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Aansprakelijkheidsrecht - een overzicht
4e, herziene uitgave 
Kathleen Duerinckx
isbn 9789046610541 | 166 p. | € 28,00

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

Afbraak en heropbouw: wanneer aan 6 %?
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610398 | 161 p. | € 33,00

De afbraak en de nieuwbouw zijn in de regel onderworpen aan 21 %. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen echter de afbraak en de heropbouw genieten 
van 6 % btw. Deze voorwaarden hebben betrekking op de ligging van het 
gebouw, de aard van de werken, de hoedanigheid van degene die afbreekt 
en heropbouwt, de hoedanigheid van de persoon die de gunstregeling 
kan genieten, de aard van het af te breken gebouw, de plaats van de 
heropgebouwde woning en het gebruik van de woning na heropbouw. Dit 
boek bevat een overzicht van de administratieve standpunten aangaande de 
mogelijkheden om een gebouw af te breken en te heropbouwen aan 6 %.

Aftrek van btw bij auto’s en belasting van privé-
gebruik van autovoertuigen
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046610183 | 122 p. | € 29,95

Privégebruik van auto’s wordt verschillend belast naargelang het om 
de inkomstenbelastingen of de btw gaat. Voor het WIB92 vormt het privége-
bruik een belastbaar inkomen als voordeel van alle aard. Deze voordelen 
van alle aard zijn niet onderworpen aan de btw. Op het privégebruik van 
een gekocht of gehuurd autovoertuig is een autonome btw-regeling van 
toepassing ten aanzien van de voordelen van alle aard in de regeling in 
de directe belastingen. In dit boek worden alle mogelijke gevallen van 
gemengd gebruik van een auto door een gewone btw-belastingplichtige 
en zijn btw-gevolgen geanalyseerd en geïllustreerd met rekenvoorbeelden. 
Daarnaast komen enkele bijzondere btw-topics aan bod inzake de aankoop 
en verkoop van auto’s. Door zijn praktische benadering is dit een boekje dat 
bij elke accountant op de boekenplank moet staan.

Algemeen strafrecht - een overzicht
6e uitgave
Kathleen Duerinckx
isbn 9789046611067 | 128 p. | € 26,50

Dit leerboek bevat de basisbeginselen van het algemeen strafrecht. Het is be-
doeld voor alle opleidingen waar een basiskennis van het Belgisch strafrecht 
wordt aangeleerd. Daardoor is het uitermate geschikt voor de opleidingen 
rechtspraktijk, maar ook onder meer sociale agogiek, veiligheidsopleidingen 
en in de politieopleidingen. Aan bod komen de algemene principes van het 
materieel strafrecht, zoals terug te vinden in het algemeen strafrecht van het 
Strafwetboek (art. 1-100ter Sw.). Achtereenvolgens worden behandeld: het 
begrip ‘strafrecht’, kenmerken van het strafrecht, het toepassingsgebied van 
de strafwetten, het misdrijf (incl. rechtvaardigingsgronden, schulduitslui-
tingsgronden en beslissende verschoningsgronden), de strafbare poging 
en de strafbare deelneming, de strafrechtelijke sancties en de principes van 
straftoemeting (incl. verzwarende omstandigheden, wettelijke herhaling, 
verzachtende omstandigheden, strafverminderende verschoningsgronden, 
samenloop, opschorting en uitstel). Bijzonder aan deze uitgave is de nadruk 
op de interactie met de studenten. Met behulp van een aparte docenten-
handleiding met niet minder dan 213 concrete voorbeelden en toepassingen 
bij de leerstof, krijgen de hoorcolleges een praktische invulling. De inhoud van 
deze uitgave is volledig aangepast aan de zogenaamde potpourri-wetten die 
het strafrecht op heel wat vlakken wijzigden. Er werd ook rekening gehouden 
met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017 waarbij 
een aantal bepalingen uit de potpourri II-wetgeving werden vernietigd. 
Bovendien werden enkele zeer recente wetswijzigingen van de voorbije twee 
jaar opgenomen in deze uitgave. 

Alternativas al sistema de justicia criminal 
latinoamericano  
RIDP Libri, nr. 4
Francisco Figueroa, Eduardo Saad-Diniz, 
Manuela Parra, Ayelén Trindade, Hernán 
Kleiman
isbn 9789046610411 | 376 p. | € 39,00

On 5 and 6 August 2019 the Argentinian and Brazilian Groups of the AIDP 
organized the Vth Symposium of Young Penalists, 20 years after establishing 
a Young Penalist section within the AIDP, in 1999 in Budapest. The Symposi-
um, held at Buenos Aires University under the title “Alternatives to the Latin 
American Criminal Justice System”, focused on the topics society, economy 
and science. This book collects the selected papers, reflecting perspectives 
from Brazil, Uruguay, Peru, Mexico, Argentina and Spain. 

Autonome gemeentebedrijven in de praktijk
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610022 | 102 p. | € 29,00

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur (DLB) laat een ruime externe 
verzelfstandiging toe voor gemeenten. Autonome gemeentebedrijven zijn 
gewone btw-belastingplichtigen, zoals bedoeld in art. 4 W.BTW. Dit houdt 
in dat ook zij kunnen genieten van de talrijke vrijstellingen waarin art. 44 
voorziet. In dat geval worden de autonome gemeente- en provinciebedrij-
ven btw-belastingplichtigen zonder recht op aftrek. Het winst(verdelings)
oogmerk blijkt in de praktijk een belangrijk aspect voor het verkrijgen van 
het recht op aftrek van de voorbelasting. Hetzelfde kan gezegd worden van 
de toegekende subsidies. Aan de hand van talrijke praktijkgevallen wordt 
de financiële optimalisatie door het werken met een AGB toegelicht. Ten 
slotte is er de cruciale vraag bij de terbeschikkingstelling van infrastructuur 
in welke mate deze terbeschikkingstelling al dan niet valt onder de notie 
“vrijgestelde onroerende verhuur”. Deze laatste opent immers geen recht 
op aftrek van de voorbelasting. De optionele regeling inzake onroerende 
verhuur opent op dat vlak optimalisatiemogelijkheden. 
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Bedrijfskundige analyse. Bedrijfscalculaties voor 
het management 
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046610077 | 625 p. | € 75,00

In ‘Bedrijfskundige analyse’ worden een aantal fundamentele management-
calculaties bestudeerd die belangrijk zijn in de domeinen van het financieel 
management en de beleidsadministratie. De uitgewerkte voorbeelden in het 
boek maken de behandelde materie zeer toegankelijk en praktisch. 

Behaviorally Informed Interviewing 
Tom Willems
isbn 9789046610435 | 622 p. | € 65,00

This book presents what the author believes to be an efficient approach to in-
terviewing of white collars. It focuses on the interview of suspects in fraud and 
corruption investigations, but claims relevance for any setting of strategic and 
tactical interviewing in inspection or audit. The approach embraces a generally 
accepted interview model and integrates the latest scientific findings on how 
people make choices and take decisions. The resulting ‘Behaviourally Informed 
Interviewing’ (BINT) addresses the specific profiles of perpetrators of fraud and 
corruption and aims to provide every professional with tools to persuade the 
latter to tell the truth in a legal and ethical way.

Behaviour detection. Evaluatie van het Belgisch 
opleidingsaanbod
Gandaius Meesterlijk, nr. 8
Bo De Clercq
isbn 9789046610374 | 107 p. | € 24,00

De ontwikkeling naar een risicosamenleving en veiligheidsstaat zorgde voor 
een verandering in de aanpak van criminaliteit. Proactief optreden werd de 
maatstaf. Een van de nieuwste instrumenten hiertoe is behaviour detection. Ter 
implementatie van deze proactieve beveiligingstechniek in België ontplooiden 
politie en private (veiligheids-)ondernemingen een ruim en divers opleidings-
aanbod. Onderzoek hiernaar bleef tot dusver evenwel uit. De opleidingen 
vertonen diverse gelijkenissen, maar ook opmerkelijke verschillen, en worden 
elk gekenmerkt door eigen sterktes en zwaktes. Vergelijking ervan laat toe om 
oplossingen te suggereren voor opduikende praktijkproblemen. Bo De Clercq 
levert met haar uitstekend onderzoek een unieke inkijk in de toekomst en 
valkuilen van behaviour detection. 

Belgisch Belastingrecht
26ste uitgave - hardcover
Reeks In Hoofdlijnen
Jos J. Couturier, Bruno Peeters, m.m.v. Sylvie De 
Raedt en Rik Smet
isbn 9789046610930 | 1560 p. | € 195,00

Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk 
voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke 
synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de 
Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en 
schema’s. Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgeno-
men. De lezer krijgt een zo geactualiseerd mogelijk beeld van de krachtlijnen 
van het Belgisch belastingrecht. De structuur van de verschillende fiscale 
wetboeken wordt gevolgd, wat de praktische bruikbaarheid optimaliseert. 
Als praktisch referentiewerk hoort dit werk op het bureau van elke fiscalist, 
accountant, bedrijfsrevisor, fiscale advocaat en notaris. De materie is bijgewerkt 
tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2021. 

