in the area and deals 
with contemporaneous issues such as the ongoing controversy regarding the future of Intra-EU BITs 

and Free Trade Agreements as well as the link between vulture funds and investment arbitration.
The handbook aims at arbitrators, lawyers, practitioners, academics, students and everyone with an interest in in-
ternational investment arbitration.
This book is written by Johan Billiet in collaboration with Maria Elenora Benini, Cari-Dee Le, Amélie Noilhac and 
Cecile Oosterveen.

N. Peters

IPR, Proces & Arbitrage: Over grondslagen en rechtspraktijk
2016 | isbn 9789046607916 | 400 p. | gebrocheerd | € 64,50

Dit boek bespreekt de grondslagen van het conflictenrecht alsmede de wijze waarop het conflicten-
recht en het vreemde recht worden behandeld in gerechtelijke en arbitrale procedures.
De eerste hoofdstukken gaan in op de historische ontwikkeling van het conflictenrecht en zijn mo-
derne grondslagen. De volgende hoofdstukken gaan na hoe de grondslagen van het conflictenrecht 
zich vertalen naar de praktijk. Vervolgens komt aan bod wat de positie is van het vreemde recht in 
procedures bij de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad, hoe de inhoud van het vreemde 
recht moet worden vastgesteld en wat er dient te geschieden als dat niet lukt binnen een bekwame 

termijn. Ook besteedt de auteur aandacht aan de conflictenrechtelijke belangeneis en het facultatief conflictenrecht. 
Tot slot wordt ingegaan op de wijze waarop het conflictenrecht een rol speelt in arbitrage.

Niek Peters is advocaat te Amsterdam en doceert sinds 2008 het vak International Commercial Dispute Settlement 
Law aan de Rijksuniversiteit Groningen.

G. Frerks, A.W. Jongbloed , M. uitslag , T. Westra (red.)

Macht en mediation
Reeks utReCHt MedIatIon, nR. 9
2016 | isbn 9789046608470 | 146 p. | gebrocheerd | € 27,50

De rol van macht bij mediation is een gevoelig en controversieel onderwerp. Aan de ene kant heeft mediation te 
maken met conflicten waarbij macht en machtsverschillen bijna inherent een rol spelen, aan de andere kant heerst 
er de pretentie dat de mediator op geen enkele manier macht of zelfs maar enige vorm van beïnvloeding hanteert 
bij de uitoefening van zijn of haar vak, omdat dit niet bij de puur onafhankelijke rol zou passen. Vaak ligt alles in 
de praktijk iets subtieler, en speelt macht bewust of onbewust, direct of indirect, een wezenlijke rol bij mediation. 
Sommige waarnemers menen zelfs dat de mediator de ‘mythe’ van neutraliteit en onpartijdigheid moet loslaten en 
zich bewust moet richten op de verschillen in macht tussen de conflictpartijen. 
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In dit boek gaan diverse auteurs op deze problematiek in, en wordt deze vanuit zowel een meer theoretische invals-
hoek als vanuit de mediation-praktijk belicht. 

G. Frerks, T. Westra, A.W. Jongbloed & M. uitslag (red.) 

Vechten, straffen of helen in mediation 
Reeks utReCHt MedIatIon, nR. 8
2016 | isbn 9789046608142 | 166 p. | gebrocheerd | € 27,50

Een veel gehoorde klacht is dat de samenleving alsmaar verhardt. Conflicten worden uitvergroot, 
mensen raken snel in de ‘vechtmodus’ en sociale media zoeken de grenzen van het toelaatbare op. 
Echtscheidingen worden ‘vechtscheidingen’ met nadelige gevolgen voor alle betrokkenen. Deze ver-
harding gaat samen met een toenemende roep om straffen en repressieve maatregelen. Ook wordt 
met de mond beleden dat er meer aandacht voor slachtoffers moet komen. De noodzaak van verzoe-
ning en heling raakt hierdoor op de achtergrond. 
Dit boek staat stil bij de spanning tussen verharding, vechten en straffen aan de ene kant, en de nood-

zaak tot bemiddeling, conflictbeslechting en heling aan de andere kant. Hoe uit zich dat in de mediationpraktijk? 
Biedt dit soms ook nieuwe mogelijkheden voor mediation? Hoe zou transformatieve mediation hierbij een rol kun-
nen spelen? Hoe kunnen de slachtoffers worden bijgestaan? 
Naast deze problematiek worden in het boek ook andere actuele thema’s op het terrein van mediation uitgediept, 
zoals geschiloplossing in familiebedrijven, het nieuwe ontslagrecht en exit-mediation, nalatenschapsmediation, me-
diation in de zorg, en het belang van mediation bij de rechtenstudie.

Eerder verscheen in de reeks Utrecht Mediation:
Mediation is volwassen! (2008); Reflectie op mediation (2009); Preventieve mediation (2010)
Interculturele mediation (2011); De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos (2012); Mediation tussen dwang 
en vrijwilligheid (2013); De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige? (2014)

Zie ook:

P. Billiet (ed.)
Class Arbitration in the European union
2013 | 9789046604908 | 242 p. | gebrocheerd | € 65,00

M. Euwema, F. Schonewille (eds.)
Mastering Mediation Education
2013 | 9789046605745 | 110 p. | gebrocheerd | € 27,50

Association for International Arbitration (ed.)
Arbitration in Cis Countries. Current issues
2012 | 9789046605387 | 294 p. | gebrocheerd | € 65,00

Association for International Arbitration (ed.)
European Mediation Training for Practitioners of 
Justice (incl. DVD)
2012 | 9789046604991 | 232 p. | gebrocheerd | € 55,00

M. Gramatikov e.a. (ed.)
Cost and Quality of Online Dispute Resolution
A handbook for Measuring the Costs and Quality of ODR
2012 | 9789046604731 | 194 p. | gebrocheerd | € 49,25

K. Wagner
Arbitrage
Reeks In HoofdlIjnen

In voorbereiding | 9789046607268 | ca. 500 p. | gebonden

Bestellen?
Bel, mail, fax, schrijf

 
Bestelformulier op p. 47 

of www.maklu.be
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4. hAndels- en economisch recht

4.1. Algemeen 

K. Byttebier

Nu het gouden kalf verdronken is
Van hebzucht naar altruïsme als hoeksteen voor een Nieuwe Monetaire Wereldorde
2015 | isbn 9789046607510 | 529 p. | gebrocheerd | € 39,95

Het is stilaan overduidelijk dat het neoliberale gedachtegoed heeft gefaald en bovenal vorm heeft ge-
geven aan een manifest onrechtvaardige wereld. Toch blijven tal van landen en supranationale orga-
nisaties, zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie, zonder noemenswaardig 
debat het pad van het neoliberalisme volgen.
Waarom blijft de wereldeconomie, zelfs na de zware financiële crisis van 2008, overgeleverd aan de 
neoliberale waanzin? En wat is een mogelijk alternatief?

Koen Byttebier is advocaat en gewoon hoogleraar monetair en financieel recht, alsook handels-, vennootschaps- en 
insolventierecht aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor Byttebier is het welletjes geweest met het huidige financiële 
systeem. Als resultaat van twee decennia denkwerk en onderwijs, komt hij tot de conclusie dat het tijd is voor een 
daadwerkelijke maatschappelijke verandering, gesteund op een resoluut altruïsme als alternatief voor de heersende 
waarden van hebzucht en egoïsme. “Nooit eerder kwam een oproep tot radicale hervorming van ons geldwezen uit 
deze onverwachte juridische hoek.”

D. De ruysscher

Gedisciplineerde vrijheid: een geschiedenis van het handels- en economisch recht
2014 | isbn 9789046606315 | 184 p. | gebrocheerd | 1€ 30,00 | gprc

De financiële en economische crises van de laatste jaren hebben de spanning tussen innovatie en 
ondernemen aan de ene kant en rechtsregels aan de andere opnieuw op de voorgrond geplaatst. Vaak 
wordt de markt opgevat als een min of meer autonoom veld binnen de samenleving. Vandaag bestaat 
nog de algemeen verspreide overtuiging dat in de markt een eigen dynamiek heerst die door over-
heidsoptreden kan worden verstoord. Door de Westerse geschiedenis heen zijn samenlevingen echter 
in hun geheel fundamenteel economisch geweest. Bovendien hebben in alle perioden van het verle-
den gezagdragers – en ook corporaties en private instellingen die door hen werden erkend – regels 

over commerciële transacties en situaties naar voren geschoven. Deze regels dienden niet alleen om fraude te voor-
komen en te sanctioneren, maar ook ter ondersteuning. De rijke traditie van het Westerse handels-, faillissements- en 
vennootschapsrecht, van de Romeinse tijd tot vandaag, biedt hiervan tal van voorbeelden.
In dit boek worden deze thema’s onderzocht vanuit een historisch-rechtsvergelijkend perspectief. Hierbij wordt vast-
gesteld dat historische tradities weerbarstig zijn en dat ze het geldende recht blijven beïnvloeden.

Dave De ruysscher is jurist en historicus. Sinds 2010 is hij als docent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. 

G. Straetmans

Wetboek van Economisch Recht en aanvullende regelgeving
2014 | isbn 9789046607015 | 887 p. | gebrocheerd | € 65.00

Deze nieuwe wetgevingsbundel bevat alle boeken van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht en vult deze aan 
met de voor de handelspraktijk belangrijkste Belgische en Europese regelgeving.
Aanvulling 2016 verkrijgbaar onder isbn 9789046608050, 134 blz., € 5,00

E. Lefever

Wetboek vennootschappen en aanvullende regelgeving
2014 | isbn 9789046607008 | 508 p. | € 65,00

Dit wetboek bevat een selectie van de belangrijkste vennootschapsrechtelijke en financiële wetgeving die van toepas-
sing is op Belgische ondernemingen en op genoteerde vennootschappen in het bijzonder. De wetgeving is opgeno-
men zoals die per 1 september 2014 van kracht is.

G. Straetmans

Wetboek van Economisch Recht en aanvullende regelgeving
2014 | isbn 9789046607015 | 887 p. | gebrocheerd | € 65.00

Deze nieuwe wetgevingsbundel bevat alle boeken van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht en vult deze aan 
met de voor de handelspraktijk belangrijkste Belgische en Europese regelgeving.
Aanvulling 2016 verkrijgbaar onder isbn 9789046608050, 134 blz., € 5,00

Geert Staetmans is gewoon hoogleraar Economisch en Europees economisch recht aan de Universiteit Antwerpen. 

E. Lefever

Wetboek vennootschappen en aanvullende regelgeving
2014 | isbn 9789046607008 | 508 p. | gebrocheerd | € 65,00

Dit wetboek bevat een selectie van de belangrijkste vennootschapsrechtelijke en financiële wetgeving die van toepas-
sing is op Belgische ondernemingen en op genoteerde vennootschappen in het bijzonder. De wetgeving is opgenomen 
zoals die per 1 september 2014 van kracht is.

Ellen Lefever is bedrijfsjurist bij een Belgische beursgenoteerde vennootschap.
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4.2. mededIngIngsrecHt

T. Jiang

China and Eu Antitrust Review of Refusal to License IPR
Maklu CoMpetItIon seRIes, nR. 3
2015 | isbn 9789046607626 | 355 p. | gebonden | € 95,00

Striking a proper balance between unilateral exercise of intellectual property rights on the one hand and 
competition rules on the other hand is not an easy exercise. The right owners’ unilateral behaviour of 
refusal to license is one such delicate issue, particularly for China, considering that it has not been cla-
rified within existing competition rules how to assess a right owner’s specific unilateral practices.
In a series of cases, the EU courts have established the exceptional circumstances in which the right 
owners’ refusal conduct might be considered as an infringement of EU competition rules. In general, 
Chinese competition law has been modelled after the EU competition rules. This book firstly exami-

nes the EU approaches on dominant undertakings’ refusal to license intellectual property rights and the follow-on 
pricing issue, and then explores to what extent the EU model could contribute to China’s anti-monopoly practice.

Tiancheng Jiang is a Chinese lawyer with a master’s degree in international economic law from the East China 
University of Political Science and Law.

In de Maklu Competition Series verscheen eerder:

N. Bucan Gutta
The Enforcement of Eu Competition Rules by Civil 
Law
2014 | nr. 2 | isbn 9789046606902 | 334 p. | € 95,00

S. Vande Walle
Private Antitrust Litigation in the European union and 
Japan. A Comparative Perspective
2013 | nr. 1 | isbn 9789046605264 | 356 p. | € 95,00

Tijdschrift voor Belgische Mededinging – TBM
Revue de la Concurrence Belge – RCB

Hoofdredacteur 
Peter Wytinck

Redactiesecretaris 
Vincent Mussche
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4.3. trAnsportrecHt

M. De Decker

Europees Internationaal Rivierenrecht
2015 | isbn 9789046607428 | 1328 p. | gebonden | € 280,00

“Het voorliggende werk is monumentaal, niet enkel in omvang maar vooral naar inhoud.
Mij is geen andere wetenschappelijke bijdrage bekend die op een zodanig alomvattende wijze het ri-
vierenrecht situeert en analyseert en er eveneens in slaagt om het op een bevattende wijze te duiden. 
Dr. Marc De Decker etaleert op een meesterlijke manier zijn uitgebreide historische en juridische 
kennis van het Europese rivierenrecht en voert de lezer mee op een intrigerende tocht naar de schep-
ping van een juridisch systeem waarmee bijna iedereen wordt geconfronteerd maar wat weinigen 
werkelijk kunnen bevatten.

Een absolute aanrader!” (Prof. Dr. E. Somers in het voorwoord)
Winnaar van de driejaarlijkse prijs Stichting François Génicot.

Marc De Decker is advocaat aan de balie te Antwerpen, gespecialiseerd in transportrecht en auteur van verschillende 
publicaties over scheepvaartrecht. Hij is voorzitter van de Federatie Belgische Binnenvaart en doceert aan de Universiteit 
Gent het vak “European International River Law” in de opleiding “Master of Science in Maritime Science”.

A. Cliquet & F. Maes (red.)

Recht door zee. Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht
Liber Amicorum Eddy Somers
2015 | isbn 9789046607749 | 470 p. | gebrocheerd | € 92,00

Het recht van de zee, zowel op internationaal als nationaal vlak, is blijvend in evolutie. Naar aanleiding van het eme-
ritaat van professor Eddy Somers, expert in internationaal zee- en maritiem recht, stelden An Cliquet en Frank Maes 
een uniek liber amicorum samen, met actuele ontwikkelingen in het internationaal zeerecht en het maritiem recht.
Met bijdragen van Erik Franckx, Fanny Douvere, Frank Maes, An Cliquet, Jasmine Coppens, Klaas Willaert, Gwen 
Gonsaeles, Walter P. Verstrepen, Clive van Aerde, Kristiaan Bernauw, Patrick Humblet, Marc De Decker, J.W.P. Prins, 
Jozef Cuyt, Georges Allaert, Guido Van Meel, Dirk Vernaeve, Jacques D’Havé, Antoine Vuylsteke en Marc Vantorre.

K. Vanheusden

Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten
Incoterms anders bekeken
2013 | 9789046605462 | 496 p. | gebrocheerd | € 95,00

De Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce – ICC) vaardigt met een zekere 
regelmaat nieuwe versies uit van zijn ‘Incoterms’. De jongste versie dateert van 2010. Die Incoterms zijn wereldwijd 
gehanteerde drieletterwoorden die het risico en de kosten van de levering verdelen tussen een koper en een verkoper 
in internationale (en binnenlandse) contracten. Het intensieve gebruik van deze drieletterwoorden belet niet dat in 
de praktijk over hun precieze inhoud en draagwijdte tal van misverstanden bestaan.
Dit boek bespreekt op een heldere wijze de toepassing en achtergronden van de Incoterms. Aan de hand van concrete 
praktijkvoorbeelden verduidelijkt het de vele facetten van de realiteit achter de levering.
Marc. A. Huybrecht over deze uitgave: ‘… een buitengewoon accuraat, volledig en betrouwbaar werk over de 
Incoterms, volledig op de praktijk van de internationale handel gericht, maar evenzeer stevig wetenschappelijk ju-
ridisch onderbouwd. Dit boek is werkelijk een aanrader voor wie zich voor het internationaal handelsrecht interes-
seert.’ (RW 2014-15, Jg 78 nr. 2).