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

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

Bijgeloof
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611043 | 124 p. | € 22,95

Soms wordt volksgeloof/bijgeloof wel “oudewijvenpraat” genoemd. Heksen 
en hun vervolging doorheen de eeuwen zijn dan niet veraf. Bijgeloof of 
volksgeloof gevoed door angst en chronische onstabiliteit, lijkt doorheen de 
eeuwen de mens tot irrationele en wrede handelingen te hebben aangezet. De 
wreedheid van de lijfstraffen en executies doorheen de eeuwen heen kunnen 
wellicht verklaard worden door de noodzaak aan stabiliteit. De beul maakte 
deel uit van het rechtssysteem. Folteringen en publieke executies werkten 
afschrikkend. Maar tegelijk was het volksvermaak. De mens lijkt in staat tot de 
meest gruwelijke daden en lijkt hiervan te genieten. Er is een soort vreemde 
groepsdynamiek. Overbevolking leidde in bepaalde periodes tot werkloosheid, 
honger en een algemene stijging van de criminaliteit. Sociale spanningen 
werden op natuurlijke wijze opgelost door de genadeloze pest, in andere tijden 
door het voeren van heksenprocessen of het vervolgen van ketters. Bijgeloof 
blijkt doorheen de eeuwen deel uit te maken van het economisch stelsel, naast 
politieke en religieuze motieven. Sommige perioden in de geschiedenis zoals 
bijvoorbeeld de heksenvervolgingen kunnen gezien worden als een massaal 
verschijnsel van verstandsverbijstering. Kan dit verklaard worden? Is de mens 
van nature uit bloeddorstig en wreed of wordt dit gevoed door angst voor een 
hogere macht of kracht? 
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Bijzondere btw-regelingen
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610336 | 294 p. | € 47,00

In bepaalde sectoren en/of naargelang de omvang van de uitgeoefende 
activiteit bestaan er inzake btw bijzondere regelingen die afwijken van de 
btw-verplichtingen die een normale btw-belastingplichtige moet vervullen. 
Traditioneel bedoelt men met bijzondere regelingen de forfaitaire regeling, 
de regeling voor kleine ondernemingen en de landbouwregeling. Behalve 
de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen hebben deze voor de 
praktijk aan belang ingeboet. Maar er bestaan ook bijzondere regelingen 
voor de margeregeling, de reisbureaus, de advocaten-medewerkers en stagi-
airs, in de sector van handelaars en dienstverrichters aan motorvoertuigen, 
de e-commerce, enz. Maar ook voor zij die occasioneel een event organise-
ren, occasioneel personenvervoer in België verrichten of andere occasionele 
prestaties verrichten. Ten slotte zijn er aparte regels voor exploitanten van 
foodtrucks, voor de deeleconomie en voor de occasionele prestaties van 
burgers aan andere burgers. Het boek bevat dus bijzondere btw-regelingen 
in ruime zin waarbij de relevantie voor de praktijk centraal staat.

Bijzondere btw-topics voor vzw’s en openbare 
besturen
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610312 | 220 p. | € 42,00

Dit boek bespreekt een aantal specifieke btw-topics waarmee vzw’s en 
openbare besturen kunnen te maken krijgen. Het boek bestaat, naast 
een algemene inleiding over het recht op aftrek van de voorbelasting, uit 
25 zorgvuldig gekozen topics die relevant zijn voor vzw’s en/of openbare 
besturen. Het boek bevat ook de nieuwe regels inzake opeisbaarheid 
toegepast op handelingen door vzw’s en openbare besturen. Ook de nieuwe 
regeling inzake de verhuur van zalen met al dan niet bijkomende diensten 
wordt besproken. Ten slotte worden ook de regels inzake de invulling 
van de btw-aangifte, de intracommunautaire listing en de klantenlisting 
meegegeven. 

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

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

Bivariate en multivariate lineaire regressie. Een 
inleiding voor managementeconomen
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046610725 | 195 p. | € 49,00

Regressieanalyse is een statistische techniek om verbanden tussen variabe-
len te kunnen opsporen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze techniek 
wordt gebruikt voor het nemen van tal van managementbeslissingen. In 
dit boek wordt er geen statistische voorkennis voorondersteld, aangezien 
noodzakelijke statistische topics eerst worden behandeld alvorens met 
de regressieanalyse te beginnen. Voor uitvoering van de in dit werk aan 
bod komende statistische berekeningen wordt gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma Excel. De uitgewerkte voorbeelden maken de materie 
zeer toegankelijk. Deze introductie behandelt bivariate, multivariate en 
logistische regressie en is vooral bestemd voor bedrijfskundige opleidingen. 

Brandveiligheid thuis 
Tim Renders
isbn 9789046610978 | 162 p. | € 27,00

Hoeveel rookmelders moet ik hebben? Waar moet ik die hangen? Welke 
moet ik kiezen? Hoe werkt een brandblusser precies? Moet ik een blusdeken 
in huis halen? Wat moet ik doen als er brand uitbreekt bij mij thuis? Hoe 
pak ik dit aan met kinderen? Vragen, vragen en nog eens vragen. Men 
weet ondertussen wel dat rookmelders ‘bij wet’ verplicht zijn, maar hoe 
dit dan precies geïntegreerd moet worden in een woning of hoe men deze 
brandveiliger kan maken, weet men meestal niet of onvoldoende. Wat te 
doen als er effectief brand uitbreekt, blijkt al helemaal een probleem. Ik 
besloot om de kennis en expertise die ik heb opgedaan als brandweerman, 
brandpreventieadviseur en instructeur te bundelen in een boek. Dit boek 
is een leidraad voor iedereen die brandveilig door het leven wil gaan. Zo 
kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woningbranden en het 
aantal doden door brand drastisch dalen. Want deze cijfers zijn dramatisch. 
Gemiddeld sterft er elke 6 dagen iemand door een woningbrand in ons land. 
Het belang van brandveiligheid in en om je woning of je appartement mag 
dus niet onderschat worden. 100% brandveiligheid bestaat niet, maar je 
kan je er wel 100% voor inzetten. Brand kan bij mij en bij jou nu, morgen, 
overmorgen of hopelijk niet ontstaan. Ik neem je graag mee in mijn verhaal 
van brandveiligheid bij je thuis zodat we samen kunnen zorgen voor 
een brandveilige leefwereld. Alleen samen kunnen we zorgen dat België 
brandveilig wordt! 

Brexit: Gevolgen voor de btw
Luc Heylens, Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610237 | 134 p. | € 29,95

Dit boekje bundelt de beschikbare informatie rond de impact van de Brexit 
op btw-vlak. In een notendop krijgt de lezer de wijzigingen op klare wijze 
uitgelegd. De Brexit heeft gevolgen op het vlak van invoer en uitvoer, maar 
ook voor verkopen op afstand (e-commerce), voor MOSS, voor (vereenvou-
digd) driehoeksverkeer (ABC-transacties), voor grensoverschrijdende dien-
sten, enzovoort. De impact van de keuze van het Verenigd Koninkrijk om een 
derde land te worden, heeft verregaande gevolgen inzake btw en douane. 
De verwerking van de transacties met het VK in de periodieke btw-aangifte 
wijzigt. In dit boekje krijgt de lezer op begrijpbare en schematische wijze 
een kijk op de btw-gevolgen van de Brexit. 
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Brusselse Codex Ruimtelijke Ordening
Bronnenboek
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611241 | 410 p. | € 49,00

Het basiswerk voor elke vastgoedprofessional die met Brussel bezig is. De 
Brusselse tegenhanger van de VCRO. Bijgewerkt tot 15 september 2021. Dit 
Bronnenboek bevat, naast de bijgewerkte versie van het Brussels Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening (BWRO), ook de uitvoeringsbesluiten en de relevan-
te regelgeving die samen de juridische basis vormen voor de instrumenten 
inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening op het grondgebied van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.  Vastgoedprofessionals, notarissen, rechtspractici, 
overheden, administraties en studenten beschikken met dit zakwetboekje 
over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave.

Btw bij internationale handelingen
Luc Heylens
isbn 9789046609606 | 446 p. | € 49,00

De btw-toepassingen in een internationale context zijn technisch moeilijk 
maar ook in de praktijk niet steeds eenvoudig. Elke handeling/transactie 
(levering van goederen, diensten, invoer en intracommunautaire verwerving) 
moet geanalyseerd worden. Automatiseren moet, maar nadenken en 
analyseren blijven cruciaal. Waar wordt de handeling geacht plaats te vinden, 
is er een vrijstelling, kan deze vrijstelling toegepast worden, onder welke 
voorwaarden, …? Elke transactie moet, aan de hand van het schema bij de 
aanvang van het boek, grondig geanalyseerd worden. Met dit schema kunnen 
de meeste fouten vermeden worden. Een correcte analyse van de handeling, 
de plaatsbepaling, de vrijstelling en de voldoeningsplicht van de btw is 
essentieel. Daarom wordt aan dit schema, ook in de uitgewerkte voorbeeldjes 
in elk hoofdstuk, de nodige aandacht besteed. Bij elke intracommunautaire 
levering van goederen of zelfs buiten de EU, en de vele diensten die daarmee 
samenhangen, wordt de theoretische analyse en de praktische toepassing 
ervan toegelicht. Voorts is het uiteraard van belang om elke vrijstelling inzake 
btw te kunnen verantwoorden. Welke stukken zijn daartoe voorhanden, waar 
kan ik deze stukken terugvinden, waar worden ze bewaard en kan ik ze op 
een eenvoudige manier voorleggen bij een eventuele controle? De echtheid 
van de transactie is van groot belang. Het is dus voor elke onderneming actief 
in de internationale handel belangrijk om de eigen interne administratie/or-
ganisatie daaraan aan te passen. Dit blijkt uit de rechtspraak van het Hof van 
Justitie maar ook en vooral uit de nationale aanpak door de Administratie. 

Btw voor bouwpromotoren en notarissen 
2e, herziene uitgave
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610121 | 274 p. | € 45,00

Dit boek bespreekt de btw-wetgeving die relevant is voor de bouwpro-
motoren en notarissen. Naast de basisbegrippen die van belang zijn om 
het btw-stelsel te begrijpen, staan de handelingen m.b.t. onroerende 
goederen centraal. Wat is het onderscheid tussen nieuwe gebouwen en 
oude gebouwen voor de btw-wetgeving? Wanneer is er sprake van een 
verbouwing en wanneer is er oprichting of levering van een nieuw gebouw? 
Wanneer zijn omvormingen van dien aard dat een nieuw gebouw ontstaat 
dat vervreemd kan worden onder het btw-stelsel? Wanneer is er sprake 
van eerste ingebruikneming en inbezitneming? Wat zegt de waardenorm 
aangaande omvormingen? Hoe berekent men de 60 %-regel? Wat zegt de 
oppervlaktenorm precies en wat is de link met het toepasselijke btw-tarief? 
Wanneer heeft een bouwpromotor de mogelijkheid een nieuw gebouw te 
verkopen met registratierecht? Deze vragen worden beantwoord aan de 
hand van concrete toepassingen uit de praktijk. Hierdoor is het boek een 
praktijkgerichte leidraad voor al wie onroerende goederen bouwt, verbouwt 
en verkoopt.

Bronnenboek

Brusselse Codex 

Ruimtelijke Ordening

Maklu

Lexington.be

Btw bij 

internationale 

handelingen

Luc Heylens

Maklu

Btw voor 
bouwpromotoren 
en notarissen

Stefan Ruysschaert

Maklu

2e, herziene en uitgebreide uitgave

Btw-eetjes deel 9
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609446 | 246 p. | € 43,00

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

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

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

Btw-eetjes deel 11
Reeks Btw-eetjes  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609613 | 256 p. | € 44,00

Dit boek vormt intussen al het elfde in de reeks succesrijke handboeken  
Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit elfde deel bevat opnieuw 
een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het ant-
woord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat 
om praktische vragen waarmee elke boekhouder, accountant of advocaat 
in zijn fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij 
soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het ant-
woord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes worden zoals in de 
vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor 
u snel vindt wat u zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en 
klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te 
boeten. Inhoudsopgave op www.maklu.be.
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Btw-eetjes deel 12
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609859 | 250 p. | € 44,00

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

Btw-eetjes deel 13
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610107 | 258 p. | € 44,00

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

Btw-eetjes deel 14
Reeks Btw-eetjes  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610343 | 208 p. | € 42,00

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

Btw-eetjes deel 15
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610572 | 238 p. | € 44,00

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

Btw-eetjes deel 16
Reeks Btw-eetjes
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610831 | 222 p. | € 43,00

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

Btw-eetjes deel 17
Reeks Btw-eetjes  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610954 | 257 p. | € 44,00

Dit boek vormt intussen reeds het zeventiende in de reeks succesrijke 
handboeken BTW-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit 
zeventiende deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende 
btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in 
een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke 
accountant, belastingconsulent of advocaat in zijn fiscale praktijk vroeg of 
laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige 
vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of 
twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en 
aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. 
Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zon-
der aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Inhoudsopgave 
op www.maklu.be. 
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Btw-eetjes deel 18
Reeks Btw-eetjes  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611227 | 255 p. | € 44,00

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

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

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

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

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

Bt w- eet jes
deel  18 

Stefan Ruysschaer t

Btw-eetjes

Maklu

Bouwen en 
verbouwen

Stefan Ruysschaer t

Btw-eetjes

Maklu

Vz w ’s  en 
openbare 
besturen

Stefan Ruysschaer t

Btw-eetjes

Maklu

Btw-wetboek
Bronnenboek
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611234 | 675 p. | € 59,00

Het Btw-wetboek met de uitvoeringsbesluiten is letterlijk en figuurlijk de 
bagage van de professional die zijn cliënt adviseert. Het hoort in de aktetas 
en op de vergadertafel en geeft de cliënt vertrouwen in zijn adviseur. Klein 
in prijs, groot in meerwaarde.

Burgerlijk Wetboek
24ste, herziene uitgave
Reeks Maklu Wetboekpockets
Bruno Scheers (red.)
isbn 9789046611173 | 784 p. | € 32,50

Het Burgerlijk Wetboek is opnieuw zeer grondig gewijzigd. De Wet van 13 
april 2019 introduceert een nieuw Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de 
volgende boeken: Boek I – Algemene bepalingen; Boek II – Personen, familie 
en relatievermogensrecht; Boek III – Goederen; Boek IV – Nalatenschappen, 
schenkingen en testamenten; Boek V – Verbintenissen; Boek VI – Bijzondere 
overeenkomsten; Boek VII – Zekerheden; Boek VIII – Bewijs; Boek IX – 
Verjaring. Dit nieuw Burgerlijk Wetboek zal stapsgewijs ingevoerd worden. 
Boek III (Goederen) trad in werking op 1 september 2021. Boek VIII (Bewijs) 
werd als eerste ingevoerd en trad al in werking op 1 november 2020. De 
andere Boeken treden later in werking. Sedert 1 november 2020 draagt het 
Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 het opschrift “Oud Burgerlijk Wet-
boek”. Dit Oud Burgerlijk Wetboek, dat nog steeds van toepassing is, bestaat 
vandaag nog uit twee boeken, die eveneens grondig gewijzigd werden: 
Boek I – Personen; Boek III – Op welke wijze eigendom verkregen wordt. Het 
oude boek II (Goederen en verschillende beperkingen van eigendom) werd 
opgeheven en vervangen door de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 
III “Goederen” van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek vanaf 1 september 2021. 
Deze uitgave bevat de integrale, actuele tekst van het Nieuw en Oud Bur-
gerlijk Wetboek zoals van toepassing op 1 september 2021. Een uitgebreid 
herwerkt trefwoordenregister van zowel het Nieuw als het Oud Burgerlijk 
Wetboek maakt u snel wegwijs. Zo beschikt u als lezer over een zeer actuele 
en gebruiksvriendelijke uitgave.

Challenges of Comparative Criminological 
Research
GERN Research Paper Series, nr. 6 
Gorazd Meško, Joanna Shapland, Axel 
Groenemeyer, Carole Gayet-Viaud (Eds.)
isbn 9789046610367 | 218 p. | € 49,00

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 poli-
cies of security and the importance of penal questions in society. Today the 
GERN is a scientific network present in ten European countries and abroad, 
uniting researchers of different disciplines. Each year the GERN organizes 
a doctoral summer school, giving PhD students from the consortium the 
opportunity to present and discuss their ongoing projects and research 
results as well as meet young and senior researchers. With the inauguration 
of this Research Paper Series, the 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. The series provides an 
excellent platform from which to survey key emergent topics in the field. 
With this series, the editors and authors are contributing to a better under-
standing of contemporary questions, presenting recent research results and 
scientific reflection, by devising new approaches and by re-evaluating the 
heritage of social sciences in this domain. It implies openness concerning 
other disciplines and to the normative questions arising from the constructi-
ons of deviance and crime, the commission of criminal acts, its consequences 
and its development, as well as the application of deviance categories and 
the social or formal reaction to it by actors in the criminal justice system and 
beyond. This edited publication is the sixth volume of the GERN Research 
Paper Series stemming from the annual doctoral summer school that took 
place in Ljubljana (Slovenia) in 2018 and was co-organized by the GERN and 
the Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor (Slovenia). 
The selected theme for this Summer School was “Challenges of Comparative 
Criminological Research”. 
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Civiel bewijsrecht voor de rechtspraktijk
5e, herziene uitgave
H.W.B. thoe Schwartzenberg/J.W. de Groot, 
E.M. Hoogervorst & B.T.M. van der Wiel (red.)
isbn 9789046610657 | 462 p. | € 44,00