Eerder verscheen onder meer:

G. Gonsaeles, J. Coppens (red.)
Met have, goed & schip over de Schelde. Vijftien 
jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en 
scheepvaart in de Scheldemonding
2012 | isbn 9789046604458 | 306 p. | gebonden | € 76,00

E. Van Hooydonk
The law ends where the port area begins: on the 
anomalies of port law
2010 | isbn 9789046603901 | 62 p. | € 16,00
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5. PuBliek recht

5.1. Algemeen 

J. Velaers

Wetboek Staatsrecht
Reeks Maklu Wetteksten

2015 | isbn 9789046607541 | 706 p. | gebrocheerd | € 65,00 | 8ste, herziene uitgave

Dit wetboek bevat de basiswetgeving inzake constitutioneel recht in vijf delen: 1) Grondwet en (quasi)
constitutionele teksten, 2) de Federale instellingen, 3) de Gemeenschappen en Gewesten, 4) de 
Rechtscolleges en Controleorganen (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Rekenhof en Vlaamse be-
stuursrechtscolleges) en 5) Rechten van de mens.

Jan Velaers is Gewoon Hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en assessor 
in de Raad van State, afdeling Wetgeving.

B. Theeuwes (ed.), F. Dopagne, S. Duquet

Diplomatiek recht toegepast in België
2014 | 9789046607206 | 182 p. | gebonden | € 49,95

België telt een groot aantal diplomatieke zendingen. Deze zendingen zijn geaccrediteerd bij het Koninkrijk dan wel 
bij één van de verschillende internationale organisaties die België rijk is. Hun werkzaamheden alsook het juridisch 
statuut en de voorrechten en immuniteiten van hun leden, worden in hoofdzaak geregeld door het Verdrag van 
Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer. Dit boek licht de Belgische praktijk toe ten aanzien van de bo-
vengenoemde zendingen en analyseert de wijze waarop het Verdrag van Wenen dagelijks wordt toegepast door de 
verschillende Belgische autoriteiten.

Version française: Le droit diplomatique appliqué en Belgique
B. Theeuwes (ed.), F. Dopagne, F. Pons, 2014 | 9789046606568 | 178 p. | gebonden | € 49,95

English version: Diplomatic Law in Belgium
B. Theeuwes (ed.), F. Dopagne, E. Hay, 2014 | 9789046606865 | 170 p. | gebonden | € 49,95

5.2. medIscH recHt

A.P. den Exter (ed.)

Compendium of European Health Law
In voorbereiding | isbn 9789046607251 | ca. 1000 p. | gebonden

Compendium of European Health law is the result of a long-term collaboration project between aca-
demic health lawyers working at various European research institutions. The result is a comprehen-
sive volume on health law, exploring various aspects of health law. Health law – as understood by the 
authors – reflects a so-called triangular relationship between the patient, health provider and health 
financer. As such, this volume covers a wide range of topics focussing on patients’ rights and duties, 
the role of health professionals, and health care financing and rationing, as well as public health and 
health related issues, such as occupational health and environmental health. 

André den Exter is lecturer in health law at the Erasmus University Rotterdam.

Van dezelfde auteur verscheen eerder onder meer:

A.P. den Exter
International Health Law & Ethics. Basic Documents
2015 | isbn 9789046607923 | 650 p. | € 38,00 | 3de uitgave 

A.P. den Exter, M.E. Földes (eds.)
Casebook on European union Health Law
2014 | isbn 9789046606780 | 714 p. | € 49,50

A.P. den Exter, M.A.J.M. Buijsen (eds.)
Rationing Health Care. Hard choices and  
unavoidable trade-offs
2012 | isbn 9789046605257 | 250 p. | € 45,00



14

Maklu www.maklu.be

6. sociAAl recht

S.H.M. Montebovi 

Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in 
grensoverschrijdende situaties
2016 | isbn 9789046608159 | 469 p. | gebrocheerd | € 49,50

[Nederlands recht] Activering en privatisering hebben de Nederlandse sociale zekerheid ingrijpend 
veranderd. De overheid trekt zich terug en schuift de verantwoordelijkheid voor socialezekerheidsuit-
keringen naar de werkgevers en werknemers. Dat is duidelijk te zien bij de maximaal 104-weken 
durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (artikel 7:629 BW) en bij de WIA. De effecten van 
deze twee Nederlandse wettelijke regelingen voor grensoverschrijdende werknemers en werkgevers 
zijn echter nog niet helder. In dit boek worden de effecten en knelpunten in grensoverschrijdende 
arbeidssituaties onderzocht door de genoemde Nederlandse regelingen in hun relatie tot de Europese 

coördinatieverordeningen 883/2004 en 987/2009 te bestuderen.
Anders dan de uitgebreide en vaak gewijzigde Nederlandse regelingen hanteren de socialezekerheidsverordeningen 
een beknopte en klassieke interpretatie van ziekte en arbeidsongeschiktheid en houden ze amper rekening met ac-
tivering en privatisering. Door de verschillen en tekortkomingen in de Nederlandse en Europese regelingen inzake 
ziekte en arbeidsongeschiktheid te bepalen, wordt de lastige positie van grensoverschrijdende werknemers en werk-
gevers inzichtelijk.
De juridische studie van Nederlandse en Europese regelingen wordt aangevuld met talrijke voorbeelden en er-
varingen van deskundigen. Zo wordt aangetoond dat de uitvoering van de wetgeving niet altijd gebeurt zoals de 
Nederlandse en Europese wetgevers voor ogen hadden. In het slothoofdstuk worden discussiepunten en aanbeve-
lingen voorgelegd. Daarbij komt ook de interessante vraag aan de orde of men kan zeggen dat Nederland té veel een 
eigen koers vaart en daarmee indirect het vrije verkeer van personen belemmert of dat ‘Europa’ juist meer aandacht 
aan activering en privatisering hoort te besteden aangezien deze concepten ook in andere lidstaten op de agenda 
staan.

Saskia Montebovi studeerde rechten aan de KU Leuven en is nu onderzoeker en universitair docent sociaal recht aan 
Tilburg University en Maastricht University. Dit boek is het resultaat van haar promotieonderzoek.

N. Brandsma, E. Huisman, B. Vermaak & C. van Weelden (red.) 

Medezeggenschap, ’n medicijn? 
2016 | isbn 9789046608036 | 437 p. | gebrocheerd | € 45,00

[Nederlands recht] Medezeggenschap, ’n medicijn? Dat is de vraag die dit boek zich stelt.
Hoe kan de medezeggenschap soelaas bieden in een tijd waarin allerlei dingen in de zorg aan het 
veranderen zijn? 
In een sector die in beweging is, moet ook de medezeggenschap meebewegen. Maar welke kant op, 
en hoe? Dit boek inventariseert een aantal van de belangrijkste veranderingen en trends die zijn ge-
weest, bezig zijn, en nog gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de medezeggenschap in 
de zorg relevant kan zijn en blijven terwijl deze processen plaatsvinden. Onder andere beantwoordt 

dit boek de volgende vragen: 
•	 Welke veranderingen in de zorg hebben plaatsgevonden in zowel cure als care? 
•	 Welke veranderingen gaan er nog plaatsvinden? 
•	 Op welke manieren en met welke vormen kan de medezeggenschap relevant worden, zijn en blijven?
Met bijdragen van o.a. Philip Idenburg (BeBright), Renske Leijten (SP), Marco Wisse (directeur zorginstelling), 
Nicole Kuijer (SER), Astrid Westerbeek (FWG), Els Huisman (De Voort Advocaten) en Jeroen Crasborn (Achmea). 
Daarnaast bijdragen in de vorm van interviews met o.a. de IGZ, het Florence Nightingale Instituut en Zienn.
Het voorwoord is geschreven door staatssecretaris Van Rijn. Samengesteld door Bob Vermaak en Nephtis Brandsma.
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V. Buelens, P. Stroobants

Handboek ontslagrecht
2014 | 9789046606650 | 382 p. | gebonden | € 69,50 | 2de, herziene uitgave

Door de invoering van het eenheidsstatuut gelden in België sinds 1 januari 2014 nieuwe ontslagregels. 
Deze herziene uitgave gaat dieper in op deze nieuwigheden: er gelden voortaan nieuwe opzegtermij-
nen, er zal geen proefbeding meer zijn, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden opzeg-
baar, ...
Meer dan ooit is het ontslagrecht een kluwen waarin een fout gauw is gemaakt. De financiële ge-
volgen van deze fout zijn vaak zeer groot en soms zelfs enorm. Dit boek biedt een toegankelijke en 
bevattelijke leidraad bij ontslag en dit zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemersperspectief. 

Het ontslagrecht wordt behandeld in drie delen: Waarbij moet ik stilstaan alvorens tot ontslag over te gaan? Hoe moet 
ik het ontslag concreet organiseren? Zijn er nog verplichtingen of formaliteiten na het ontslag?
Het handboek ontslagrecht is bestemd voor iedereen die in de praktijk met personeel en ontslag in aanraking komt: 
advocaten, bedrijfsjuristen, HR-managers, personeelsverantwoordelijken, werkgeversorganisaties, vakbonden maar 
ook werknemers zullen in dit boek concrete antwoorden vinden.

Eerder verscheen onder meer:

G. Van Limberghen (red.)
Sociaal handhavingsrecht
2010 | 9789046603468 | 322 p. | € 80,50

De wetgever hanteert een arsenaal van sanc-
ties met het oog op de handhaving van de 
sociale wetgeving. Deze uitgave behandelt 
het sociaal strafrecht en de administratieve 
sancties in het sociaal recht. Het boek opent 
met een uiteenzetting over de sociaalrechte-
lijke misdrijven en hun strafbaarstelling. 

Daarna wordt de sociaalrechtelijke dader onder de loep ge-
nomen, waarbij ook de wet inzake de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van rechtspersonen wordt behandeld. In een 
aparte bijdrage wordt aangegeven welke bestraffingsmoge-
lijkheden het sociaal strafrecht biedt.
Wat het formeel strafrecht betreft, volgt een omstandige 
bijdrage over de opsporing van sociaalrechtelijke misdrij-
ven. De uitoefening van de strafvordering en de weerslag 
daarvan op de burgerlijke vordering naar aanleiding van so-
ciaalrechtelijke misdrijven komt vervolgens aan bod. De toe-
genomen aandacht voor de administratieve sancties in het 
sociaal recht weerspiegelt zich in de titel van het boek en in 
de opname van twee afzonderlijke bijdragen over dit thema.

Dit boek werd samengesteld onder redactie van Guido Van 
Limberghen met bijdragen van W. Rauws, F. Deruyck, P. 
Waeterinckx, J. Rozie, W. van Eeckhoutte, H. Vanderlinden, 
K. Salomez, F. Louckx, J. Put en E. Ankaert.

E. Franssen, J. Heinsius, J. Peeters
Bedrijfseconomisch ontslag
2011 | 9789046604083 | 228 p. | € 60,00

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het desbetref-
fende recht in zowel Nederland als België. Daarenboven 
bespreekt het de in Nederland en België geldende ipr-re-
gels ten aanzien van grensoverschrijdende herstructure-
ringen.



16

Maklu www.maklu.be

7. internAtionAAl en euroPees recht

L. Van den Broeck

Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit. Rechtvaardigingsgronden in het diensten- en 
personenverkeer
2014 | 9789046607077 | 418 p. | gebrocheerd | € 95,00

Artikel 18, alinea 1 VWEU bevat een algemeen discriminatieverbod op grond van nationaliteit. Dit 
verbod omvat volgens het Hof van Justitie naast directe ook indirecte discriminatie, waarbij de discri-
minatie wordt veroorzaakt door een niet uitdrukkelijk verboden onderscheidingscriterium dat in de 
praktijk hoofdzakelijk in het nadeel werkt of kan werken van de EU-onderdanen die afkomstig zijn 
uit een andere lidstaat.
Dit boek onderzoekt wat de slaagkansen zijn van de rechtvaardigingsgronden die de EU-lidstaten voor 
het Hof van Justitie inroepen om hun nationale maatregelen te rechtvaardigen die de onderdanen 

afkomstig uit een andere lidstaat op indirecte wijze discrimineren op grond van hun nationaliteit. 

K. De Feyter

Handleiding volkenrecht
Reeks Maklu Wetteksten

2015 | isbn 9789046607756 | 550 p. | gebrocheerd | € 35,00 | 3de, herziene uitgave

Dit boek benadert het Volkenrecht vanuit het perspectief van de internationale verhoudingen. Centraal 
staat de vraag of het recht een bijdrage kan leveren tot het oplossen van problemen die zich op we-
reldvlak stellen. Er is gekozen voor de Engelstalige versie van de bronnen.

Koen De Feyter is hoogleraar Internationaal recht aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer 
Volkenrecht doceert aan de faculteiten Rechten en Politieke en Sociale wetenschappen.

T. Joris

Europese basisteksten
Reeks Maklu WetboekpoCkets

2015 | isbn 9789046607817 | 1010 p. | gebrocheerd | € 39,50 | 8ste, herziene uitgave

Deze uitgave van Europese Basisteksten, intussen reeds de achtste, 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. Deel 2 bevat teksten inzake de Europese rechtspleging, ter-
wijl in deel 3 documenten terug te vinden zijn aangaande de Europese besluitvorming. Het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie en de daarbij horende toelichtingen 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 
en met 1 oktober 2015.

Tony Joris is Jean Monnet professor aan de Vrije Universiteit Brussel.
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8. FiscAAl recht en FiscAliteit

8.1. Algemeen

J.J. Couturier, B. Peeters & N. Plets

Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen
Reeks In HoofdlIjnen

2016 | isbn 9789046608418 | 1290 p. | gebonden | € 195,00 | 22ste, herziene uitgave | gprc

Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscali-
teit genoemd.
De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig over-
zicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema’s. 
Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. De lezer krijgt een zo geactua-
liseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de verschil-
lende fiscale wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optimaliseert. Als praktisch 

referentiewerk hoort dit werk op het bureau van elke fiscalist, accountant, bedrijfsrevisor, fiscale advocaat en notaris.
De materie is bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2016.

Bruno Peeters is gewoon hoogleraar fiscaal recht aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en advocaat 
(Balie Antwerpen) verbonden aan het kantoor Tiberghien.
Elly Van de Velde is hoofddocent aan de faculteit rechten van de universiteit Hasselt.
Jos Jan Couturier was emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

A. Cools 

Bestuurders- en commissarisbeloningen onder belastingverdragen 
2016 | isbn 9789046608067 | 546 p. | gebrocheerd | € 109,00

Bestuurders en commissarissen handelen vaak internationaal. Zij besturen over de nationale grenzen heen 
één of meer lichamen binnen het concern. Er is dan sprake van grensoverschrijdende dienstverlening. Dit 
fenomeen werpt een aantal vragen op met betrekking tot de heffingsbevoegdheid over de vergoeding van 
de bestuurder of de commissaris. Meer in het bijzonder: is de toewijzingsregel t.a.v. de beloningen van 
bestuurders en commissarissen aan de vestigingsstaat van het lichaam zoals geregeld in artikel 16 OESO 
(nog) wel juist? Of is de toewijzing aan de werkstaat of woonstaat een juister alternatief? 
In dit boek wordt nagegaan in welke mate de specifieke ratio legis – die ten grondslag ligt aan de verde-

ling van heffingsbevoegdheid – vandaag nog kan gelden of nood heeft aan een actualisering. Voorts wordt onderzocht 
in welke mate een eventuele geactualiseerde ratio legis dan niet van toepassing kan zijn op een ruime categorie van 
directors? In een tweede deel wordt het directorsartikel onderzocht in de door België gesloten belastingverdragen. 

Andy Cools is licentiaat in de rechten (KU Leuven) en master in tax law (Universiteit Antwerpen). Hij is belasting-
adviseur, veelgevraagd spreker op tal van fiscale seminaries en auteur van onder meer het handboek ‘Internationaal 
Belastingrecht in hoofdlijnen’. De voorliggende uitgave is het resultaat van zijn promotieonderzoek aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Zie ook:

A. Cools
Internationaal belastingrecht. Reeks In Hoofdlijnen
2012 | isbn 9789046604892 | 326 p. | gebonden | € 90,00

E. Stessens
Europees btw-recht. Reeks In Hoofdlijnen
2012 | isbn 9789046604939 | 624 p. | gebonden | € 156,00

S. Ruysschaert 

Kopen, verhuren, verbouwen & btw 
2016 | isbn 9789046608265 | 260 p. | gebrocheerd | € 39,00

Wie te maken heeft met (ver)bouwactiviteiten, verkoop of verhuur van onroerende goederen wordt 
onvermijdelijk geconfronteerd met vragen over de toepasselijke btw, zoals: 
•	 Wat zijn de formaliteiten bij de verkoop van een nieuw gebouw? Hoeveel btw is dan recupereerbaar? 
•	 Wanneer wordt een verbouwing beschouwd als nieuwbouw? 
•	 Onder welke voorwaarden kan ik een woning afbreken en een nieuwbouw oprichten tegen 6% btw? 
•	 Hoe moet de bouwaangifte bij nieuwbouw worden ingediend? Wat moet erin staan? 
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Dit boek geeft naast de administratieve standpunten ook een overzicht van de relevante rechtspraak in concrete ge-
vallen. Dat maakt het tot ultiem werkinstrument voor fiscaal juristen, advocaten en notarissen. Bovendien worden 
de toepasselijke regelingen ruim geïllustreerd met voorbeelden, waardoor het ook voor de leek zeer toegankelijk is.

S. Ruysschaert 

Btw van factuur tot aangifte
2016 | isbn 9789046608456 | 366 p. | gebrocheerd | € 49,95 | 2de herziene uitgave 

Dit boek legt op een eenvoudige manier de werking van het btw-stelsel en de voornaamste btw-ver-
plichtingen uit. Centraal staat dan ook de aangifte van de verschuldigde btw en het uitoefenen van het 
recht op aftrek van de voorbelasting.
Het spildocument van het btw-stelsel is de factuur. Het ‘hart’ van het btw-stelsel wordt gevormd door 
het systeem van recht op aftrek van de voorbelasting. Recht op aftrek is verbonden aan het begrip 
opeisbaarheid van de btw. Het recht op aftrek op de inkomende handelingen is verbonden met het 
verrichten van uitgaande handelingen.

Dit boek is er voor al wie de werking van het btw-stelsel wil begrijpen en concrete btw-vragen heeft die veelal niet in 
klassieke handboeken aan bod komen. 

S. Ruysschaert

Aftrekbare kosten & btw
2015 | isbn 9789046607558 | 570 p. | gebrocheerd | € 75,00

Is de btw op een kost aftrekbaar? In welke mate is de btw aftrekbaar? Vaak ontstaan hierover discussies bij btw-
controles. Dit boek biedt een overzicht van de regels die bij aftrek van btw moeten worden toegepast. Wanneer en 
hoe doet men een onttrekking? Wanneer en hoe moet de btw worden herzien? Wanneer moeten de gedane uitgaven 
belast worden? Welke aftrekcorrectie primeert? Wanneer is er verjaring? Wat met buitenlandse btw? Een bijzondere 
aandacht gaat naar de positie van de vervoermiddelen.
In een tweede deel geeft het boek een overzicht van alle mogelijke herzieningen van de btw die zich kunnen voor-
doen bij gewone en gemengde btw-belastingplichtigen. Bijzondere aandacht gaat in dit deel naar de herzieningen 
in de vastgoedsector. Tot slot komen ook de btw-gevolgen bij stopzetting of bij overdracht van een algemeenheid van 
goederen aan bod. Een onmisbaar boek voor de controlepraktijk.

Van dezelfde auteur verscheen eerder onder meer:

S. Ruysschaert
Onderwijs en btw
2014 | isbn 9789046606643 | 78 p. | € 20,00

S. Ruysschaert
Aftrekcorrecties bij controles
De gevolgen van een wijziging van bestemming van een 
bedrijfsmiddel op het recht op aftrek van de voorbelasting
2014 | isbn 9789046607343 | 108 p. | € 22,00

S. Ruysschaert & D. Rigolle
Optimalisatie van btw-aftrek bij investeringen door 
openbare besturen.
Onroerende leasing, autonome bedrijven en DBFM(O)
2014 | isbn 9789046607275 | 212 p. | € 45,00

S. Ruysschaert
Handboek doorfacturering
2014 | isbn 9789046607336 | 222 p. | € 55,00 | 3de, herziene 
uitgave

S. Ruysschaert & M. Gielis
Praktisch omgaan met uw vennootschap voor vrije 
beroepen en ondernemers
2014 | isbn 9789046606766 | 299 p. | € 49,50 | 4de, herziene 
uitgave

S. Ruysschaert
Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsgetal. 
Optimalisatie van btw-aftrek voor gemengde en gedeeltelijke 
btw-belastingplichtigen
2014 | isbn 9789046606704 | 144 p. | € 36,00

S. Ruysschaert
Vzw & btw
2013 | isbn 9789046605882 | 226 p. | € 49,50
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8.2. Reeks BBB – Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige beroepen

F. Vandenberghe

Handboek Personenbelasting
Reeks bbb – beRoepsveRenIgIng vooR boekHoudkundIge beRoepen, nR.1
2016 | isbn 9789046608180 | 1398 p. | gebrocheerd | € 125,00 | 6de, herziene uitgave

Dit nieuwe Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie heen die de 
Belgische personenbelasting vandaag geworden is. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot 
de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplos-
sen van concrete knelpunten ter zake. Het werk is stevig onderbouwd. Niet enkel door de haast 1.400 
voetnoten met nauwkeurige referenties. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en 
praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulai-
res met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers in-

terpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.
Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker 
mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met 
zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om 
mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken.
Deze 6de uitgave is geactualiseerd tot 15.04.2016. 
Jaarlijks verschijnt een vernieuwde versie. Het abonnementstarief is € 106,25 in plaats van € 125,- voor een los exem-
plaar.

Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD Financiën en ruim tien jaar docent fiscaliteit, onder meer 
aan de Brugge Business School (postgraduaat Fiscale Wetenschappen). Via colleges en seminars voor verschillende 
beroepsverenigingen, houdt hij nauwgezet de vinger aan de pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij 
praktijkmensen leven.

Ph. Salens m.m.v. C. Taghon 

Aangifte vennootschapsbelasting
Reeks bbb – beRoepsveRenIgIng vooR boekHoudkundIge beRoepen, nR. 3 
2016 | isbn 9789046607633 | 1183 p. | gebrocheerd | € 125,00 | 10de, herziene uitgave

Deze publicatie bespreekt de vennootschapsbelasting aan de hand van het aangifteformulier. De 
keuze om deze materie technisch te benaderen (de zogenaamde negen bewerkingen) werd gemaakt 
vanwege de vaststelling dat men in de meeste gevallen in eerste instantie in aanraking komt met de 
vennootschapsbelasting via dit formulier.
Eerst wordt het toepassingsgebied onderzocht. Vervolgens worden de verschillende vakken van de 
aangifte grondig uitgediept. Hierbij wordt de vereiste aandacht besteed aan de interactie met boek-
houdrecht en -techniek. Waar nodig wordt tevens kort ingegaan op de andere belastingen (voorna-

melijk btw en registratierechten) en het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op verschillende plaatsen verwezen 
naar aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen.
Door deze unieke aanpak is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak – die doorgaans slechts be-
perkt wordt geconsulteerd – en kan dit werk het hele jaar door als handboek worden gebruikt.
Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met zijn talrijke verwijzingen naar 
fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol naslagwerk voor fiscale juristen.
Jaarlijks verschijnt een vernieuwde versie. Het abonnementstarief is € 98,50 in plaats van € 125,- voor een los exem-
plaar.

Philippe Salens en Christ Taghon zijn zaakvoerders van het kantoor Cnockaert & Salens. Dit kantoor legt zich toe op 
het verstrekken van fiscaal en juridisch advies aan ondernemingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders en hun raadge-
vers (boekhouders, accountants, advocaten, notarissen, ...).
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S. Ruysschaert & W. Van Kerchove 

Werk in onroerende staat
Reeks bbb – beRoepsveRenIgIng vooR boekHoudkundIge beRoepen, nR. 16
2016 | isbn 9789046608043 | 197 p. | gebrocheerd | € 39,40 | 2de, herziene uitgave

De btw-problematiek van het werk in onroerende staat start met het kwalificeren van de handeling 
als roerend of onroerend. De plaats van de handeling bepaalt waar de handeling btw-technisch gelo-
kaliseerd wordt. Zowel werk in onroerende staat verricht in België als in het buitenland komt aan bod.
Naast de plaats van de handeling dient ook bepaald te worden wie de schuldenaar van de btw is. Voor 
werk in onroerende staat bestaat er in België een verplicht systeem van verlegging van de heffing (art. 
20 van KB nr. 1: btw te voldoen door de medecontractant). Daarnaast zijn er een aantal andere bepa-
lingen die de schuldenaar van de btw bepalen en de voldoening van de btw regelen. De administratie 

voorziet bij het factureren van werk in onroerende staat bovendien in een aantal toleranties.
Een correcte facturering van het werk in onroerende staat is van belang in de praktijk omdat enkel wettelijk opeis-
bare btw bij de klant het recht op aftrek van de voorbelasting opent. Vaak wordt er echter ten onrechte met of zonder 
verlegging van de heffing gefactureerd.
Deze tweede, herziene uitgave gaat op al deze aspecten in, en bevat als tweede deel een uitgebreide analyse inzake 
inkomstenbelastingen.

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal 
vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is tevens deeltijds professor aan de faculteit Economie en be-
drijfskunde van de Universiteit Gent waar hij de ‘Grondige studie btw’ doceert.
Wim Van Kerchove is licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen en adviseur bij de FOD Financiën. 

S. Ruysschaert & W. Van Kerchhove 

Doorrekening en doorfacturering van kosten 
Reeks bbb – beRoepsveRenIgIng vooR boekHoudkundIge beRoepen, nR. 28
2016 | isbn 9789046608449 | 220 p. | gebrocheerd | € 44,00

De doorrekening van kosten en de doorfacturering vormen in de praktijk zowel inzake btw als inzake 
inkomstenbelastingen vaak een discussiepunt. Bij wie wordt de aftrek beperkt? Volgt de bijzaak de 
hoofdzaak? 
Dit boek is opgesteld aan de hand van dagelijkse praktijkgevallen, en houdt de theorie bewust beperkt. 
Er wordt gewerkt met topics die de toepassing illustreren van de doorrekening en de doorfacturering.

S. Ruysschaert & W. Van Kerchove

Luxe-uitgaven. Aftrekbaarheid, bewijsvoering en voordelen van alle aard. 
Reeks bbb – beRoepsveRenIgIng vooR boekHoudkundIge beRoepen, nR. 27
2015 | isbn 9789046607848 | 212 p. | gebrocheerd | € 45,00

Luxe-uitgaven zijn vaak bij controle controversiele uitgaven. Vooral exclusieve auto’s steken dermate de ogen uit van 
een controleur dat hij ze gemakkelijk overdreven vindt.
Wanneer zijn kosten nu echter overdreven? Kan de fiscus zo eenvoudig de kosten op basis daarvan verwerpen?

S. Ruysschaert & W. Van Kerchove

Onroerende verhuur. Btw en inkomstenbelastingen
Reeks bbb – beRoepsveRenIgIng vooR boekHoudkundIge beRoepen, nR. 26
2015 | isbn 9789046607466 | 334 p. | gebrocheerd | € 60,00

De verhuur van onroerende goederen kent een aantal fiscale gevolgen waarvan het goed is vooraf bij stil te staan. 
Alternatieven op de klassieke onroerende (handels)huurovereenkomsten zijn populair. Maar wat zijn de fiscale ken-
merken van deze overeenkomsten die een alternatief willen vormen op de klassieke onroerende verhuur?

Eerder verscheen in de reeks BBB onder meer: (volledige overzicht: www.maklu.be)

S. Ruysschaert, G. Poppe
Vzw en fiscaliteit 
2014 | nr. 25 | isbn 9789046606360 | 390 p. | € 69,50

M. Gielis
Oprichting en werking van de vennootschap
2014 | nr. 24 | isbn 9789046606353 | 260 p. | € 45,00
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W. Van Kerchove & S. Ruysschaert
Evenementen organiseren. Btw en belastingen
2014 | nr. 23 | isbn 9789046606346 | 150 p. | € 32,00

J. Van Wemmel
De vereffening van vennootschappen. Juridische, 
boekhoudkundige en fiscale aspecten
2013 | nr. 22 | isbn 9789046606131 | 289 p. | € 56,00

A. Cools
Internationaal belastingrecht
2013 | nr. 21 | 9789046606261 | 326 p. | € 82,00

S. Ruysschaert, G. Poppe
Vruchtgebruik
2013 | nr. 20 | 9789046606124 | 288 p. | € 62,00

N. De Rudder
Excel voor economische beroepen
2013 | nr. 19 | 9789046605776 | 264 p. | € 54,00

S. Ruysschaert, W. Van Kerchove
De auto als bedrijfsmiddel
2013 | nr. 18 | 9789046605752 | 368 p. | € 65,00

S. Ruysschaert, W. Van Kerchove
Alternatieve verloning en beloning
2012 | nr. 17 | 9789046605660 | 422 p. | € 65,00

J. Van Wemmel, A. Lievyns
Waardering van de kmo
2011 | nr. 15 | 9789046604755 | 274 p. | € 42,00

W. Van Kerchove, S. Ruysschaert
De levensloop van een bedrijfsmiddel
2011 | nr. 14 | 9789046604748 | 372 p. | € 67,50

M. Gielis, S. Ruysschaert
Zelfstandigen en vastgoed
2011 | nr. 13 | 9789046604632 | 388 p. | € 55,00

W. Van Kerchove, S. Ruysschaert
Kostenaftrek voor zelfstandigen en vennootschappen
2011 | nr. 12 | 9789046603871 | 211 p. | € 42,00

J. Van Wemmel, A. Lievyns
Bijzondere mandaten voor de accountant en de 
bedrijfsrevisor
2010 | nr. 11 | 9789046603819 | 244 p. | € 52,00

S. Ruysschaert
Overdracht van een algemeenheid van goederen of 
bedrijfsafdeling
2010 | nr. 10 | 9789046603864 | 118 p. | € 29,00

W. Van Kerchove
Meerwaarden op bedrijfsactiva
2010 | nr. 9 | 9789046603802 | 166 p. | € 34,00

S. Ruysschaert
De eigenlijke vrijstelling inzake btw
2010 | nr. 8 | 9789046603307 | 130 p. | € 32,50

J. Van Wemmel, A. Lievyns
Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
2009 | nr. 7 | 9789046603086 | 685 p. | € 74,00

S. Ruysschaert
De maatstaf van heffing en de tarieven inzake btw
2009 | nr. 6 | 9789046602997 | 158 p. | € 39,50

W. Van Kerchove
Geheime commissielonen
2012 | nr. 5 | 9789046605127 | 168 p. | € 42,00 | 2de, herziene 
uitgave

S. Ruysschaert m.m.v. V. De Vulder
Facturering van diensten
2011 | nr. 4 | 9789046604335 | 176 p. | € 44,00 | 2de, herziene 
uitgave

S. Ruysschaert
Basisbeginselen
2010 | nr. 2 | 9789046607734 | 276 p. | € 35,00 | 2de, herziene 
uitgave

8.3. Reeks ICCI – Informatiecentrum voor het Bedrijfsresultaat

ICCI (ed.)