Dit boek is opgezet door mr. H.W.B. thoe Schwartzenberg naar aanleiding 
van een in de praktijk gesignaleerde behoefte aan een behandeling van de 
belangrijkste bewijsrechtelijke vragen. Wij hebben haar praktijkgerichte 
benadering voortgezet: in hoeverre dient een advocaat te anticiperen op de 
bewijsrechtelijke positie van zijn cliënt en hoe gaat een rechter te werk bij 
het vaststellen van de relevante feiten en bij het verdelen van de bewijslast? 
Omdat de feitenrechter de meeste bewijsrechtelijke vragen beantwoordt, 
zijn regelmatig voorbeelden van lagere rechtspraak opgenomen. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar de stelplicht, de gemotiveerde betwisting, de regels 
van bewijslastverdeling waaronder bewijsverlichtingsmogelijkheden, de 
vereisten voor een bewijsaanbod en de bewijswaardering door de rechter. 
Ook de informatieplichten, de exhibitieplicht, bewijs door geschriften en 
het (voorlopige) getuigenverhoor, deskundigenbericht en de descente 
worden behandeld. Tot slot komt het bewijsrecht in een aantal bijzondere 
procedures aan bod, alsmede grensoverschrijdende bewijsverkrijging en 
internationaal bewijsrecht. De auteurs zijn allen werkzaam bij Houthoff.

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

Dit werk is het eerste en voorlopig enige werk in Vlaanderen over collabo-
ratief onderhandelen, ook de Harvard-methode genaamd. De zogenoemde 
Waterzooi-wet heeft de advocatuur een nieuwe rol gegeven: deze van 
collaboratief onderhandelaar. Het werk maakt niet alleen wegwijs in de 
onderhandelingstechnieken die de advocaat moet beheersen, maar ook 
in de techniek van de dealmaking: een overeenkomst bereiken met een 
meerwaarde, en toch de eigen cliënt het grootste stuk doen behalen. Een 
must voor de advocaat-ondernemer anno 2019, en nu ook de basis voor een 
wettelijk erkende kwalificatie.  

Complicity of States in the international illicit
Dimitris Liakopoulos
isbn 9789046610190 | 1194 p. | € 99,95

Complicity of States in the international ‘illicit’ aims to explore the role of state 
practice in the context of modern international law.  

Counter-terrorism & criminal law. A normative 
legitimacy test of terrorism-related offences on 
expression, information and movement
Stéphanie De Coensel
isbn 9789046610510 | 352 p. | € 39,00

In an effort to prevent a terrorist attack, legislators increasingly resort to 
criminal law measures at an early stage of the iter criminis. Although this 
pre-emptive turn is often criticized, a thorough assessment based upon 
the fundaments of the criminal justice system is largely absent in scholarly 
discourse. This book, therefore, subjects three types of terrorism-related 
offences (i.e. offences with an impact on expression, information and mo-
vement) in four Western-European countries (i.e. Belgium, the Netherlands, 
France and the United Kingdom) to a legitimacy test, based upon the 
principles of subsidiarity, proportionality and legality. Whilst subsidiarity 
primarily focusses on the grounds of criminalization (and more in particular 
the harm principle), proportionality and legality are reflected in a human 
rights assessment. The author examines the troublesome relationship bet-
ween an efficient security policy and the value of well-established principles 
of substantive criminal law. She argues that lowering both the standards of 
actus reus and mens rea is a dangerous evolution which undermines the rule 
of law. 

Criminal justice and corporate business 
RIDP Volume 91 issue 2
Paola Severino, John Vervaele & Antonio Gullo 
(Eds.) 
isbn 9789046610800 | 447 p. | € 70,00

This issue puts together the proceedings of the AIDP XX International 
Congress of Penal Law ‘Criminal Justice and Corporate Business’ held 
on 13th-16th November 2019, organised by the Italian National Group 
in collaboration with Luiss Guido Carli University. The Congress was the 
opportunity for over six hundred representatives of the AIDP national 
groups from all over the world to convene in Rome, Italy – a place that was 
last home to this meeting crucial for the life of the Association fifty years 
ago – to finalise the work of the International Colloquia. As the title explains, 
the 2019 International Congress has focused on the relationship between 
criminal justice and corporate business, reflecting the work of the AIDP over 
the past five years on individual liability for business involvement in inter-
national crimes, food regulation and criminal law, the interplay between 
administrative and criminal enforcement, the prosecution of corporations for 
violations of international law and related jurisdictional issues. The volume 
is divided into thematic sections and collects the major contributions to 
the XX International Congress, dealing with issues concerning corruption, 
financial markets and the role of criminal law; economic crime and the role 
of new technologies; corporate liability, business integrity and human rights 
protection; new perspectives related to the criminal justice and corporate 
business landscape. It also contains the resolutions adopted across the four 
International Colloquia preceding the XX international Congress. The articles 
published in this issue testify to the lively and cross-cutting debate that took 
place during the numerous plenary and parallel sessions of the Congress and 
that involved representatives of academia, institutions, governments, the 
judiciary, and the corporate community. 

Cultuur en btw
3e uitgave  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610916 | 222 p. | € 35,00

Cultuur is een ruim begrip dat heel wat activiteiten kan omvatten. In dit 
boek wordt de btw-regeling uiteengezet zoals die voor kunstenaars of 
verenigingen van toepassing is, in de mate dat ze zich met cultuur bezighou-
den. Centraal staat het begrip uitvoerend artiest. Ook de exploitatie van 
culturele centra, al dan niet in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf, 
komt aan bod. Hierbij is ook de subsidieproblematiek relevant vanuit de 
btw-aftrek. Ook de organisatie van evenementen komt ruim aan bod. 
Welk btw-tarief is van toepassing bij de verkoop van tickets? Wat is de 
btw-regeling bij de terbeschikkingstelling van een zaal door de exploitant 
van een inrichting voor cultuur, sport of vermaak? En wat bij de terbeschik-
kingstelling van een zaal voor het tentoonstellen van kunstwerken? En 
wat bij de organisatie van een beurs, een tentoonstelling of een dergelijke 
manifestatie? Vaak zijn culturele instellingen vrijgesteld van btw. Zij zijn 
dan btw-belastingplichtigen zonder recht op aftrek. In een aantal gevallen 
zijn het echter gemengde btw-belastingplichtigen omwille van de belaste 
handelingen die ze stellen. Culturele activiteiten die niet vrijgesteld zijn, 
geven het statuut van gewone btw-belastingplichtige met recht op aftrek. 
In dit boek komt het btw-statuut van zowel de kunstenaar zelf aan bod als 
dat van de culturele instellingen.  
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Data Protection and Privacy Under Pressure. 
Transatlantic tensions, EU Surveillance and 
big data 
Gert Vermeulen, Eva Lievens (Eds.)
isbn 9789046609101 | 341 p. | € 45,30

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

De Belgische Grondwet / La Constitution belge 
Reeks Maklu Wetboekpockets 
Constant De Koninck
isbn 9789046610855 | 155 p. | € 32,50

Sedert 1831 is de Belgische Grondwet — naast diverse herzieningen met 
een meer beperkte draagwijdte — het voorwerp geweest van acht grote 
herzieningen. De eerste twee grondwetsherzieningen, deze van 1893 en 
1921, betroffen de democratisering van het kiesstelsel. De zes daaropvolgende 
herzieningen, deze van 1970, 1980, 1988-1989, 1993, 2001 en 2012-2014, 
vormden het unitaire België om tot een federale Staat. Sinds de publicatie 
van de Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 (BS 17 februari 1994) 
werden in de Grondwet diverse nieuwe artikelen ingevoegd, in een belangrijk 
aantal artikelen wijzigingen doorgevoerd en een aantal artikelen opgeheven. 
In voorliggende tweetalige editie 2021 van de Gecoördineerde Grondwet zijn 
al deze wijzigingen en toevoegingen in de tekst van de Grondwet geïncorpo-
reerd (stand van zaken BS 1 januari 2021). Depuis 1831, la Constitution belge 
- en plus de diverses révisions de portée plus limitée - a fait l’objet de huit 
révisions majeures. Les deux premières révisions constitutionnelles, celles de 
1893 et 1921, concernaient la démocratisation du système électoral. Les six ré-
visions ultérieures, celles de 1970, 1980, 1988-1989, 1993, 2001 et 2012-2014, 
ont transformé la Belgique unitaire en un État fédéral. Depuis la publication 
de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (MB 17 février 1994), divers 
nouveaux articles ont été insérés dans la Constitution, des modifications ont 
été apportées à un nombre important d’articles et un certain nombre d’articles 
ont été supprimés. Dans cette édition bilingue 2021 de la Constitution 
coordonnée, toutes ces modifications ont été incorporées dans le texte de la 
Constitution (texte mis à jour jusqu’au Moniteur belge du 1er janvier 2021). 