Europese boekhoudrichtlijn en omzetting ervan in Belgisch recht
Reeks ICCI – InfoRMatIeCentRuM vooR Het bedRIjfsRevIsoRaat, 2016-1
2016 | isbn 9789046608135 | 234 p. | gebonden | € 65,00

Dit boek behandelt de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU in Belgisch recht 
door een wet en een koninklijk besluit van 18 december 2015. Deze richtlijn wordt gesitueerd en de 
voorafgaande bezorgdheden van het IBR inzake het behoud van de auditperimeter en de modernise-
ring van het boekhoudrecht worden besproken, alsook het advies van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven van 18 maart 2015 omtrent de omzetting.
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Het verhaal van de categorieën van vennootschappen – micro, kleine en grote – en groepen – van beperkte omvang en 
grote – evenals de drempels ervan, en de talrijke nieuwigheden in het boekhoudlandschap van de Belgische KMO’s 
komen aan bod.
De impact van de boekhoudhervorming op de fiscaliteit is beperkt en betreft hoofdzakelijk de gevolgen van de aanpas-
sing van de definitie van kleine vennootschap in het vennootschapsrecht. Op het vlak van audit en de rol van de commis-
saris wordt de auditperimeter lichtjes verminderd. Met betrekking tot de waarderingsgrondslagen en -methodes zijn er 
weinig belangrijke wijzigingen te melden. Een vergelijkende studie verschaft een overzicht van de gekozen boekhoud-
drempels in de buurlanden. Een eerste balans van de boekhoudhervorming voor de onderneming sluit het boek af.
Met bijdragen van K. Peeters, D. Kroes, Drs. S. De Blauwe, V. Yangandi, , T. Dupont, E. De Wielemaker, H. Blomme, 
H. Olivier, M. De Wolf, K. Degroote, C. Darville-Finet, E. Vanderstappen & A. Assez.

ICCI (ed.)

Gerechtelijke en buitengerechtelijk opdrachten van de bedrijfsrevisor
Reeks ICCI – InfoRMatIeCentRuM vooR Het bedRIjfsRevIsoRaat, 2016-2
2016 | isbn 9789046608289 | 276 p. | gebonden | € 65,00 

Naast de wettelijke audit van de jaarrekening heeft de wetgever, onder meer in het Wetboek van ven-
nootschappen, aan de bedrijfsrevisor een aantal andere wettelijke opdrachten gegeven. De naleving 
van de regels inzake onafhankelijkheid en objectiviteit in de revisorale plichtenleer staan hierbij cen-
traal en zijn gedurende de afgelopen decennia als het ware het DNA van de bedrijfsrevisor geworden.
De bedrijfsrevisor is een unieke observator van het economisch leven, zowel op grond van zijn spe-
cifieke kennis van de micro-economische werkelijkheid, als op grond van zijn onafhankelijkheid ten 
overstaan van de eigen belangen van de actoren. Hij is goed geplaatst om adviezen van algemene 

strekking uit te brengen die een werkelijke waarde voor de belanghebbenden betekenen. Het regelmatige contact 
van rechters van de rechtbanken van koophandel met de bedrijfsrevisor zijn hiervan een bewijs.
De met het beroep van bedrijfsrevisor verenigbare gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten zijn uiteenlopend 
en betreffen onder meer de volgende opdrachten die achtereenvolgens worden behandeld: gerechtsdeskundige, ver-
effenaar, voorlopig bewindvoerder, gerechtsmandataris, ondernemingsbemiddelaar, toegevoegd curator, rechter in 
sociale zaken, rechter in handelszaken, arbiter en bindende derdenbeslisser, bemiddelaar en speciaal commissaris.
Met bijdragen van K. Geens, E. Vanderstappen, L. Ostyn, C. Remon, Drs. S. De Blauwe, M.-O. Pâris, T. Van Loocke, 
V. Yangandi, C. Van Reybroeck, T. Gernay, F. Walschot & S. Quintart.

Eerder verscheen in de reeks ICCI onder meer (voor een volledig overzicht: www.maklu.be)

Toepassing van de internationale auditstandaarden 
ISA en ISSAI in de publieke sector
2015 | nr. 3 | isbn 9789046607893 | 170 p.| € 65,00

Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst
2015 | nr. 2 | isbn 9789046607770 | 242 p. | € 65,00

Risicobeheer
2015 | nr. 1 | isbn 9789046607619 | 308 p. | € 65,00

Het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR)
2014 | nr. 3 | isbn 9789046607312 | 148 p. | € 45,00

Overname en overdracht van kmo’s. De toegevoegde 
waarde van het due diligence onderzoek
2014 | nr. 2 | isbn 9789046607305 | 128 p. | € 40,00

Het verband tussen niet-auditdiensten en 
auditkwaliteit. 
2014 | nr. 1 | isbn 9789046606773 | 122 p. | € 40,00

Het commissarisverslag
2013 | nr. 3 | isbn 9789046606155 | 300 p. | € 75,00 | 3de, her-
ziene uitgave 

De (performantie-)audit in de publieke sector en de 
non-profitsector
2013 |nr. 2 | isbn 9789046606148 | 358 p. | € 80,00

Het verband tussen audithonoraria en auditkwaliteit
2013 | nr. 1 | isbn 9789046605851 | 106 p. | € 29,00

Zie ook:

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (red.)
Zestigste verjaardag van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren. De pensioenleeftijd of een 
hernieuwde jeugd?
2013 | isbn 9789046605820 | 197 p. | € 65,00

IBR-IRE, OBFG, OVB, URHB-UJCB (red.)
Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat. 
Actualiteiten: samenwerking en ondernemingsrecht
2012 | isbn 9789046605592 | 277 p. | € 69,25
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9.1. Algemeen

Ph. Traest, S. Vandromme 

Potpourri in hoofdlijnen
Aanvulling bij Strafrecht en Strafprocesrecht In Hoofdlijnen (9de, herziene editie) 
2016 | isbn 9789046608388 | 112 p. | gebrocheerd | € 22,80

Het handboek “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen” van Chris Van den Wyngaert is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een standaardwerk, dat zowel door studenten als door rechtspractici 
wordt gebruikt. Door zijn heldere, synthetische formulering en de talrijke voorbeelden is dit een van 
de meest leesbare boeken uit de rechtsliteratuur.
De zogenaamde Potpourri-wetten hebben recent, in afwachting van volledig nieuwe wetboeken straf-
recht en strafprocesrecht, een reeks ingrijpende punctuele hervormingen doorgevoerd die tot snelle 
efficiëntiewinsten moeten leiden en diepgaande gevolgen zullen hebben in de praktijk. Dit boekje, 

geschreven door Philip Traest en Steven Vandromme, heeft als doel deze hervormingen beknopt in kaart te brengen 
en te belichten, in de aanloop naar een volledig nieuwe editie van de Hoofdlijnen in het najaar van 2017. 

Philip Traest is buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering aan de Universiteit Gent 
en advocaat.
Steven Vandromme is substituut Procureur des Konings te Antwerpen en praktijkassistent aan de Rechtsfaculteit 
van de Universiteit Antwerpen.

Eerder verscheen

C. Van den Wyngaert, S. Vandromme & B. De Smet
Strafrecht en strafprocesrecht
2014 | isbn 9789046606889 | 1470 p. | gebonden | € 245,00 | 
9de, herziene uitgave
nieuwe uitgave verschijnt in september 2017

R. Verstraeten
Handboek strafvordering
2012 | 9789046603970 | 1370 p. | gebonden | € 295,00 |  
5de, herziene uitgave

K. Duerinckx 

Algemeen strafrecht voor professionele bachelors
2016 | isbn 9789046608241 | 108p. | gebrocheerd | € 22,00 | 3de, herziene uitgave

Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen strafrecht. Het is bedoeld voor alle opleidin-
gen waar een basiskennis van het Belgische strafrecht wordt aangeleerd. Daardoor is het uitermate 
geschikt voor de opleidingen rechtspraktijk, maar ook onder meer sociale agogiek, veiligheidsoplei-
dingen en in de politieopleidingen.
Aan bod komen de algemene principes van het materieel strafrecht, zoals terug te vinden in het al-
gemeen strafrecht van het Strafwetboek (art. 1-100ter Sw.). Achtereenvolgens worden behandeld: het 
begrip ‘strafrecht’, kenmerken van het strafrecht, het toepassingsgebied van de strafwetten, het mis-

drijf (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 docenten-
handleiding met niet minder dan 205 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. Bovendien werd het aantal voorbeelden in de docentenhandleiding nog verder uitgebreid.

Kathleen Duerinckx is lector strafrecht, criminologie en aan-sprakelijkheidsrecht en tevens modulemanager van de 
banaba Advanced business management – module Internationaal recht aan de hogeschool UC Leuven-Limburg.

F. Verbruggen & R. Verstraeten 

Strafrecht & strafprocesrecht voor Bachelors
2016 | isbn 9789046608364 | 376 p. | gebrocheerd | € 23,00 | deel 1 – 9de, herziene uitgave
2016 | isbn 9789046608371 | 294 p. | gebrocheerd | € 23.00 | deel 2 – 9de herziene uitgave
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Deze cursustekst vormt de geschreven basis voor het opleidingsonderdeel Strafrecht 
en Strafprocesrecht. Hierin vindt elke juridische bachelor wat men moet weten over 
Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, ook al stapt zij of hij na het behalen van het 
bachelordiploma rechtstreeks de arbeidsmarkt op of gaat zij of hij een andere juridi-
sche richting uit. Tegelijkertijd vormt deze cursus ook de basisopleiding voor crimino-
logen in het tweede jaar van de bacheloropleiding criminologie. In deze 
bacheloropleiding worden het materieel strafrecht (de rechtsnormen die bepalen wie, 

waarvoor, wanneer strafbaar is en waarom en welke sancties opgelegd kunnen worden) en het formeel strafrecht (de 
regels aangaande het verloop van een strafproces) samengevoegd.

Frank Verbruggen is hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar 
georganiseerde criminaliteit, de aanpassing van het strafrecht aan de digitalisering van de maatschappij en de 
Europeanisering van strafrecht en justitie. Hij is tevens gastdocent aan de UHasselt en advocaat aan de balie te 
Leuven.
Raf Verstraeten is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij strafprocesrecht en economisch, fiscaal en 
sociaal strafrecht doceert. Daarnaast is hij advocaat bij de balie te Leuven.

G. Vermeulen (red.) 

Wetboek Strafrecht
Reeks Maklu WetboekpoCkets

2016 | isbn 9789046608258 | 953 p. | gebrocheerd | € 29,95 | 35ste, herziene uitgave

Deze 35ste 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 heb-
ben voor het strafrecht of voor de strafvordering. Zowel studenten als rechtspractici (politieambtena-
ren, 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 28 augustus 2016. Inclusief Potpourri-wetgeving

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 onder-
zoek op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid.

9.2. Internationaal strafrecht

G. Vermeulen (red.) 

Basisteksten internationaal en Europees Strafrecht
Reeks Maklu Wetteksten

2016 | isbn 9789046607992 | 802 p. | gebrocheerd | € 55,00 | 9de, herziene uitgave

Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en mul-
tilaterale 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 waarbin-

nen 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 
wetboek over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave van de elementaire bronnen ter zake.
Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2016.
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J. Luis De La Cuesta, M. Dutu (eds.)

Protection of the Environment through Criminal Law
Revue Internationale de Droit Pénal – RIDP Volume 87, Issue 1
2016 | isbn 9789046608098 | ca 350 p. | gebrocheerd | € 70,00

AIDP World Conference Bucharest, Romania, 18th-20th May 2016
Criminal law takes up a key position as an enforcement mechanism enabling the targeting of acts 
harming the environment. However, many issues remain due to the lack of coherent international 
approach to norms, standards and control mechanisms; different forms of liability of states and cor-
porations and challenges in investigating and prosecuting crimes against the environment. 
This volume contributes to the exchange of perspectives on environmental criminal law and the ana-
lysis of obstacles to efficient investigation and prosecution. It consists of three parts. The first focuses 

on the nature and extent of the problem. The second is devoted to the assessment of regional enforcement systems. 
The third addresses the challenges in investigating and prosecuting environmental crime. 

José Luis de la Cuesta is director of the Basque Institute of Criminology (IVAC-KREI) and honorary president of the 
International Association of Penal Law (AIDP-IAPL).

NIEuW BIJ MAKLu

Revue Internationale de Droit Pénal – RIDP

Directeur & rédacteur en chef : Gert Vermeulen
Secrétaire éditoriale : Ligeia Quackelbeen
Directeur honoraire : Reynald Ottenhof
Co-rédacteur en chef : Cristiana Mauro
Comité de rédaction : Steven W Becker – Christopher Blakesley – Emilio C. Viano – Peter Csonka – José Luis De 
La Cuesta – José-Luis Díez-Ripollés – Michael Scharf – Eileen Servidio-Delabre – Sérgio Salamão Shecaira – 
Françoise Tulkens – Abdel Azim Wazir – Thomas Weigend
Comité de patronage : Cherif Bassiouni – Mireille Delmas-Marty – Ahmed Fathi Sorour – Alfonso Stile – Eugenio 
Raúl Zaffaroni
Comité exécutif : Gert Vermeulen – Cristiana Mauro – Isodoro Blanco – Michele Papa – Nina Persak – Ligeia 
Quackelbeen

The International Review of Penal Law is since 1924 the primary medium and core scientific product of the 
International Association of Penal Law. It contributes to the development of ideas, knowledge and practices in the 
field of penal sciences. Combining  international and comparative perspectives, the RIDP covers general theory 
and penal philosophy, general penal law, special penal law, criminal procedure and international penal law. The 
two RIDP issues published every year each follow a clearly thought-out direction.
One issue a year is dedicated to the Association’s traditional scientific activities and links into an annual AIDP 
conference, a world conference or, every five years, the International Congress of Penal Law. The organised col-
loquia generates final reports and resolutions which will be compiled in a single issue. Throughout its five year 
cycle, the Association’s core scientific outputs will thus be systematically published as thematic, single-topic is-
sues of the Revue.
The other issue will usually be dedicated to a single, topical scientific theme, chosen by the Scientific Committee, 
but disconnected from the organisation of the traditional conferences or the Congress. Facilitated by ISISC and 
the AIDP Network for Criminal Justice, small-scale expert colloquia will be organised in which leading experts 
will have the opportunity to present high-quality papers that will subsequently be published as an RIDP issue. In 
doing so, the Association will seek to contribute to the scientific quality of important penal debates even beyond 
its traditional conference or Congress activities. 
By organizing peer review and having leading academics and experts function as proper scientific editors, the 
core objective of ensuring scientific excellence will be realized. Considering English to be the lingua franca of 
science, the RIDP will in principle be published in English as from 2016 onwards.

ISSN 0223-5404 | 2 editions per year

Subscription Price: individual (paper + 1 online access ) 85,00 euro ; 
  institutional (paper + ip online access) 180,00 euro
More information:  www.maklu-online.eu/ridp
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G. Vermeulen & W. De Bondt

Justice, Home Affairs & Security. European and international institutional and policy development
2015 | isbn 9789046607473| 269 p. | gebrocheerd | € 30,00 | gprc

This book offers an insight into the historical, institutional and topical development of the EU policy in the areas of 
justice, home affairs and security, well-embedded in a broader international context.

G. Vermeulen

Essential texts on international and European criminal law
Reeks Maklu Wetteksten

2015 | isbn 9789046607480 | 837 p. | gebrocheerd | € 65,00 | 8ste, herziene uitgave

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.

J. Lima de Pérez

Labelling migrants who sell sex. A case study of Brazilians in Spain and Portugal
2015 | isbn 9789046607725 | 69 p. | gebrocheerd | € 25,00

Through a case study of Brazilian migrants in Spain and Portugal, this book delves into the motiva-
tions of both receiving/developed and sending/developing countries which shape their construction 
of the labels of migrants working in the sex industry and their application.

Eerder verscheen onder meer:

G. Vermeulen & E. De Wree
Offender Reintegration and Rehabilitation as a 
Component of International Criminal Justice? 
2014 | 9789046606513 | 134 p. | € 27,00 | gprc

N. Peršak & G. Vermeulen (eds.)
Reframing Prostitution. From Discourse to 
Description, From Moralisation to Normalisation?
2014 | isbn 9789046606735 | 326 p. | € 69,00

G. Vermeulen (ed.)
Defence Rights: International and European 
Developments
2012 | 9789046605714 | 130 p. | gebrocheerd | € 35,00

W. De Bondt
Need for and feasibility of an Eu offence policy
2012 | 9789046605370 | 85 p. | gebrocheerd | € 22,00

A. Klip (ed.)
Substantive Criminal Law of the European union
2011 | 9789046604403 | 254 p. | gebonden | € 65,00

E. De Busser
Data protection in Eu and uS Criminal Cooperation
2009 | 9789046602720 | 474 p. | gebonden | € 145,00
Winner of the 2014 Siracusa Prize for Young Penalists

G. Delrue
Witwassen en financiering van terrorisme
2014 | isbn 9789046606605 | 678 p. | gebrocheerd | € 82,00 | 3de, herziene uitgave

Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het 
financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het 
legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor 
na te laten van de illegale oorsprong.
Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapi-
talen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwas-
sen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.

Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke 
Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aange-
sloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presen-
taties tijdens conferenties in België en in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.
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10.1. Reeks IRCP – Institute for International Research on Criminal Policy

D. Lievens, F. Vander Laenen, N.Verhaeghe, N. Schils, K. Putman, L.Pauwels, W. Hardyns, L. Annemans

The social cost of legal and illegal drugs in Belgium 
Reeks IRCp – InstItute foR InteRnatIonal ReseaRCH on CRIMInal polICy, nR. 51
2016 | isbn 9789046608166 | 422 p. | gebrocheerd | € 65,00 | gprc

Alcohol, tobacco, illegal drugs and psychoactive medication (mis)use are associated with a higher li-
kelihood of developing several diseases, (traffic) injuries and crimes. These substances reduce quality 
of life and increase the health care and law enforcement costs, productivity losses, etc. Consequently, 
the social and economic impact of substances on society is substantial.
The SOCOST study estimates for the first time social costs for alcohol, tobacco, illegal drugs and psy-
choactive medication in Belgium for the year 2012. This cost-of-illness study presents the direct costs, 
the indirect cost as well as the intangible costs related to substance (mis)use. 

This research was commissioned by the Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO) in the framework of the 
Federal Research Programme Drugs. Two universities cooperated: Ghent University, Institute for International 
Research on Criminal Policy (IRCP) and the Vrije Universiteit Brussel, Interuniversity Centre for Health Economics 
Research (I-CHER). The research was conducted under supervision of prof. dr. Freya Vander Laenen, prof. dr. Koen 
Putman, prof. dr. Lieven Pauwels, prof. dr. Wim Hardyns and prof. dr. Lieven Annemans.

J. Janssens, G. Herkes 

Smart city en camerabeleid in de stad Genk 
Reeks IRCp – InstItute foR InteRnatIonal ReseaRCH on CRIMInal polICy, nR. 52
2016 | isbn 9789046608333 | 153 p. | gebrocheerd | € 29,60 | gprc

Vele steden en gemeenten beschouwen camerabewaking en -toezicht vaak als effectieve en efficiënte hulp-
middelen om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Deze eendimensionale benadering blijkt uit voorlig-
gend onderzoek echter op de helling te staan. De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving 
waarbij lokale besturen steeds meer gebruik maken van nieuwe technologieën om hun omgeving te be-
heren en te (be)sturen, biedt opportuniteiten voor cameratoepassingen die voorheen niet mogelijk waren.
In opdracht van de stad Genk werden de bouwstenen van een doordacht en evidence-based camerabe-
leid in kaart gebracht. Hierbij werd onderzocht wat de impact is van camerabewaking, welke nieuwe 

technologieën beschikbaar zijn en hoe die zich verhouden tot de privacywetgeving, hoe het camerabeleid in vijftien 
vergelijkbare steden werd geconcipieerd en wat de opvattingen zijn van de Genkse stakeholders. Uniek aan dit on-
derzoek is dat het camerabeleid binnen het bredere smart city-verhaal wordt geplaatst waardoor nieuwe inzichten 
worden gegenereerd.

Jelle Janssens is docent aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid 
(Universiteit Gent) en lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP). 
Gwen Herkes is academisch assistent aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid (Universiteit Gent) en lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP).

M. Kusak

Mutual admissibility of evidence in criminal matters in the Eu. 
A study of telephone tapping and house search.
Reeks IRCp – InstItute foR InteRnatIonal ReseaRCH on CRIMInal polICy, nR. 53
2016 | isbn 9789046608401 | 243 p. | gebrocheerd | € 40,00 | gprc 

Due to the fact that the Lisbon Treaty opened the possibility to adopt minimum rules concerning, 
among other things, the mutual admissibility of evidence, this research investigates the concept of 
minimum standards designed to enhance mutual admissibility of evidence in the EU. Through a 
study of two investigative measures, telephone tapping and house search, the author examines 
whether coming to various common minimum standards is feasible and whether compliance with 
these standards would finally shape the as yet nonexistent concept of the free movement and mutual 
recognition of evidence in criminal matters in the EU.

Essential reading for both national and EU policy makers, scholars and practitioners involved in cross-border ga-
thering of evidence in the EU.

Martyna Kusak is a doctor of law and post-doctoral researcher at Chair of Criminal Procedure, Adam Mickiewicz University 
in Poznań (Poland) and in the Institute for International Research on Criminal Policy, Ghent University (Belgium). 
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V. Eechaudt

Internationaal penitentiair tuchtrecht. Naleving in België en Frankrijk.
Reeks InstItute foR InteRnatIonal ReseaRCH on CRIMInal polICy, nR. 54
2016 | isbn 9789046608319 | ca 300 p. | gebrocheerd | ca. € 60,00 | gprc

Dit boek bestudeert in welke mate België en Frankrijk conformeren met de internationale standaarden over het pe-
nitentiair tuchtrecht, en dit zowel op wettelijk vlak als in de praktijk. Op deze manier wordt een beeld verkregen van 
de verschillende tuchtregimes in België en Frankrijk. De resultaten vormen de basis voor een juridische en beleids-
analyse over de gevolgen van het schenden van de internationale tuchtstandaarden. 
Deze analyse gebeurt eerst intrastatelijk: er wordt onderzocht aan welke gevolgen een staat zich blootstelt wanneer 
op haar eigen grondgebied de internationale standaarden niet worden nageleefd. De tweede analyse is extrastatelijk: 
het belang van de conformiteit met internationale tuchtstandaarden voor de EU-samenwerking in strafzaken wordt 
in kaart gebracht. Kunnen verdachten en gevonniste personen op een vlotte manier overgeleverd of overgebracht 
worden van de ene EU-lidstaat naar de andere, of steken erbarmelijke detentiecondities in bepaalde EU-lidstaten 
stokken in de wielen? Dit onderzoek biedt een antwoord op bovenstaande vragen en sluit af met enkele bedenkingen 
en ideeën voor de toekomst. 

Vincent Eechaudt is post-doctoraal onderzoeker aan het Institute for International Research on Criminal Policy, 
Universiteit Gent.

Recent verscheen in de reeks IRCP:
(voor een volledig overzicht: www.maklu.be)

Ph. Traest, G. Vermeulen, W. De Bondt, T. Gombeer,  
S. Raats & L. van Puyenbroeck
Scénarios pour une nouvelle procédure pénale belge. 
Etude pratique des problèmes rencontrés, 
2015 |nr. 50 | isbn 9789046607398 | 569 p. | € 75,00 | gprc

Ph. Traest, G. Vermeulen, W. De Bondt, T. Gombeer,  
S. Raats & L. van Puyenbroeck
Scenario’s voor een nieuwe Belgische strafprocedure. 
Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek
2015 | nr. 49 | isbn 9789046607381 | 583 p. | € 75,00 | gprc

J. Janssens
Kosovo onder internationaal toezicht. Een eindig 
verhaal?
2015 | nr. 48 | isbn 9789046607503 | 113 p. | € 28,00 | gprc

T. Daems, T. Vander Beken & D. Vanhaelemeesch (eds.)
De machines van Justitie. Vijftien jaar elektronisch 
toezicht in België 
2013 | nr. 47 | isbn 9789046606209 | 181 p. | € 33,00 | gprc

T. Daems, T. Vander Beken & G. Vermeulen
Toezicht op detentie: tekst en context
2012 | nr. 46 | isbn 9789046605318 | 103 p. | € 25,00 | gprc

10.2. Reeks Veiligheidsstudies

W. Hardyns & W. Bruggeman (red.) 

Radicalisering en terrorisme. Van theorie naar praktijk
Reeks veIlIgHeIdsstudIes, nR. 15
2016 | isbn 9789046608173 | 258 p. | gebrocheerd | € 38,50

Dit praktijkboek ontleedt het fenomeen radicalisering en terrorisme als uitloper daarvan. Het geeft 
tevens een overzicht van het juridisch instrumentarium dat vandaag voorhanden is om deze fenome-
nen aan te pakken. Een aantal aspecten worden behandeld die cruciaal zijn om deze fenomenen 
vanuit beleid en praktijk in te dijken, zoals de identiteitsvaststelling, de schoolcontext, exit-projecten 
en het streven naar een integrale aanpak van het fenomeen.
Het overgrote deel van bestaande publicaties is vandaag eerder anekdotisch en beschrijvend van aard, 
wat op zich verrijkend is, maar minder relevant voor de praktijk als het neerkomt op te trekken lessen 

inzake de aanpak van radicalisering. De eigenlijke dossierhouders en experts zijn immers vaak bijzonder terughou-
dend en de terechte geheimhoudingsreflex wordt nog versterkt door de kwetsbare actuele toestand. Met dit boek zijn 
de samenstellers er niettemin in geslaagd deskundigen uit België en Nederland samen te brengen, die bereid waren 
hun kennis te delen. Praktijkmensen zullen hier in tal van situaties hun voordeel mee doen.
Met bijdragen van Hans Bonte, Willy Bruggeman, Teun van Dongen, Bob de Graaff, Wim Hardyns, Libbe Henstra, 
Lieven Pauwels, Paul Ponsaers, Tamara Speerstra & Daan Wienke.
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Wim Hardyns is docent aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en gast-
docent aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Als lid van het Institute for International Research 
on Criminal Policy (IRCP) bestudeert hij criminele fenomenen waaronder radicalisering en terrorisme.
Willy Bruggeman is voorzitter van de Federale Politieraad en als bijzonder geassocieerd hoogleraar verbonden aan 
de leerstoel politiewetenschappen van het Benelux Universitair Centrum.

Ook verkrijgbaar in de reeks Veiligheidsstudies:

M. Bockstaele & P. Ponsaers (red.)
Bijzondere inspectiediensten. Overzicht, 
bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en 
knelpunten
2015 | nr. 14 | isbn 9789046607954 | 215 p. | € 39,95

W. Bruggeman
Internationale politie- en justitiesamenwerking. De 
grens als nieuwe opportuniteit
2015 | nr. 13 | isbn 9789046607909 | 246 p. | € 49,50

E. Devroe, A. Duchatelet, P. Ponsaers, M. Easton,  
L. Gunther Moor & L. Wondergem (red.)
Zicht op first responders. Handboek bij het beheer 
van evenementen en noodsituaties in Nederland en 
België
2015 | nr. 12 | isbn 9789046607299 | 338 p. | € 57,00

M. Bockstaele & P. Ponsaers (red.)
Salduz Plus. Aandachtspunten bij de implementatie 
van de Eu-richtlijn 2013/48
2015 | nr. 11 | isbn 9789046607718 | 308 p. | € 48,00

P. Ponsaers, W. Bruggeman, M. Easton & A. Lemaître 
(red.)
De toekomstpolitie. Triggers voor een voldragen debat
2015 | nr. 10 | isbn 9789046607695| 400 p. | € 55,00

K. Van Geystelen, E. De Pauw & W. Bruggeman (red.)
Opleiden in veiligheid
2014 | nr. D | 9789046606407 | 170 p. | € 35,00

M. Cools, G. Reniers, M. Easton, E. Van den Herrewegen 
& A. De Boeck
Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen
2013 | nr. C | 9789046605936 | 226 p. | € 49,50

S. Christiaensen, A. Dormaels & S. Van Daele (red.)
Diefstal in woningen
2012 | nr. B | 9789046605240 | 325 p. | € 49,95

W. Bruggeman, R. van Eert & A. van Veldhoven (red.)
What’s in a name? Identiteitsfraude en -diefstal
2012 | nr. A | 9789046605059 | 214 p. | € 45,00

P. Ponsaers (red.), B. de Ruyver, J. Janssens, K. Verbist, 
D. Keyenberg, S. Schuddinck & L. Avaux
Naar een vrijwillige opschaling van de lokale politie
2014 | nr. 9 | 9789046606575 | 250 p. | € 45,00

F. Gilleir
Discretionaire ruimte bij de Belgische lokale politie
2013 | nr. 8 | 9789046606018 | 285 p. | € 45,00 | gprc

C. Liedenbaum, L. Descheemaeker, M. Easton, J. Noppe, 
P. Ponsaers, J. Terpstra, G. Vande Walle & A. Verhage
De wijk achter de botsing
2013 | nr. 7 | 9789046606001 | 268 p. | € 45,00

J. Mortelé, H. Vermeersch, E. De Pauw, W. Hardyns & F. 
Deprins
Cameratoezicht in de openbare ruimte
2013 | nr. 6 | 9789046605875 | 196 p. | € 39,20

M. Bockstaele & P. Ponsaers (red.)
Evoluties in verhoortechnieken
2013 | nr. 5 | 9789046605813 | 368 p. | € 65,00

I. Verwee
De politierol bekeken door de bril van de burger
2013 | nr. 4 | 9789046605431 | 284 p. | € 49,95 | gprc

L. Smets
Police Investigative Interviewing
2012 | nr. 3 | 9789046605325 | 108 p. | € 27,00

E. Devroe
A swelling culture of control?
2012 | nr. 2 | 9789046605196 | 565 p. | € 90,00

M. Bockstaele, E. Devroe & P. Ponsaers (red.)
Salduz – Bijstand van advocaten bij verhoren
2011 | nr. 1 | 9789046604687 | 362 p. | € 65,00
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10.3. Reeks – GERN Groupement Européen  
de Recherches sur les Normativités

J. de Maillard, A. Groenmeyer, P. Ponsaers, J. Shapland & F. Viannello (eds.) 

Crime and order, criminal justice experiences and desistance 
Reeks – geRn gRoupeMent euRopéen de ReCHeRCHes suR les noRMatIvItés, nR. 4
2016 | isbn 9789046608326 | 186 p. | gebrocheerd | € 49,95 | gprc

This is the fourth volume stemming from the annual doctoral conferences organized by the GERN. 
Last edition of the Summer School was held in September 2015 in Paris. The selected theme for this 
Summer School was “Crime and order, criminal justice experiences and desistance”, reflecting the 
variety of theoretical frameworks and methodologies covered by the current PhD theses in the field 
of criminal justice and deviance as well as the fresh and new perspectives on subjective experiences 
of the criminal justice system and trajectories of desistance.

Ook verkrijgbaar in de reeks GERN:
(voor een volledig overzicht: www.maklu.be)

C. da Agra, C. Cardoso, J. de Maillard, C. O’Reily, P. Pon-
saers & J. Shapland (eds.)
Criminology, Security and Justice. Methodological and 
epistemological issues
2015 | nr. 3 | isbn 9789046607787 | 186 p. | € 48,00

J. Shapland, J. de Maillard, S. Farrall, A. Groenemeyer & 
P. Ponsaers (eds.)
Desistance, social order and responses to crime. 
Today’s security issues
2014 | nr. 2 | isbn 9789046606933 | 200 p. | € 50,00

P. Ponsaers, A. Crawford, J. de Maillard, J. Shapland &  
A. Verhage (eds.)
Crime, violence, justice and social order. Monitoring 
contemporary security issues
2013 | nr. 1 | isbn 9789046606032 | 298 p. | € 60,00

10.4. Reeks BISC – Belgian Intelligence Studies Centre

D. Stans 

Le Comité permanent R dans sa relation avec le Parlement et certains acteurs du pouvoir exécutif
Reeks bIsC – belgIan IntellIgenCe studIes CentRe, nR. 6 
2016 | isbn 9789046608111 | 426 p. | gebrocheerd | € 65,00

Les services de renseignement qui agissent dans un cadre par nature secret peuvent induire une cer-
taine méfiance chez le citoyen. Dans cette période troublée que nous traversons, le grand public se 
doit d’être informé sur le fonctionnement des services de renseignement belges et le contrôle de ces 
derniers.
Pierre angulaire du système de contrôle, cet ouvrage cherche à apporter une analyse objective du 
travail réalisé par Comité R dans sa relation avec les acteurs politiques avant la sixième réforme de 
l’Etat. Ce livre cherche ainsi, sans prétention, à contribuer au développement de la culture du renseig-

nement en Belgique ou, dans une certaine mesure, à lever le voile sur certains préjugés.