De blauwe kamer
[Roman]
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609873 | 235 p. | € 22,95

De blauwe kamer gaat over het plegen van de perfecte moord. Louis werkt 
als belastingcontroleur. Hij verveelt zich op het werk en begint een roman te 
schrijven. Moeilijk is dat niet. De collega’s en de wereld rondom zich zijn een 
afdoende inspiratiebron. Kijken en meeluisteren is voldoende. Weldra geraakt hij 
echter verstrikt in een wereld waarin fictie en realiteit nog moeilijk van elkaar te 
onderscheiden zijn. Als zijn vrouw een minnaar neemt, beraamt hij de perfecte 
moord. Maar alles loopt even anders dan verwacht.

De btw-tarieven
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610428 | 337 p. | € 45,00

De btw-tarieven zijn in België 6 %, 12 % en 21 %. Vaak twijfelt men in de prak-
tijk wat het btw-tarief is voor de levering van een bepaald goed of bepaalde 
dienst. Dit is vooral in B2C-relaties relevant maar zelfs in B2B-relaties gaat het 
over een voorfinancieringsaspect. Naast de (verlaagde) btw-tarieven en hun 
toepassingsvoorwaarden in de onroerende sector bevat dit boek een overzicht 
van alle toepasselijke btw-tarieven voor goederen en diensten in België.

De commissaris en de andere organen of comités 
van de gecontroleerde entiteit - Le commissaire et 
les autres organes ou comités de l’entité contrôlée
hardcover - Reeks Informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat ICCI 2019-1
L. Acke, P. Comhaire, S. De Geyter, I. De Poorter, 
P.A. Foriers, C. Fornoville, A. François, J.-M. Gollier, 
R. Houben, D. Lambrecht, D. Lhoste, H. Olivier, A. 
Streel, N. Tissot, D. Willermain
isbn 9789046609880 | 254 p. | € 49,00
De bedrijfsrevisor vervult een opdracht van algemeen belang en is onontbeer-
lijk voor de goede werking van de economie. Hij stelt zijn deskundigheid, zijn 
professionalisme en zijn waarden ten dienste van zijn klanten en van alle be-
langhebbende partijen (klanten, leveranciers, investeerders, bankiers, publieke 
overheden, personeel) om een onafhankelijke dienstverlening te bieden met 
hoogstaande toegevoegde waarde en van algemeen belang met het oog op 
een versterking van het noodzakelijk vertrouwen in een goed functionerend 
economisch stelsel. De voornaamste doelstelling van zijn tussenkomst als 
commissaris bestaat erin de transparantie en de betrouwbaarheid van de 
financiële overzichten te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat 
die een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en 
de resultaten van de onderneming. In zijn hoedanigheid van controleorgaan 
van de onderneming dialogeert de commissaris met verschillende organen en 
comités die meestal intern, maar ook extern kunnen zijn aan de gecontroleer-
de entiteit. Zijn verhouding ermee wordt in dit boek omstandig toegelicht. 

De geboeide bewindvoerder. 
Een praktisch-juridische gids
3e uitgave
Ramona Batta
isbn 9789046610985 | 206 p. | € 33,00

Armoede kenmerkt deze tijd en is een hot topic in tv-programma’s, tijdschrif-
ten en glossy’s, maar ook in de gemeentelijke en landelijke politiek en in de 
jeugd- en ouderenzorg. Iedereen heeft een mening en velen willen helpen. 
Dagelijks worden nieuwe initiatieven geboren maar de grootste zorg wordt 
verleend door de professionele bewindvoerders. Zij zijn diegenen die iedere 
dag opnieuw voor deze groep mensen met een minimum aan financiële mid-
delen, binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen, 
het maximale eruit halen. Dit boek is een handleiding geschreven vanuit de 
wettelijke basis en vertaald naar de dagelijkse praktijk van bewindvoering in 
Nederland. Het is bedoeld voor de professionals, mantelzorgers, schuldhulpver-
leners, studenten en iedereen die door bewindvoering geboeid is.  
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De geheimhoudingsplicht en het verschonings-
recht van de advocaat
Nathalie Fanoy
isbn 9789046608968 | 473 p. | € 59,00

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

De kunstenaar, kunsthandelaars en -galerijen. 
Een analyse van de btw bij aankoop en verkoop 
van kunst 
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046609835 | 130 p. | € 29,00

Dit boek behandelt het btw-statuut van de kunstenaar en zijn relatie tot 
tussenpersonen en kopers van kunstwerken. Hoe is de btw-regeling bij de 
exploitant van een kunstgalerij? Wanneer kan kunst verkocht worden met 
6 % btw? Is er btw op de verhuur van kunst? Wanneer is er een vrijstelling 
voor de prestaties van uitvoerende artiesten? Wanneer kan kunst verkocht 
worden onder de margeregeling? Behoort het volgrecht tot de maatstaf 
van heffing bij de verkoop van kunst? Is de btw aftrekbaar indien men kunst 
aankoopt? Op deze vragen en nog veel meer krijgt u een antwoord in dit 
boek.  

De margeregeling toegelicht. Gebruikte goede-
ren, tweedehandse vervoermiddelen, kunst-
voorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen 
en antiquiteiten 
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046610275 | 202 p. | € 39,00

De margeregeling is een specifieke btw-regeling die kan toegepast worden 
door handelaars in gebruikte goederen, tweedehandse vervoermiddelen, 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Dit 
boek bevat een geactualiseerde versie van de toepasselijke regeling, zowel 
vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Het boek bevat ook de 
correcte verwerking van de margeregeling in de btw-aangifte, iets wat in 
de praktijk vaak misloopt. Er werden ook twee volledig uitgewerkte prak-
tijkcasussen opgenomen waarin ook een aantal specifieke gevallen aan bod 
komen. Ten slotte bevat het laatste deel van het boek een aantal specifieke 
vraagstukken inzake de margeregeling.  

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

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

De rol van seksuele scripts in seksueel grens-
overschrijdend gedrag 
Gandaius Meesterlijk, nr. 10
Laura Byn 
isbn 9789046611289 | 64 p. | € 24,00

Eén op twee Vlaamse jongeren met seksuele ervaring werd al ongewenst 
aangeraakt. Ook generatie Z worstelt duidelijk met seksueel grensoverschrij-
dend gedrag, en zowel daders als slachtoffers reageren vaak schouderopha-
lend of berustend. Die banalisering aanpakken, vergt o.m. een bijstelling van 
de kijk van jongeren op relaties, gendernormen en seksualiteit. Die wordt 
sterk bepaald door hun seksuele scripts – cultureel voorgeschreven en 
genderspecifieke scenario’s voor seksueel contact. Laura Byn biedt met haar 
uitstekend onderzoek voor het eerst inzicht in de rol van seksuele scripts 
op (de beleving van) seksueel grensoverschrijdend gedrag onder Vlaamse 
adolescenten.  

De sterrenchef
[Roman] 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611166 | 305 p. | € 24,00

In een sterrenzaak gaat een en ander mis. De sterrenchef droomt van een 
derde ster maar heeft zijn concurrenten en een belangrijke recensent tegen. 
Zijn restaurant draait op volle toeren maar de financiering ervan lijkt een 
dubieuze zaak. Chef Sergio Blumer is geniaal maar geraakt door de stress 
van de strijd om een derde ster verslaafd aan cocaïne. Ondertussen schrijft 
souschef Anthony Griglio aan een kookboek over scampigerechten en 
droomt hij ooit een eigen restaurant te kunnen beginnen. Een nabijgelegen 
Italiaans restaurant lijkt een dekmantel voor het witwassen van drugsgeld 
te zijn. De eigenaar van dit restaurant lijkt echter banden met slachthuizen 
en voedingsbedrijven te hebben. Daarnaast heeft hij goede contacten met 
culinaire gidsen. In de kookclub die door tien mannen werd opgericht, 
gebeuren vreemde dingen. Elke maand kookt topchef Sergio Blumer het 
lievelingsgerecht van één van de leden. Een aantal leden wordt ernstig ziek 
en ze sterven aan een hartstilstand. Toch blijven de leden van de kookclub 
bijeenkomen tot er slechts vier leden overblijven. Als een belastinginspec-
teur op mysterieuze wijze verdwijnt begint ook de politie zich met het reilen 
en zeilen van het sterrenrestaurant te bemoeien. 
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De vrijstellingsregeling voor kleine 
ondernemingen 
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046610268 | 100 p. | € 29,00

Dit boek licht de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen toe. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen btw-belastingplichtigen opteren voor deze 
regeling die voornamelijk een verlichting van de btw-verplichtingen beoogt. 
De verhoging van de drempel tot 25.000 euro, excl. btw, opent nieuwe perspec-
tieven. Zelfstandigen in bijberoep kunnen een veel hogere omzet realiseren. 
Gemengde btw-belastingplichtigen kunnen voor hun niet vrijgestelde 
handelingen opteren voor de vrijstellingsregeling en hun btw-verplichtingen 
op die manier minimaliseren. Het boek bespreekt de voorwaarden om van de 
vrijstellingsregeling te kunnen genieten en illustreert dit aan de hand van talrij-
ke voorbeelden. Ook de verplichtingen in het kader van het intracommunautair 
verwerven van goederen of bij grensoverschrijdende diensten komt aan bod. 
Ten slotte worden ook de overblijvende verplichtingen (facturering, bijzondere 
btw-aangifte, tabel van bedrijfsmiddelen, horeca en de geregistreerde kassa, 
…) inzake btw praktijkgericht uiteengezet. 