David Stans est docteur en sciences politique et sociale. Il est maître de conferences et collaborateur scientifique dans 
le pôle sécurité au sein de l’Unité d’études européennes à l’Université de Liège. Son expertise porte sur les matières 
de sécurité et, plus spécifiquement, sur le domaine du renseignement et de son contrôle. Il est également membre 
de divers entres d’études.
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Eerder verscheen in de reeks BISC:  
(voor een volledig overzicht: www.maklu.be)

M. Cools, E. Debruyne, F. Franceus, A. Lemaître, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, T. Piette, G. Rapaille & D. Stans (eds.)
2015 | nr. 5 | isbn 9789046607732| 162 p. | gebrocheerd | € 30,00

R. Coekelbergs, M. Cools, R. Libert, V. Pashley, J. Raes, D. Stans & R. Vandecasteele (eds.)

Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten
2015 | isbn 9789046607862 | 862 p. | gebonden | € 95,00

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden talrijke Belgische burgers, mannen en vrouwen, van alle 
leeftijden en beroepsklassen, verontwaardigd door de bezetting van hun vaderland, zich geroepen om 
‘iets’ te doen. Zij zouden uitgroeien tot een zeer bijzondere vorm van het Verzet. In totaal 18.716 er-
kende IAA – Inlichtingen en Actie Agenten, in 129 IAD – Inlichtingen en Actie Diensten, actief in het 
bezette België. Dit boek brengt hun verhaal en geeft deze onbekende helden na 70 jaar een naam.
Met bijdragen van Noël Anselot, Francis Balace, Maarten Ceulemans, Anny Royaux Claeys, Marc 
Cools, Emmanuel Debruyne, Stijn De Vleesschauwer, Andrée Dumont, Alasdair MacDermott, Stijn 

Morsa, Renaat Vandecasteele en Etienne Verhoeyen.

M. Cools, P. Leroy, R. Libert, V. Pashley, D. Stans, E. Testelmans & K. Van Acker

1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst
2015 | isbn 9789046607947 | 670 p. | gebrocheerd | € 90,00

Op 1 april 1915 werd voor de duur van de oorlog door Koning Albert I de Service de la Sûreté de l’armée – 
Veiligheidsdienst voor het leger opgericht. Deze werd dan weer op 11 oktober 1916 de Sécurité Militaire. Ondanks 
het al 100 jaar bestaan van deze dienst binnen het Belgische leger bleef een wetenschappelijke overzichtspublicatie 
onbestaande. Dit nieuwe wetenschappelijk werk past dan ook volledig in het concept van de inlichtingenstudies. De 
inhoudelijke bijdragen werden dan ook op deze wetenschapsdiscipline afgestemd.

10.5. Reeks Gandaius Meesterlijk

A. De Buck

Socialisatie, morele emoties en moreel oordeel. Een empirisch onderzoek uit het ontwikkelingsperspectief.
Reeks gandaIus MeesteRlIjk, nR. 6
2016 | isbn9789046608548 | ca. 50 p. | gebrocheerd

Deze publicatie sluit aan bij een hedendaagse criminologische traditie die aandacht heeft voor morele overtuigingen /  
oordelen en de directe rol van geanticipeerde schaamte en schuld, twee belangrijke secundaire morele emoties. De 
studie onderzoekt de rol van belangrijke socialiserende actoren (bindingen met ouders, school, delinquente peers) 
bij de verklaring van individuele verschillen en veranderingen in het cognitieve morele oordeel onder adolescenten 
en de mediërende rol van de morele emoties schaamte en schuld. Er wordt onderzocht in welke mate de resultaten 
in gelijke mate opgaan voor jongens en meisjes. 

B. Van Damme & L. Pauwels

Perceiving crime as alternative? A randomized scenario study
Reeks gandaIus MeesteRlIjk, nR. 5
2015 | isbn 9789046607985 | 78 p. | gebrocheerd | € 22,00

This book is the result of an innovative attempt to study criminal decision-making using a less studied 
method in criminological inquiries, namely randomized scenario studies. A randomized scenario 
study combines the principles of survey research with ideas that are central in experimental design. 
This book is an elaboration of a dissertation written by Benjamin Van Damme, who personally deve-
loped an internet application for randomized scenario studies that can be used to test ideas developed 
in theories of crime causation. 
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L. Favril, F. Vander Laenen & T. Decorte

Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent. Een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten
Reeks gandaIus MeesteRlIjk, nR. 4
2015 | isbn 9789046607596| 165 p. | gebrocheerd | € 29,95

Harm reduction of schadebeperking is een pragmatische benadering gericht op het reduceren van de schadelijke 
gevolgen van problematisch druggebruik. Op vraag van de Stad Gent voerden IRCP en ISD een empirisch onderzoek 
naar de lokale noden en prioriteiten op het vlak van harm reduction in de stad Gent. 

In de reeks Gandaius Meesterlijk verscheen eerder:

P. Leloup
Private en commerciele veiligheidszorg in België.
2014 | nr. 3 | isbn 9789046606384 | 159 p. | € 32,00

M. Hendriks
Straatkinderen in Kinshasa. Structureel geweld versus 
agency
2013 | nr. 2 | isbn 9789046605691 | 74 p. | € 22,00

S. Vandecapelle
Seksueel partnergeweld in Vlaanderen
Een belevingsstudie
2012 | nr. 1 | isbn 9789046604984 | 90 p. | € 24,00

Zie ook 

Reeks panoptICon lIbRI:

L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre e.a. (red.)
Criminografische ontwikkelingen III. Van (victim)
survey tot penitentiaire statistiek
2014 | nr. 9 | 9789046607152 | 204 p. | € 32,00 | gprc

V. Scheirs
De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk
2014 | nr. 8 | 9789046606964 | 311 p. | € 55,00 | gprc

H. Tournel
De gevangenisbewaarder. Het professioneel leven in 
beeld
2014 | nr. 7 | 9789046606971 | 304 p. | € 55,00 | gprc

K. Beyens, T. Daems, E. Maes (red.)
Exit gevangenis? De werking van de 
strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op deexterne 
rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf
2014 | nr. 6 | 9789046606223 | 178 p. | € 42,00 | gprc

L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre e.a. (red.)
Criminografische ontwikkelingen II. Van (victim)-
survey tot penitentiaire statistiek
2012 | nr. 5 |9789046605615 | 176 p. | € 32,00 | gprc

W. Bruggeman, E. Devroe, M. Easton (red.)
Evaluatie 10 jaar Politiehervorming
2010 | nr. 4 | 9789046603567 | 286 p. | € 39,50

L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre e.a. (red.) 
Criminografische ontwikkelingen. Van (victim)-survey 
tot penitentiaire statistiek 
2010 | nr. 3 | 9789046603727 | 161 p. | € 32,00

I. Aertsen, K. Beyens, T. Daems, E. Maes (red.)
Hoe punitief is België?
2010 | nr. 2 | 9789046603239 | 224 p. | € 39,50

W. Bruggeman, E. De Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. 
Van Calster, T. Vander Beken, G. Vermeulen (red.)
Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon
2009 | nr. 1 | 9789046602959 | 820 p. | € 75,00
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10.6. Losse monografieën en verzamelwerken

T. Vander Beken, E. Broekaert, K. Audenaert, F. Vander Laenen, S. Vandevelde, W. Vanderplasschen (red.) 

Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische 
problematiek die strafbare feiten pleegden. 
2016 | isbn 9789046608081 | 182 p. | gebrocheerd | € 25,00 | gprc

De aanwijzingen nemen steeds meer toe: sterktegericht werken met mensen met een psychiatrische 
problematiek die strafbare feiten pleegden levert positieve resultaten op. Dit boek bundelt de beschik-
bare kennis en reikt handvatten aan om met deze aanpak in de praktijk aan de slag te gaan.
Het bevat twee bijdragen van internationale experts: Fergus McNeill (University of Glasgow, UK) en 
Tony Ward (Victoria University of Wellington, New Zealand) beschrijven de achtergronden en inter-
nationale toepassingen van het sterktegericht paradigma. 
Vijf hoofdstukken geven daarnaast de eerste resultaten weer van een interdisciplinaire studie van de 

Universiteit Gent naar sterktegerichte multidisciplinaire richtlijnen, aanbevelingen en strategieën voor deze doel-
groep, en samen met de doelgroep.
Hulpverleners, advocaten, magistraten, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen zullen ongetwijfeld inspiratie vin-
den in deze uitgave.
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Hoofdredactie:  G. Vermeulen
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T. Vander Beken

Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa
2015 | isbn 9789046607565 | 214 p. | gebrocheerd | € 24,00 | 2de druk

“In de rugzak van Vander Beken zit een pak wetenschappelijke bagage en een bijzonder vlotte pen. 
Het resultaat is een bijzonder goed geschreven boek met tal van wetenswaardigheden over de gevan-
genis. 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 open-
lijk uiting aan zijn reflecties. Reizen als methode. ‘Ik heb bijgeleerd door te lezen, te kijken, te luiste-
ren, te praten en te schrijven.’ Meer moet dat niet zijn. Erg aanbevolen.” (Dirk Leestmans, Juristenkrant 

29 april 2015)

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).

C. Wittouck, K. Audenaert & F. Vander Laenen (red.)

Handboek forensische gedragswetenschappen
2015 | isbn 9789046606339 | 438 p. | gebrocheerd | € 65,00 | gprc

Dit handboek bevat bijdragen van juristen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, criminologen, 
verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. De auteurs zijn zowel academici als experten uit de 
praktijk. Zij behandelen uit beide gezichtspunten uiteenlopende wetenschaps- en praktijkdomeinen 
die van groot belang zijn voor de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Freya Vander Laenen, criminoloog en maatschappelijk werker, is hoofddocent aan de Vakgroep 
Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (onderzoeksgroep IRCP) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

Kurt Audenaert, psychiater en criminoloog, en Ciska Wittouck, psycholoog en criminoloog, zijn verbonden aan 
de Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 
respectievelijk als buitengewoon hoogleraar en doctoraatsonderzoeker. Samen organiseren en coördineren ze de 
Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen.

Eerder verscheen:

M. Piette & E. De Letter
Leidraad Gerechtelijke Geneeskunde
2013 | isbn 9789046605837 | 222 p. | € 42,00

Sofie Merlevede 

Trajecten van minderjarigen met psychische problemen gevolgd door de jeugdrechtbank 
2016 | isbn 9789046608272 | 185 p. | gebrocheerd | € 29,95

Over het moeilijke trajectverloop in de jeugdhulpverlening is reeds heel wat gedebatteerd. Telkens 
wordt dit debat echter enkel gevoerd op basis van ‘signalen’, bij gebrek aan onderzoek terzake.
Dit boek brengt hier verandering in. Het brengt de hulpverleningstrajecten in kaart van minderjari-
gen met psychische problemen gevolgd door de jeugdrechtbank. Hiervoor werd een uitgebreide dos-
sierstudie op de jeugdrechtbank in Gent uitgevoerd. Daarbij blijken onstabiele trajecten, anders dan 
verwacht, eerder de uitzondering dan de regel.
Slechts een minderheid van de minderjarigen doorloopt onstabiele trajecten, die zich kenmerken 

door een hoog aantal trajectveranderingen en de afwezigheid van stabiele perioden.
Er zijn verschillende factoren voor deze onstabiliteit, zo blijkt uit dit onderzoek: het profiel van de minderjarige, de 
hulpverleningssector, het gebrek aan hulpverlening en zelfs de verslaggeving in de dossiers op de jeugdrechtbank. 
Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek, geeft de auteur concrete aanbevelingen voor de jeugdhulpverlening, 
en in het bijzonder voor het beleid, hulpverleners en jeugdrechters.

Sofie Merlevede is doctor in de Criminologische Wetenschappen (Universiteit van Gent, Institute for International 
Research on Criminal Policy). Haar onderzoeksonderwerpen zijn: psychische problemen, bijzondere jeugdzorg, 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie.
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T. Daems, C. Hermans, F. Janssens, J. Millen, L. Robert & V. Scheirs (red.)

Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden
2015 | isbn 9789046607831 | ca. 203 p. | gebrocheerd | ca. € 32,00 | gprc

De auteurs in dit boek grijpen deze tiende verjaardag aan om de balans op te maken van de jonge geschiedenis van 
de basiswet. Waarheen gaat het met de basiswet? Welke weg heeft ze de afgelopen 10 jaar afgelegd en hoe ontrolt haar 
toekomst zich? Aan de hand van acht hoofdstukken reflecteren experts op fundamentele aspecten van de basiswet.

B. Mine, L. Robert (red.)
uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier
2014 | 9789046606285 | 268 p. | € 35,00

W. Duijst & T. Naujocks

Over lijken. De dood en daarna, vanuit juridisch-medisch perspectief
2015 | isbn 9789046606292| 272 p. | gebrocheerd | € 34,50

[Nederlands recht] In dit boek is het lijk onder een juridische loep gelegd. Geïnspireerd door wetenschappers, politici 
en journalisten zijn de auteurs op zoek gegaan naar de rechten van het lijk en de plichten van hen die geconfronteerd 
worden met het lijk.
Dit boek is geschreven voor officieren van justitie, politieagenten (forensische opsporing), forensisch artsen en be-
leidsmakers. Aan de hand van praktische vraagstukken zijn de auteurs op zoek gegaan naar de juridische onderbou-
wing voor beslissingen en handelingen met betrekking tot het lijk.

Wilma Duijst is forensisch arts bij GGD IJsselland en rechter-plaatsvervanger bij de sector strafrecht van de Rechtbank 
Gelderland (locatie Arnhem). Zij is betrokken bij de opleiding voor officieren van justitie, diverse artsenopleidingen 
en de opleiding forensisch verpleegkundigen.
Tatjana Naujocks is uitvoerend forensisch arts in de regio Noord-Nederland. Daarnaast houdt zij zich bezig met ver-
schillende aspecten van de kwaliteitsverbetering van de forensische geneeskunde: als coördinator, docent, opleider, 
lid/voorzitter van de vakgroep FG en het FMG en als auteur.

Van dezelfde auteur:

W.L.J.M. Duijst, E. Thoonen, S. van der Gaauw &  
N. Korthals
Suïcide in detentie & EVRM
2012 | isbn 9789046605547 | 122 p. | € 29,95

W.L.J.M. Duijst & C. Das (eds.)
Handboek Forensische en penitentiaire geneeskunde
2011 | isbn 9789046604502 | 350 p. | € 49,50

W.L.J.M. Duijst
Praktijkboek beroepsgeheim en 
informatieverstrekking in de zorg
2009 | isbn 9789046601846 | 168 p. | € 24,95

E. De Soir

Trauma and Mental Health in the Wake of a Technological Disaster: The Ghislenghien Gas Explosion
2015 | isbn 9789046607855 | 222 p. | gebrocheerd | € 55,00

A gas explosion in Ghislenghien (Belgium, July 2004) instantly killed five fire fighters, one police officer and 18 ci-
vilians. Moreover, 132 people were wounded and many of them suffered severe burn injuries.
This book aims at clarifying the impact of a technological disaster, both phenomenologically and empirically. It also 
wishes to enhance the understanding of the challenges for psychological help in the wake of technological disaster.