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

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

Descriptief en predictief analyseren van 
tijdreeksen in de bedrijfskunde
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046611081 | 101 p. | € 39,00

Tijdreeksanalyse is een statistische techniek die in de bedrijfskunde wordt 
gebruikt om tijdreeksgegevens van bedrijfsactiviteiten te beschrijven, te 
ontleden en te voorspellen. In Deel I behandelen we de descriptieve analyse 
van een tijdreeks. Deel II heeft betrekking op de predictieve analyse ervan en 
sluit af met een uitgewerkt tijdreeks-analysevraagstuk. Het werk kan gebruikt 
worden in de volgende sectoren: bedrijfskundig hoger onderwijs, bedrijfsleven 
en economische overheidsdiensten.

Deviance and Crime - Social Control, Criminal 
Justice, and Criminology in Europe
GERN Research Paper Series, nr 5
Axel Groenemeyer, Carole Gayet-Viaud, Gorazd 
Meško, Paul Ponsaers, Joanna Shapland (Eds.)
isbn 9789046609750 | 168 p. | € 45,00

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 secu-
rity and the importance of penal questions in society. Today GERN is a scientific 
network present in ten European countries and abroad, uniting researchers of 
different disciplines. Each year the GERN organizes a doctoral summer school, 
giving PhD students from the consortium the opportunity to present and 
discuss their ongoing projects and research results as well as meet young and 
senior researchers. With the inauguration of this 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. 
The series provides an excellent platform from which to survey key emergent 
topics in the field. With this series the editors and authors are contributing to a 
better understanding of contemporary questions, presenting recent research 
results and scientific reflection, by devising new approaches and by re-evalu-
ating the heritage of social sciences in this domain. It implies a new openness 
with regard to other disciplines and to the normative questions arising from 
the constructions of deviance and crime, the commission of criminal acts, its 
consequences and its development, as well as the application of deviance 
categories and the social or formal reaction to it by actors in the criminal justice 
system and beyond. This is the fifth volume stemming from the annual doctoral 
conferences organized by the GERN in September 2016 in Dortmund, Germany. 
The selected theme for this Summer School was “Deviance and Crime – Social 
Control, Criminal Justice, and Criminology in Europe”; 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 fresh and new perspectives 
on deviant and criminal careers, on the history of restorative justice and on crime 
as the central theoretical concept in criminology. 

Doorrekening en doorfacturering van kosten
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610701 | 165 p. | € 38,00

Dit boek handelt over de doorrekening van kosten en over de doorfacturering 
van kosten. Het gaat om: Factureren – Doorrekening van kosten – Voorschot-
ten – Doorfacturering (sensu stricto) / commissionairsfictie – Selfbilling. Wan-
neer heeft men te maken met naast elkaar staande (zelfstandige) prestaties? 
Wanneer volgt de bijzaak de hoofdzaak? Wanneer heeft men te maken met 
een complexe prestatie of samengestelde handeling? Wat is het verschil tussen 
complexe handelingen en met de hoofdhandeling “(nauw) samenhangende 
handelingen”? Aan de hand van de meest in de praktijk voorkomende gevallen 
wordt uitgelegd hoe de doorrekening en doorfacturering van kosten correct 
moet gebeuren. Het gaat hierbij om feitenkwesties maar ook om facturerings-
techniek. 

Douane
Bronnenboek
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611197 | Verschijnt binnenkort

Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde versie van de Algemene wet inzake 
douane en accijnzen, het Europees Douanewetboek, de uitvoeringsbesluiten 
en -verordeningen, en de wetgeving inzake douanevertegenwoordiging, 
bijgewerkt tot 1 juli 2021. In dit boek vindt u, naast de fiscale bepalingen 
en de praktische uitvoering ervan, ook alle informatie over de procedure 
bij inbreuken en het betwisten van boetes (bezwaar, fiscale bemiddeling, 
correctionele rechtbank, …). Ondernemers en handelaars, douaneambte-
naren, overheden, bedrijfsjuristen, rechtspractici, studenten en economische 
beroepen beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en 
voordelige tekstuitgave.  
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E-commerce en btw. De toekomst van retail en 
distance selling in een platformeconomie
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610817 | 180 p. | € 35,00

“I Want What I Want When I Want It” is de huidige tendens in het 
consumptielandschap. De samenleving en de wereld om ons heen worden 
steeds meer gedomineerd door elektronische marktplaatsen en platformen. 
De consument wordt prosument, hij verkoopt ook bijkomstig goederen of 
verstrekt diensten. De opkomst van de deeleconomie opent bovendien ook 
nieuwe commerciële mogelijkheden. De verkoop op afstand is (internatio-
naal) aan een opmars bezig en het aantal toepassingen blijft groeien. Het 
traditionele onderscheid tussen B2C en B2B vervaagt, iedereen gaat aan ie-
dereen verkopen. Door de deeleconomie ontstaan nieuwe kanalen C2C maar 
zelfs C2B. De digitale marktplaatsen, platformen en veilingen laten iedereen 
toe aan iedereen te verkopen. Doordat webshops al dan niet over een 
voorraad kunnen beschikken, ontstaat vaak ook een logistieke uitdaging. De 
verzending of het vervoer maakt een belangrijk (kosten)aspect uit van de 
verkoop via webshops. Daarnaast zal het soms nodig zijn zich in bepaalde 
lidstaten te identificeren voor btw-doeleinden. Ook de retourzendingen 
vormen een uitdaging. Dit boek handelt over de nieuwe uitdagingen en 
werking van retail en e-commerce en het fiscale gunstregime voor bepaalde 
vormen van leveringen van goederen of diensten via een digitaal platform. 
Het boek bevat ten slotte de nieuwe regels inzake btw die van toepassing 
zijn vanaf 2021 op e-commerce in een B2C-omgeving. De werking van de 
MOSS en OSS komt hierbij aan bod. 

Een pleidooi voor euthanasie zonder grenzen
Patrick Herbots
isbn 9789046611012 | 287 p. | € 39,00

In dit boek wordt de huidige Belgische euthanasiewetgeving uit de doeken 
gedaan, en wordt af en toe een blik geworpen over de grenzen heen, naar 
de situatie van onze noorderburen. De auteur formuleert enkele voorstellen 
tot verandering. Volgens de auteur moet het zelfbeschikkingsrecht van 
het individu centraal komen te staan. De houding die zou moeten worden 
aangenomen t.a.v. het zelfbeschikkingsrecht kan het best samengevat wor-
den met de woorden van de Belgische filosoof Gilbert HOTTOIS: “Behandel 
anderen niet zoals u behandeld wilt worden, maar zoals zij behandeld willen 
worden”. Mensen die waardig willen sterven hebben lak aan pompeuze 
zinnen, zoals  bijvoorbeeld “Het leven van ieder mens, ongeacht zijn 
gezondheidstoestand, handicap of lijden, behoudt zijn volledige waardigheid 
en moet worden gerespecteerd.” Zulk standpunt getuigt van een volledig 
disrespect voor de vrije keuze van ieder individu en het recht op een waardig 
afscheid. De auteur deelt de mening van de Nederlandse jurist Huib DRION 
die dertig jaar geleden reeds de stelling verdedigde dat mensen die klaar 
zijn met leven, bij de arts de nodige middelen moeten krijgen om zo hun 
leven op een eigen gekozen moment te beëindigen. Iemand die kiest voor 
euthanasie mag niet bevoogdend de les worden gespeld en er zouden hem 
ook geen voorwaarden meer mogen worden opgelegd. Iedereen is namelijk 
de bezitter van zijn eigen dood. De in dit boek voorgestelde wetswijzigingen 
moeten niet alleen beletten dat mensen nodeloos lijden tijdens hun laatste 
momenten op aarde; ze moeten ook helpen voorkomen dat mensen na een 
mislukte poging tot zelfmoord een droevige getuigenis uitmaken van het 
mislukt proberen; ze moeten helpen verhinderen dat hulpeloze mensen 
ertoe verplicht worden voor al hun behoeften een beroep te doen op 
verzorgers en moeten ten slotte preveniëren dat achterblijvers niet de kans 
krijgen om afscheid te nemen van hun dierbaren. 

Een praktische gids bij btw-controle
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610350 | 314 p. | € 45,00

De controle van het uitgeoefende recht op aftrek vormt een belangrijk on-
derdeel van een btw-controle. Wat is het verband tussen de opeisbaarheid 
en het recht op aftrek? Was de uitgeoefende aftrek terecht of onterecht? 
Werden de aftrekbeperkingen en uitsluitingen gerespecteerd? Is er al dan 
niet verjaring ingetreden? Kan de btw herzien worden of niet? In dit boek 
worden een aantal zaken uit de controlepraktijk samengebracht zodat er 
inzicht kan verworven worden in hun onderlinge samenhang: recht op 
aftrek versus bewijsvoering van het beroepsgebruik, hiërarchie in de toe 
te passen correctieregels inzake btw, herziening van de btw en ingetreden 
verjaring. Het boek beperkt de theorie en legt de problematiek uit vanuit 
praktijkvoorbeelden met concrete berekeningen. Dit boek wil dan ook een 
gids zijn bij btw-controles om een antwoord te bieden op de vaak in de 
praktijk voorkomende discussiepunten. 

Een veiligheids- en gezondheidsmanage-
mentsysteem volgens Veiligheidschecklist 
Aannemers VCA 2017/6.0 
Jan Dillen
isbn 9789046610138 | 130 p. | € 39,00

Veel aannemers zijn gecertificeerd volgens de Veiligheidschecklist 
Aannemers VCA. In deze VCA-checklist zijn er VCA-opleidingen voorzien en 
bij deze opleidingen bestaan handboeken om te kunnen slagen in deze 
VCA-examens. Over de checklist zelf bestaat weinig informatie. Daarom is 
deze uitgave nuttig. Zij bespreekt de nieuwe VCA-checklist 2017/6.0. De 
oude checklist VCA 2008 komt, wegens voorbijgestreefd, niet meer aan 
bod. Bij nieuwe wijzigingen aan de VCA 2017/6.0, wijzigingen die voorzien 
zijn, zal deze uitgave worden aangepast. De auteur meent dat wijzigingen 
aan deze versie 2017/6.0 noodzakelijk zijn om de VCA te moderniseren. 
Deze modernisering dient volgens de auteur te bestaan uit: een grotere 
systeemaanpak in de VCA-checklist, een grotere alignering met andere 
ISO-managementsystemen zoals ISO 9001, 14001 en/of 45001, het verlaten 
van een enge procedureaanpak (moderne managementsystemen spreken 
over gedocumenteerde informatie), grotere mogelijkheden tot aanpassing 
van de eisen aan de specifieke situatie (een veiligheids- en gezondheids-
managementsysteem is immers afhankelijk van de context waarbinnen 
het opereert). Dit alles komt uitgebreid aan bod in deze uitgave waarin 
alle VCA-eisen worden besproken. Op die manier weet uw organisatie aan 
welke eisen zij moet voldoen om zonder problemen de VCA*, VCA** of 
VCA-Petrochemie audit te doorstaan, resulterend in een VCA-certificaat. 
 

Engaged Learning in Europe
IDC Impact Series, nr. 1 - Courtney Marsh, 
Lindsey Anderson, Noël Klima (Eds.)
isbn 9789046610923 | 143 p. | € 29,95

Globally, there are growing calls for Higher Education Institutions to become 
more civically engaged and socially relevant while increasing public interest 
in the impact of universities on their localities and regions. Engaged Learning 
facilitates students to apply theory to real-world contexts outside of the Uni-
versity and to co-produce knowledge with and for the community. Engaged 
Learning provides students with the skills which increase their employability, 
and improve their personal and professional development, while commu-
nities gain access to skills to help develop, evaluate, or communicate their 
work with regard to actual societal challenges. To enhance the knowledge 
and understanding of what constitutes a successful and sustainable Engaged 
Learning programme an in-depth view is provided into practices from six 
institutional contexts from six countries throughout Europe. Highlighted is 
the diversity and flexibility to be found within Engaged Learning initiatives. 
However, the one constant is each initiative’s commitment to a concept where 
reciprocity between the students, universities, and communities, is prioritised. 
While the examples themselves differ in their structure and intended 
outcomes, this diversity is a benefit of Engaged Learning and further cements 
the varied nature across the disciplines and Europe. 

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

European Health Law is the most authoritative guide to the subject. Written 
by leading experts in health law, this book offers an in depth review of the 
main themes in European health law, from patients’ rights and duties, the 
role of health professionals, and health care financing and rationing, to 
public health and health related issues, such as occupational health and en-
vironmental health. An unparalleled resource for students and practitioners, 
this is the book you need on European health law.  
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European integration through member states’ 
constitutional identity in EU law 
Dimitris Liakopoulos
isbn 9789046609842 | 213 p. | € 45,00

The present research aims to verify the nature and extent of the identity 
clause and to establish the role that art. 4, par. 2 TEU is called to perform in the 
management of conflicts.

Europese basisteksten  10e, herziene uitgave  
Reeks Maklu Wetboekpockets
Tony Joris
isbn 9789046611265 | 1060 p. | € 45,00

Deze uitgave 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 Slo-
takte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon 
heeft aangenomen. In deze versies wordt geen rekening gehouden met de 
uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, en dit omdat de 
EU-Verdragen nog niet werden aangepast aan een Europese Unie met zeven-
entwintig lidstaten. Deze Verdragen moeten bijgevolg gelezen worden met 
de Brexit in het achterhoofd. In deel 1 zijn ook nog een aantal constitutionele 
besluiten opgenomen, zoals het nieuwe Besluit inzake de samenstelling van 
het Europees Parlement (waarin wel rekening wordt gehouden met de Brexit). 
Deel 2 bevat een aantal teksten inzake Europese rechtspleging, terwijl in deel 
3 documenten terug te vinden zijn aangaande de Europese besluitvorming, 
nl. de reglementen van orde van het Europees Parlement, de Europese Raad, 
de Raad en de Europese Commissie, de besluiten van de Europese Raad en de 
Raad betreffende het voorzitterschap van de Raad, het Kaderakkoord over de 
betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie, de 
“Comitologie”-Verordening en de nieuwe Verordening betreffende het burgeri-
nitiatief. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de daarbij 
horende toelichtingen kunnen ook nu weer worden aangetroffen in deel 4. 
Wat niet mag niet ontbreken in dit deel, is de recente Verordening betreffende 
een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting, 
een instrument ter bescherming van de rechtsstaat in de Europese Unie. Deel 4 
sluit af met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, samen met enkele aan dit Verdrag gehechte 
protocollen. Bijgewerkt tot en met 1 oktober 2021. 

Facturering van diensten
Luc Heylens, Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610329 | 356 p. | € 47,00

De correcte facturering van diensten is niet gemakkelijk en vereist een goede 
kennis van de btw-regels. Hoe worden bijvoorbeeld firmawagens en de “voorde-
len van alle aard” inzake btw gefactureerd en boekhoudkundig verwerkt? In dit 
boek wordt op een zeer praktische manier stapsgewijs geanalyseerd of er Bel-
gische btw dient gefactureerd te worden of dat er daarentegen een vrijstelling 
geldt of dat de btw kan verlegd worden naar de medecontractant. Hoe moet de 
factuur opgesteld worden en welke zijn de verplichte vermeldingen? In welke 
taal? Wanneer moet er geen factuur worden uitgereikt? Wanneer is er steeds 
een factuur nodig, zelfs al verricht men diensten aan een particulier? Wat is de 
relatie tussen de factuur en de geregistreerde kassa? Uitgaand factuurboek of 
dagboek van ontvangsten? Wat met vouchers? Welke zijn de factureringsregels 
bij grensoverschrijdende diensten? Wat is “gevestigd” zijn, wat is een “vaste 
inrichting” hebben in het kader van het factureringsproces? Wat moet er op de 
factuur staan opdat de btw aftrekbaar is bij de medecontractant? Kortom een 
praktisch werkinstrument voor elke accountant of belastingconsulent.

From the alley to the web. Belgian involvement 
on drug cryptomarkets
Reeks Institute for International Research on 
Criminal Policy - IRCP nr. 57
Charlotte Colman, Antoon Bronselaer, 
Marie-Sophie Devresse, Geert Slabbekoorn, 
Sacha Piron, Yoram Timmerman 
isbn 9789046610718 | 204 p. | € 35,00

Developments in technology have not only transformed aspects of our 
daily life, but they have also impacted the way in how illicit transactions are 
organised, such as illicit drug supply and demand. This book focuses on illicit 
drug transactions through drug marketplaces on the dark web, also called 
cryptomarkets. The dark web is an encrypted, small part of the internet not 
searchable by regular search engines. These drug cryptomarkets offer an 
unprecedented opportunity to study a drug market and to monitor new trends 
in drug supply and demand. International research has provided some general 
insights into the profile, experiences and motivations of drug cryptomarket 
vendors and buyers. This research has however indicated that national diffe-
rences exist regarding the different variables that relate to cryptomarket use 
and prevalence. Therefore, in 2019, the Belgian Science Policy Office (BELSPO) 
commissioned and financed CRYPTODRUG shedding a first, yet necessary, light 
on illicit drug trade on cryptomarkets from a Belgian perspective. From the 
alley to the web. Belgian involvement on drug cryptomarkets discusses these 
CRYPTODRUG results. The book does not only focus on the profile of Belgian 
vendors selling illicit drugs on drug cryptomarkets, but also provides a first 
insight into the experiences and motivations of Belgian cryptomarket buyers. 