Erik De Soir is a psychologist and psychotherapist affiliated with the Royal Higher Institute of Defence and a 
senior lecturer in crisis psychology at the Department of Behavioral Sciences at the Royal Military Academy in 
Brussels (Belgium). He is also a trauma therapist and consultant at De Weg Wijzer – Center for Trauma Treatment 
in Leopoldsburg and an operational fire psychologist in Noord Limburg. He completed his Ph.D. on trauma and 
mental health in the wake of a technological disaster in 2015.
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Van dezelfde auteur:

E. De Soir, P. Van den Steene & F. Daubechies
Stress en trauma bij de politie
2009 | isbn 9789046602607| 256 p. | € 35,00

E. De Soir, F. Daubechies & P. Van den Steene
Stress et trauma dans les services de police et de 
secours
2012 | isbn 9789046605578 | 284 p. | € 37,00

J. Janssens

State building in Kosovo. A plural policing perspective
2015 | isbn 9789046607497 | 424 p. | gebrocheerd | € 75,00 | gprc

The book provides insights in the field of (plural) policing in transitional societies and overall policing strategies used 
by the international community in Kosovo.

Actuele criminologie boeken uit voorraad verkrijgbaar
(Voor volledig overzicht: www.maklu.be)

E. Bergman, H. Valk & M. de Vries
Agressie tegen publieke dienstverleners
2014 | 9789046606544 | 238 p. | € 35,00

L. Pauwels & G. Vermeulen (red.)
update in de criminologie VII. Actuele ontwikkelingen 
inzake Eu-justitiebeleid, cannabisbeleid, … (Gandaius 
Publicaties)
2014 | 9789046606667 | 440 p. | € 65,00 | gprc

C. Beckers, A. Vauthier, D. Burssens & A. Jonckheere 
(red.)
Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat / 
Médiation pénale. La diversité en débat
2014 | 9789046607138 | 160 p. | € 35,00

A. Groenen & S. Matkoski
Partnergeweld. Screening en risicotaxatie
2014 | 9789046606759 | 176 p. | € 34,00

A. Groenen & S. Matkoski
Risicotaxatie en partnergeweld. Verklarend 
woordenboek voor welzijn, politie, justitie en 
gezondheidszorg
2014 | 9789046606698 | 54 p. | € 12,50

L. Pauwels & G. Vermeulen (red.)
update in de criminologie VI. Actuele ontwikkelingen 
inzake Eu-strafrecht, veiligheid, … (Gandaius 
Publicaties)
2012 | 9789046605103 | 363 p. | € 65,00 | gprc

M. Cools, T. Daems, A. De Boeck, T. Decorte, B. De Ruy-
ver, L. Pauwels, N. Peršak, P. Ponsaers & C. Vandeviver
75 jaar Criminologie aan de universiteit Gent
2013 | 9789046606056 | 122 p. | € 27,00

J. Casselman, I. Aertsen & S. Parmentier (red.)
Tachtig jaar criminologie aan de Leuvense universiteit.
Onderwijs, onderzoek en praktijk
2012 | 9789046604724 | 273 p. | € 42,00

E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton & M. Cools 
(red.)
Tegendraadse criminologie.  
Liber Amicorum Paul Ponsaers
2012 | 9789046605684 | 542 p. | gebonden | € 125,00

P. Ponsaers
Criminologen op de arbeidsmarkt. Nood aan 
herijking?
2012 | 9789046605554 | 56 p. | € 20,00

E. Verhoeyen
Spionnen aan de achterdeur. De Duitse Abwehr in 
België 1936-1945 (Gofs, Vol. IV)
2011 | 9789046604274 | 622 p. | € 55,00
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11.1. Cahiers Politiestudies CPS

J. Janssen, T. Boekhout van Solinge, L. Bisschop, P. De Baets (eds.) 

Groene criminologie en veiligheidszorg
CaHIeRs polItIestudIes Cps 2016-1, nR. 38
2016 | isbn 9789046608005 | 222 p. | gebrocheerd | € 36,00 | gprc

Criminologie heeft lange tijd de studie van milieucriminaliteit en -regulering genegeerd. Het was 
Lynch die in 1990 voor het eerst wees op het belang van een kritisch criminologische studie van mi-
lieuschade; daarmee was de term ‘groene criminologie’ geboren. Milieucriminaliteit verwijst naar 
schade veroorzaakt door zowel individuen als bedrijven én overheden aan ecosystemen, mensen en 
dieren. Het hoeft daarbij niet steeds te gaan om (reeds) strafbaar gesteld gedrag.
De aandacht voor het milieu blijft echter nog beperkt, ondanks de gegroeide aandacht. Daarom stel-
len we in dit Cahier dit studiegebied centraal. We onderzoeken wat de groene criminaliteit betekent 

voor de politiewerking. Is de politie in staat om over de eigen landsgrenzen heen samen te werken en internationale 
vormen van groene criminaliteit het hoofd te bieden? Ook niet-politionele actoren krijgen aandacht in dit Cahier, 
waarbij gedacht wordt aan inspectiediensten, milieuadministraties, douanediensten en NGO’s. Ook zij betekenen 
voor de politie belangrijke partners in de veiligheidszorg.

A. Verhage, A. Jorissen, R. Prins, J. Jaspers (eds.)

Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit
CaHIeRs polItIestudIes Cps 2016 – 2, nR. 39
2016 | isbn 9789046608203 | 248 p. | gebrocheerd | € 36,00 | gprc

Organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit lijken op het eerste gezicht twee verschil-
lende zaken. Het eerste wordt vooral geassocieerd met grote bedrijven en speelt zich grotendeels in 
de bovenwereld af, het tweede met maffia-achtige groepen gesitueerd in de onderwereld.
In de praktijk blijkt het onderscheid niet altijd zo gemakkelijk te handhaven. Er bestaan immers aller-
hande tussenvormen en de grens tussen de financiële boven- en onderwereld vervaagt meermaals. Dit 
Cahier besteedt aandacht aan de aanpak van deze fenomenen, variërend van financiële recherche tot 
het nemen van bestuurlijke maatregelen. Maar ook wordt nagegaan met wie de politie samen opereert 

in deze kwesties. Gaat het om een probleem dat een louter nationale/federale aanpak vraagt, of heeft de lokale over-
heid hier ook een rol in? Wat is de rol van de politie binnen de samenwerking en hoe verloopt de informatiedeling? 
De auteurs brengen het empirisch onderzoek in kaart en gaan verder in op de verschillende verschijningsvormen 
en de dilemma’s bij de aanpak hiervan.

L. Gunther Moor, W. Vanderplasschen & A. van Dijk (eds.) 

Politie en gezondheidszorg 
CaHIeRs polItIestudIes Cps 2016 – 3, nR. 40
2016 | isbn 9789046608302 | 222 p. | gebrocheerd | € 36,00 | gprc

In de uitvoering komen politie en gezondheidszorg elkaar vanuit hun eigen functie regelmatig tegen. 
De contacten kunnen betrekking hebben op (drugs-)overlast of gerelateerde problemen, zedenzaken, 
psychiatrische stoornissen bij (veel-)plegers, geweld, calamiteiten en crisissituaties. Het gemeenschap-
pelijke element bij al deze zaken is dat zij direct de leefbaarheid en veiligheid van buurtbewoners raken. 
Politie en gezondheidszorg hebben niettemin een andere functie en finaliteit, wat tot grensproblemen 
kan leiden. En toch is het ondertussen overduidelijk dat de aanpak van veel urgente maatschappelijke 
problemen om een gecombineerde aanpak vraagt van beide sectoren. Ondanks deze groeiende nood 

aan een betere afstemming en gemeenschappelijke aanpak bestaat er relatief weinig literatuur over de raakvlakken en 
vormen van samenwerking tussen politie en gezondheidszorg. Dit Cahier voorziet in deze leemte.
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer 
review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.
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E. Devroe, E. De Raedt, H. Elffers, D. Schaap (red.)

Meten is weten
CaHIeRs polItIestudIes Cps 2016-4, nR. 41 
2016 | isbn 9789046608494 | 212 p. | gebrocheerd | € 36,00 | gprc

New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden tot het meten van aller-
hande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk. Ook de geregistreerde criminaliteit wordt 
jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken, waarbij het aantal feiten vastgesteld in processen-verbaal, 
wordt geteld. 
In dit Cahier wordt de vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van deze cijfers. Wat zeggen cijfers en 
wat blijft verborgen? Er wordt immers vaak geregistreerd om aan prestatieconvenanten tegemoet te 
komen en processen-verbaal uitgeschreven om bepaalde quota te halen. Wat leert dat nog over de 

werkelijk gepleegde criminaliteit? Kan de Politiemonitor en de integrale veiligheidsmonitor in Nederland en/of de 
Veiligheidsmonitor in België een degelijke aanvulling zijn? En wat zijn huidige registratiepraktijken en valkuilen 
daarbij? Heeft meten nog een toekomst als het gaat om accountability van politiewerk? Op deze en andere vragen 
biedt dit Cahier een antwoord.

Eerder verscheen in de reeks CPS:
(voor een volledig overzicht: www.maklu.be)

J. Terpstra, A. Duchâtelet, D. Van Ryckeghem &  
P. Versteegh (eds.)
Accountability en Controle
2015 | nr. 37 | isbn 978904660 | 250 p. | € 36,00 | gprc

P. Ponsaers, E. De Raedt, L. Wondergem & L. Gunther 
Moor (eds.)
Outsourcing policing
2015 | nr. 36 | isbn 9789046607237 | 222 p. | € 36,00 | gprc

L. Gunther Moor, J. Janssen, M. Easton & A. Verhage 
(eds.)
Ethnic profiling en interne diversiteit bij de politie
2015 | nr. 35 | isbn 9789046607220 | 254 p. | € 36,00 | gprc

S. De Kimpe, J. Noorda & H. Ferwerda (eds.)
Jongeren en politie
2015 | nr. 34 | isbn 9789046607213 | 198 p. | € 36,00 | gprc

Verschijnt in 2017:

M. De Waele, J. Noppe, H. Moors & A. Garssen (eds.)
nr. 42: Ideologisch Activisme en Radicalisering

P. Ponsaers, E. Devroe, L. Gunther Moor, K. van der Vij-
ver & B. van Stokkom (eds.)
nr. 43: Eigenrichting

T. Kansil, W. Bruggeman, J. Terpstra & J. Janssens (eds.)
nr. 44: De vervloeiing van binnenlandse en 
buitenlandse veiligheid

G. Meershoek, M. De Koster, P. Ponsaers & B. Hoogen-
boom (eds.)
nr. 45: Herinneren en vergeten in de Politie

11.2. CPS Scriptieprijs

K. Brys

Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie
Reeks Cps sCRIptIepRIjs, nR. 4
2015 | isbn 9789046607701| 140 p. | gebrocheerd | € 29,50

De Belgische regelgeving verbiedt het om te werken met burgerinfiltranten. Dit verbod vindt zijn oorsprong in de 
zaken François en Reyniers, waar de opsporing volledig uit de hand was gelopen. Dit werd voornamelijk toegeschre-
ven aan het feit dat er gewerkt werd met burgers die in opdracht van de politie actief belast waren met het uitvoeren 
van undercoveroperaties. Deze negatieve ervaringen hebben ertoe geleid dat de B.O.M.-Wet enkel ruimte laat voor 
een passievere rol voor burgers, namelijk de informantenwerking en de burgerbijstand.
Maar is het in sommige gevallen geen meerwaarde of zelfs noodzakelijk om te werken met actievere burgers? 
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Eerdere CPS Scriptieprijzen

V. Laureys
De politie als slachtoffer van geweld
2014 | nr. 3 | isbn 9789046606896 | 110 p. | € 29,50

V. Van Gampelaere
Wat denkt politie over personen met een 
psychiatrische stoornis?
2013 | nr. 2 | isbn 9789046605981 | 170 p. | € 34,00

R. Spithoven
Niet bang maar onzeker
2012 | nr. 1 | isbn 9789046605332 | 153 p. | € 32,00

In de Reeks Politie Praktijk Boeken is onder meer verkrijgbaar
(voor volledig overzicht zie www.maklu.be)

M. Bockstaele, traduction: C. Picrit
Manuel des auditions. Tome 1
2014 | 9789046607046 | 390 p. | € 55,00

M. Bockstaele, traduction: C. Picrit
Manuel des auditions. Tome 2
2014 | 9789046607053 | 394 p. | € 55,00

M. Bockstaele & B. De Clercq
Verhoren van minderjarigen en kwetsbare 
volwassenen
2014 | 9789046607282 | 380 p. | € 55,00

M. Bockstaele
Processen-verbaal – 6de, herziene en uitgebreide 
uitgave
2011 | 9789046604694 | 454 p. | € 68,50

M. Bockstaele
Handboek verhoren 1
2008 | 9789046602263 | 435 p. | € 55,00

M. Bockstaele
Handboek verhoren 2
2009 | 9789046603000 | 488 p. | € 55,00

M. Bockstaele, E. Enhus & S. Raeymaekers
Leugens en hun detectie
2007 | 9789046601365 | 429 p. | € 55,00

Maklu (red.) 

Jaargids voor de Politiediensten – Guide Annuel des Services de Police – Jahradressbuch für die Polizeidienste 
– 2016 
2016 | isbn 9789046608234 | 396 p. | gebrocheerd | € 67, 00 

Dit referentiewerk geeft een overzicht van alle adres- en contactgegevens van diensten die voor politie 
en justitie belangrijk zijn. 
De Jaargids is een praktisch te hanteren gids, niet alleen voor de politiediensten maar ook voor alle 
andere instellingen en personen die op de een of andere manier met deze diensten te maken hebben.
Deze 23ste, volledig geactualiseerde en vernieuwde uitgave van de Jaargids, volgt de structuurwijzi-
gingen en ingrijpende hervormingen van de politiediensten van nabij. De Jaargids verschaft u hier-
over de juiste en actuele informatie.

De inzameling van de gegevens is afgesloten op 15 april 2016.
Met een abonnement ontvangt u de gids jaarlijks voor 52,50 euro.

 European Journal of Policing Studies – EJPS

 Editor in Chief: Antoinette Verhage
 Assistant Editors:  Lieselot Bisschop, Wim Hardyns & Dominique Boels

 The European Journal of Policing Studies is a peer reviewed journal that publishes articles  
addressing the topic of policing and police studies in the broad sense.

 Meer informatie: zie onder de rubriek ‘Tijdschriften’.
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Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK
Nieuwe wetgeving voor het notariaat

Hoofdredacteur: Dirk Meulemans

Redactiesecretarissen: Jennifer Callebaut, Kim Ruysen

Redactiecomité: Petra Daemen, Eef Debusscher, Hilde Dhont, Jo Goethals, Nathalie Labeeuw, Thierry Lauwers, 
Benoit Stockman, Mary-Ann Masschelein, Isabelle Van den Bosch, Naomi Van Himme, Evelien Vande Putte, Isabelle 
Verhaert, Isis Vermander

Het Nieuw Notarieel Kwartaalschrift gaat terug op een lange traditie, en verscheen voor het eerst in 1873, toen onder 
de naam “Waarvan Akte / La Basoche”. Het tijdschrift publiceert viermaal per jaar grondige en praktijkgerichte be-
sprekingen van nieuwe wetgeving die dagelijks aan bod komen in de notariële praktijk.
De bijdragen zijn geschreven door juristen die nauw voeling hebben met de notariële praktijk. Deze artikelen zijn 
opgebouwd volgens een vast stramien zodat de lezer vlot kennis kan nemen van het belang van de nieuwe wetgeving.
Alle relevante rechtstakken die voor het notariaat van belang zijn komen aan bod: besprekingen van nieuwe wet-
geving inzake familie- en familiaal vermogensrecht, zakenrecht, contractenrecht, zekerheden- en executierecht, 
handels-, vennootschaps- en economisch recht, fiscaal recht, financieel en boekhoudrecht, administratief recht, mi-
lieurecht, waarbij telkens nader wordt ingegaan op de praktische gevolgen van deze nieuwe wetgeving.
Een belangrijk bron van praktijkinformatie voor notarissen en hun personeel, advocaten, vastgoedmakelaars, syndici, 
bedrijfsjuristen en deurwaarders.

Abonnement per kalenderjaar: € 145,- | 4 afleveringen per jaar 
Meer informatie op www.maklu-online.eu/nnk

Tijdschrift voor Belgische Mededinging – TBM 
Revue de la Concurrence Belge – RCB

Hoofdredacteur: Peter Wytinck

Redactiesecretaris: Vincent Mussche

Redactiecomité : Dirk Arts, Damien Gerard, Joachim Marchandise, Patrick Van Cayseele, Bernard van 
de Walle de Ghelcke, Denis Waelbroeck

Redactieraad: Eddy De Smijter – Wouter Devroe – Laurent Garzaniti – Hans Gilliams – Pierre 
Goffinet – Inge Govaere – Tony Joris – Karel Marchand – Paul Nihoul – Laura Parret – Gerben 

Pauwels – Cécile Plaidy – Béatrice Ponet – Grégoire Ryelandt – Catherine Schaumans – Bert Stulens – Jules Stuyck 
– Anne-Marie Vandenbossche – Dirk Vandermeersch – Dirk Van Liedekerke – Hendrik Viaene – Frank Wijckmans – 
Johan Ysewyn – Geert Zonnekeyn

Het tijdschrift voor Belgische Mededinging voorziet in een exclusief en gespecialiseerd forum voor mededinging 
sensu lato. In TBM-RCB komen alle aspecten van de mededinging, zowel juridische als economische, aan bod. Als 
Belgisch tijdschrift bevat TBM-RCB bijdragen in het Nederlands en in het Frans. Elk artikel wordt door een samen-
vatting in de andere taal voorafgegaan. Waar dit nuttig is, zijn bijdragen in het Engels opgenomen.

ISSN 1783-1008
Abonnement per kalenderjaar: € 185,- | 4 afleveringen per jaar  
Meer informatie op www.maklu-online.eu/tbm-rcb

Maklu-publicaties 
zijn verkrijgbaar 

rechtstreeks bij de uitgever, 
via de boekhandelaar 

en via de internetboekhandels.
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Revue Internationale de Droit Pénal – RIDP
Directeur & rédacteur en chef: Gert Vermeulen
Secrétaire éditoriale: Ligeia Quackelbeen
Directeur honoraire: Reynald Ottenhof
Co-rédacteur en chef: Cristiana Mauro
Comité de rédaction: Steven W Becker – Christopher Blakesley – Emilio C. Viano – Peter Csonka – 
José Luis De La Cuesta – José-Luis Díez-Ripollés – Michael Scharf – Eileen Servidio-Delabre – Sérgio 

Salamão Shecaira – Françoise Tulkens – Abdel Azim Wazir – Thomas Weigend
Comité de patronage: Cherif Bassiouni – Mireille Delmas-Marty – Ahmed Fathi Sorour – Alfonso Stile – Eugenio Raúl 
Zaffaroni
Comité exécutif: Gert Vermeulen – Cristiana Mauro – Isodoro Blanco – Michele Papa – Nina Persak – Ligeia 
Quackelbeen

The International Review of Penal Law is since 1924 the primary medium and core scientific product of the 
International Association of Penal Law. It contributes to the development of ideas, knowledge and practices in the 
field of penal sciences. Combining  international and comparative perspectives, the RIDP covers general theory and 
penal philosophy, general penal law, special penal law, criminal procedure and international penal law. The two RIDP 
issues published every year each follow a clearly thought-out direction.
One issue a year is dedicated to the Association’s traditional scientific activities and links into an annual AIDP con-
ference, a world conference or, every five years, the International Congress of Penal Law. The organised colloquia 
generates final reports and resolutions which will be compiled in a single issue. Throughout its five year cycle, the 
Association’s core scientific outputs will thus be systematically published as thematic, single-topic issues of the 
Revue.
The other issue will usually be dedicated to a single, topical scientific theme, chosen by the Scientific Committee, 
but disconnected from the organisation of the traditional conferences or the Congress. Facilitated by ISISC and the 
AIDP Network for Criminal Justice, small-scale expert colloquia will be organised in which leading experts will have 
the opportunity to present high-quality papers that will subsequently be published as an RIDP issue. In doing so, 
the Association will seek to contribute to the scientific quality of important penal debates even beyond its traditional 
conference or Congress activities. 
By organizing peer review and having leading academics and experts function as proper scientific editors, the core 
objective of ensuring scientific excellence will be realized. Considering English to be the lingua franca of science, the 
RIDP will in principle be published in English as from 2016 onwards.

ISSN 0223-5404 | 2 editions per year
Subscription Price: individual (paper + 1 online access) 85,00 euro ; institutional (paper + ip online access) 180,00 euro
More information: www.maklu-online.eu/ridp

Panopticon
Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk

Hoofdredactie: G. Vermeulen
Redactiesecretaris: G. Herkes
Kernredactie: K. Beyens – T. Daems – J. Goethals – B. Hubeau – P. Ponsaers – L. Robert – V. Scheirs – 
T. Vander Beken
Redactie: W. Bruggeman – J. Christiaens – P. De Hert – B. De Ruyver – E. De Wree – S. Gutwirth ––  
J. Maesschalck – S. Parmentier – L. Pauwels – R. Roose – S. Snacken – J. Vanacker – 

                         F. Vander Laenen – J. Vervaele – N. Vettenburg – P. Zanders

Deelredacties (verantwoordelijken)
Opsporing en politie: W. Bruggeman
Vervolging, berechting en magistratuur: S. Thomaes
Rechtshulp en advocatuur: B. Hubeau
Penologie en victimologie: I. Aertsen
Recht en geestelijke gezondheidszorg: F. Vander Laenen
Maatschappelijke dienstverlening: N. Vettenburg
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Jeugdrecht en jeugdhulp: R. Roose
Criminologie en strafrechtstheorie: T. Daems
Internationaal en Europees strafrecht en mensenrechten: W. De Bondt
Criminografie en methodologie: L. Pauwels

PANOPTICON biedt een forum waarin alle informatie over wat zich in en rond de strafrechtsbedeling, de crimi-
nologie en het forensisch welzijnswerk afspeelt, aan bod komt. Het is jet grootste tijdschrift inzake strafrecht en 
criminologie in het Nederlandse taalgebied.
Onder leiding van een actieve en dynamische redactie van Belgische en Nederlandse specialisten, verschijnt 6 keer 
per jaar een omvangrijk nummer met hoogstaande artikelen, volledig peer-reviewed.

ISSN 0771-1409 | 6 afleveringen per jaar | abonnement: € 130,00 | studenten: € 65,00 | los nummer: € 25,00 
Meer informatie op www.maklu-online.eu/panopticon

European Journal of Policing Studies – EJPS

Editor in Chief: Antoinette Verhage
Assistant Editors: Lieselot Bisschop, Wim Hardyns & Dominique Boels

Reginal Editors
Tore Bjørgo (Norway) – Bojan Dobovšek (Slovenia) – Susana Durão
(Portugal) – Marleen Easton (België) – Adam Edwards (Wales)
– Jack Greene (US) – Juha Kaariainen (Finland) – Christian Mouhanna (France) – Vincenzo

Ruggiero (Italy) – Layla Skinns (England) – Jan Terpstra (the Netherlands)

Editorial Advisory Boad
Matthew Bacon (England) – Sophie Body-Gendrot (France) – Ben Bradford (England) – Dobrinka
Chankova (Bulgary) – Janina Czapska (Poland) – Graham Ellison (Northern Ireland)
– Nick Fyfe (Scotland) – Jaan Ginter (Estland) – Lodewijk Gunther Moor (the Netherlands) –
Alistair Henry (Scotland) – Simon Holdaway (England) – Tim Hope (England) – Martin
Innes (Wales) – Joachim Kersten (Germany) – Ester Massa (Italy) – Helene Ingebrigtsen
Gundhus (Norway) – Paul Larsson (Norway) – Peter Manning (US) – Aogán Mulcahy (Ireland)
– Joanna Shapland (England) – Wesley Skogan (US) – Henrik Stevnsborg (Denmark)
– Betsy Stanko (England) – Andromachi Tseloni (Greece) – Ireen Christine Winter (Austria)

The European Journal of Policing Studies is a peer reviewed journal that publishes articles addressing the topic of po-
licing and police studies in the broad sense. EJPS aims to provide insights into contemporary policing discussion. It 
focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing, and that shape (the future of) policing.
It offers contributions in a broad domain, including contemporary academic (empirical) research on policing (by the 
police as well as other actors), phenomena that may be of interest to policing actors, education, policing strategies 
and styles, accountability and democratic rights, legal and political developments and policing policy and practice. 
With its primary aim of disclosing European research into, views on and analyses of policing to the international 
community, EJPS wants to reach both policing researchers and practitioners. In its ambition to help overcome the 
language barrier, EJPS aims to disclose research from countries which often remain out of sight in publications and 
also applauds international comparative research.
Print ISSN: 2034-760X | Online ISSN: 2295-3523 | Issues per volume: 4

Personal rate subscriptions: Academics and Police Officers € 120,00; Other individuals: € 220,00
Institutional rate subscription: Print and online | € 609,00; Online only € 507,00; Print only € 558,00
More information: www.maklu-online.eu/ejps
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AIA – Association for International Arbitration Series  

The Association for International Arbitration (AIA) works towards the promotion of alternative dispute resolution (ADR). 
AIA focuses on arbitration as a means of dispute resolution and strives to bring together the global community in this field, 
including judges, lawyers, arbitrators, mediators and academics as well research scholars and students. With this unique 
blend of people, its goal is to inculcate an interest in ADR in the professional sphere and among budding professionals in 
law schools and universities all around the globe. In the AIA book series, the papers are represented of the international 
conferences that are organized twice a year.

BISC Cahiers Inlichtingenstudies  

De BISC Cahiers zijn halfjaarlijkse uitgaven uitgaande van het Belgian Intelligence Studies Center (BISC, opgericht in 
2012). Zij onderwerpen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan wetenschappelijke studie., gericht op wetenschappelijk 
onderzoek naar het proces van inlichtingenvergaring en de werking van inlichtingendiensten. Elke uitgave staat onder 
peer review. Reguliere nummers, opgebouwd uit artikelen, vaste rubrieken en boekbesprekingen, worden afgewisseld met 
themanummers, al dan niet opgevat als monografie. Frans en Nederlands gelden in het BISC, als Belgisch studiecentrum, 
en in zijn publicaties als evenwaardige werktalen. Naast de Cahiers Inlichtingenstudies publiceert BISC bijzondere gele-
genheidsuitgaven.

BBB – Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen

Deze boekenreeks gaat uit van de gelijknamige vereniging en beoogt het aanbieden van steeds actuele praktijkinformatie 
van hoog niveau voor de beoefenaars van de Boekhoudkundige beroepen. De domeinen van de personenbelasting, ven-
nootschapsbelasting, btw en boekhouding en sociaal recht krijgen hierbij de bijzondere aandacht.

Cahiers Politiestudies

De Cahiers Politiestudies zijn een kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politiële 
vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De reeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen 
een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. In deze reeks verschijnt, naast 3 Nederlandstalige publicaties, 
ook jaarlijks één Engelstalig boekwerk. De reeks wordt begeleid door een redactieraad. De redactieraad waakt over de 
kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief 
beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland 
aangezocht (GPRC).

Gandaius Publicaties 

In deze reeks worden teksten gepubliceerd die specifiek uitgaan van de juridische faculteit te Gent, en die in brede kring 
belangstelling kunnen wekken.

GERN Research Paper Series 

GERN (Groupement Européen de Recherches sur les Normativités) is a large consortium of scientific researchers in the 
domain of deviance and social control, more precisely studying delinquency, penal institutions, public policies of security 
and the importance of penal questions in society.
With the inauguration of this new Research Paper Series, GERN intends to monitor and disseminate cutting-edge studies 
into European security issues, reflecting the result of doctoral research in the framework of the GERN. This series provides 
an excellent platform from which to survey key emergent topics in the field. With this new series the editors and authors 
are contributing to a better understanding of contemporary questions, presenting recent research results and scientific re-
flection, by devising new approaches and by re-evaluating the heritage of social sciences in this domain.

ICCI – Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat 

Deze reeks bevat uitgaven van het ICCI, een private stichting opgericht door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren dat 
onder meer als doel heeft objectieve en wetenschappelijke informatie te verstrekken over onderwerpen die het bedrijfsre-
visoraat aanbelangen.

In Hoofdlijnen 

De prestigieuze hardcoverreeks In Hoofdlijnen behandelt grote rechtstakken, die uitsluitend door gerenommeerde topspe-
cialisten per vakgebied worden geschreven. De reeks kent een lange traditie bij Maklu en vormt een onbetwiste referentie 
in de Belgische rechtswetenschappelijke literatuur.
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IRCP – Institute for International Research on Criminal Policy

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) is geïntegreerd in de Vakgroep Strafrecht en Crimi-
nologie van de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent, en stelt zich tot doel kwalitatief hoogstaand en internationaal 
relevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten of te begeleiden op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid. In de 
breedte spitst het onderzoeksveld van IRCP zich toe op drie grote thema’s: justitie en binnenlandse
zaken in de EU, strafrecht en strafrechtsbedeling in internationaal en vergelijkend perspectief, en strafrecht en strafrechts-
bedeling in België. In de diepte worden vooral de volgende fenomenen bestudeerd: drugs, georganiseerde criminaliteit en 
corruptie, en mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. Kenmerkend voor de wetenschappelijke activiteit die 
IRCP ontplooit, is het streven naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek enerzijds en beleidsoriën-
terend onderzoek anderzijds. Ook de implementatie van onderzoek in wetenschappelijke dienstverlening behoort tot de 
essentie van de doelstelling van IRCP. De onderzoeksactiviteiten worden geleverd door een coherente groep van gedreven 
vorsers, versterkt met de deskundige inbreng van externe medewerkers. Voor nagenoeg elk wetenschappelijk onderzoek 
wordt ad hoc een multidisciplinaire equipe samengesteld die zorgt voor begeleiding en feedback (GPRC).

Maklu Wetboekpockets

De Maklu pockets bieden zowel studenten als rechtspractici accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgaven. Een vaste 
waarde in het Belgische juridische landschap, met naast de talrijke klassiekers (B.W., Ger. W., Strafwb, Kooph.,...) ook re-
gelmatig nieuwe rechtsdomeinen (bv. ICT).

Maklu Wetteksten

Naast de klassieke reeks Maklu Wetboekpockets, wordt in de reeks Maklu Wetteksten de wet- en regelgeving opgenomen 
die omwille van hun omvang een grotere uitgaveformaat (17x24 cm) behoeven. De selecties zijn telkens gemaakt met het 
oog op onderwijs en praktijk.

Panopticon Libri 

Deze boekenreeks is gelieerd aan het gerenommeerde tijdschrift Panopticon. De boekdelen zijn het resultaat van initiatie-
ven genomen door de redactie of de verschillende gespecialiseerde deelredacties van het tijdschrift. Zij bestrijken de vele 
boeiende deelgebieden uit het brede domein van strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk.

PPB Politie Praktijk Boeken

De Politie Praktijk Boeken vormen een unieke reeks uitgaven voor de uitvoerende en leidinggevende politiefunctionaris. 
Overzichtelijke en vooral praktische informatie wordt in kort bestek per thema behandeld. De onderwerpen worden zorg-
vuldig geselecteerd door de PPB redactieraad. Dankzij de praktijkervaring van de redactieleden en hun voeling met wat 
er op het terrein leeft, worden enkel actuele en relevante onderwerpen behandeld. Hierbij is er met opzet geen plaats voor 
theoretische bespiegelingen of ellenlange betogen.

Reeks Veiligheidsstudies

De Reeks Veiligheidsstudies is de voortzetting van de Reeks Cahiers Integrale Veiligheid en de Reeks Politiestudies. De 
redactieraad bestaat uit Willy Bruggeman, Wim Hardyns, Elke Devroe en Paul Ponsaers. 

VRG Alumni 

Onder de noemer “Recht in beweging” bundelt deze reeks de uitgewerkte bijdragen inzake recente juridische ontwik-
kelingen, naar aanleiding van de jaarlijkse VRG Alumnidag. Door de band bevatten zij niet minder dan 20 uitgewerkte 
bijdragen, die door professoren en medewerkers van de Leuvense Rechtsfaculteit of door doorwinterde praktizijnen of 
beleidsmensen gegeven worden.
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