Gemeentelijke Administratieve Sancties
Bronnenboek
Bunker Hill Group
isbn 9789046610565 | 180 p. | € 33,00

We moeten niemand uitleggen wat een GAS-boete betekent. Het opleggen 
van deze boete is echter ook aan regels gebonden en betwisting is mogelijk. In 
dit Bronnenboek wordt een overzicht geboden van de wetgeving, inbegrepen 
de omzendbrieven waaraan de overheid zich te houden heeft. Een verwittigd 
man is er twee waard. Bijgewerkt tot 1 mei 2020. 

Gerechtelijk Wetboek
25ste, herziene uitgave
Reeks Maklu Wetboekpockets
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611258 | 1025 p. | € 39,95

Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde versie van het Gerechtelijk Wetboek, 
bijgewerkt tot 20 oktober 2021. Zowel studenten als rechtspractici  
(magistraten, advocaten, politieambtenaren, gerechtsdeurwaarders, 
deskundigen, bemiddelaars, ...) beschikken met dit zakwetboekje over een 
accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave. Een uitgebreid alfabetisch 
trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriendelijk. 
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Golf en btw
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611210 | 86 p. | € 29,95

Golfverenigingen kunnen commercieel uitgebaat worden, maar zijn ook 
vaak instellingen zonder winstoogmerk. Wanneer is er btw verschuldigd? Dit 
boek behandelt de btw-aspecten van de golfsport. Het Hof van Justitie sprak 
zich in een aantal belangrijke arresten uit over de voorwaarden voor vrij-
stelling van golf als sport. Hoe zit het met de inkomsten uit gebruik van het 
golfterrein, verhuur van golfballen en clubs, verhuur van golfkarren, verkoop 
van golfclubs en het houden van golftoernooien en -evenementen waar-
voor de golfclub inschrijvingsgeld heeft ontvangen? Geldt de vrijstelling ook 
voor niet-leden die komen golfen? En wat bij enkel gebruik van de driving 
range? Wat als er evenementen (eetfestijnen, toernooien, benefietavonden, 
…) worden georganiseerd door de golfvereniging voor het verkrijgen van 
financiële middelen? En wat als de exploitatie van een golfterrein gebeurt 
door een autonoom gemeentebedrijf? Hebben toegekende subsidies recht 
op het recht op aftrek van de golfvereniging? Hoe moet het recht op aftrek 
van de btw van zo’n golfclub worden bepaald? 

Grondbeginselen van de btw - Deel 1
3e, herziene uitgave
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611036 | 166 p. | € 29,95

De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek worden 
de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit 
een praktisch oogpunt benaderd. De begrippen tijdstip van een handeling, 
belastbaar feit en opeisbaarheid vormen de ruggengraat van het btw-stel-
sel. Ook de uitreiking van de factuur als voornaamste btw-document is 
gekoppeld aan deze twee begrippen. De lezer begrijpt na het lezen van dit 
boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factureringsverplich-
ting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds en het ontstaan en de 
uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant anderzijds. Ook 
de problematiek van de voorschotten (aanbetalingen) en de link met de 
opeisbaarheid komt uitgebreid aan bod. Ten slotte wordt de problematiek 
van onbetaalde facturen geanalyseerd en wordt ingegaan op het gevolg van 
spontane regularisaties inzake btw.  

Grondbeginselen van de btw - 
Deel 2: Analyse van de intracommunautaire 
handelsstromen
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610688 | 398 p. | € 49,95

In dit boekdeel wordt de factureringsstroom van de voornaamste 
intracommunautaire handelingen grondig geanalyseerd. In deel 1 wordt het 
btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen 
geanalyseerd. In deel 2 komt het intracommunautair driehoeksverkeer en 
intracommunautaire handelingen door een btw-eenheid aan bod. Deel 3 
bespreekt de transportdiensten en aanverwante diensten. Deel 4 ten slotte 
analyseert het factureren van materieel werk (waaronder maakloonwerk) 
en expertise. Telkens worden de lokalisatiecriteria bepaald en wordt aange-
duid wie de schuldenaar van de btw is. Ook de btw-verplichtingen komen 
aan bod en meer bepaald de verwerking in de btw-aangifte. 

Grondbeginselen van de btw - 
Deel 3: Analyse van de invoer en uitvoer
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610695 | 225 p. | € 39,95

In dit boekdeel worden de handelingen met derde landen en derdelands-
gebieden geanalyseerd. In deel 1 wordt de invoer van goederen grondig 
geanalyseerd. In deel 2 wordt de (vrijstelling) bij uitvoer van goederen 
geanalyseerd. Ten slotte worden een aantal casussen inzake invoer, uitvoer, 
opschortende regelingen, internationaal vervoer en hiermee samenhangen-
de diensten behandeld waarbij de btw-verplichtingen worden besproken. 

Grondbeginselen van de btw - 
Deel 4: Procedure btw 
Stefan Ruysschaert 
isbn 9789046610961 | 413 p. | € 49,95

Dit boek maakt deel uit van de reeks “Grondbeginselen van de btw” 
en behandelt de procedure inzake btw. In een eerste deel worden de 
bewijsmiddelen inzake btw bestudeerd. In een tweede deel worden de 
controlemaatregelen besproken. In deel 3 wordt de verjaring inzake btw 
geanalyseerd. Ten slotte wordt in deel 4 het geding behandeld. Hierbij 
wordt voornamelijk de administratieve commentaar ter zake weergegeven. 
Daarnaast wordt de procedure voor de dienst voorafgaandelijke beslissingen 
weergegeven en de procedure voor de bemiddelingsdienst. 

Handboek btw 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609644 | 436 p. | € 49,00

De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek worden 
de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” 
vanuit een praktisch oogpunt benaderd. De verschillende facetten van 
het btw-stelsel uit de controlepraktijk worden samengebracht zodat er 
inzicht kan verworven worden in hun onderlinge samenhang: recht op 
aftrek versus bewijsvoering van het beroepsgebruik, hiërarchie in de toe 
te passen correctieregels inzake btw, herziening van de btw en ingetreden 
verjaring. Het boek beperkt de theorie en legt de problematiek uit vanuit 
praktijkvoorbeelden met concrete berekeningen. De lezer begrijpt na het 
lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factu-
reringsverplichting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds, en het 
ontstaan en de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant 
anderzijds. Doordat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van voorbeelden 
en praktijkgevallen, is het boek ook bruikbaar als handboek in opleidingen 
waar een praktijkgerichte btw-opleiding wordt gegeven.  
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Handboek doorfacturering
4e uitgave - hardcover
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609309 | 378 p. | € 59,00

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

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

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

Handboek Verhoren 2
Reeks Politie Praktijk Boeken
Marc Bockstaele
isbn 9789046609200 | 480 p. | € 55,00

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

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

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

Het DBFM-contract, onroerende leasing en sale-
and-lease-back. Instrumenten voor optimalisatie 
van overheidsinvesteringen 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610282 | 100 p. | € 29,00
DBFM-overeenkomsten zijn een interessant middel om grotere investeringen 
te realiseren met een beperkt budget door de spreiding van de investe-
ringskost in de tijd. Naast het ontwerp en de bouw en de kredietverlening 
(financiering) wordt door een private partner ook voorzien in het onderhoud 
van de gebouwen waardoor het mogelijk wordt kwaliteitseisen te stellen aan 
het project. De financiering kan diverse vormen aannemen zoals een huurkoop 
of een onroerende leasing. De btw op het project is via onroerende leasing 
bovendien bij de leasinggever wat een lagere vergoeding impliceert voor de 
terbeschikkingstelling van de gebouwen. Ook de leasingnemer kan de btw 
recupereren in de mate dat hij het statuut heeft van btw-belastingplichtige 
met recht op aftrek. Hier is de voorwaarde inzake een winstverdelingsoogmerk 
(bv. voor een AGB) cruciaal. Onroerende leasing kan bovendien in een aantal 
gevallen tegen een lager btw-tarief (bv. onderwijsgebouwen, in het kader 
van sociaal beleid, …). Sale-and-lease-back ten slotte biedt als financiële 
verrichting ook heel wat cashflowvoordelen.  

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

Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het door velen 
geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de uitbaters van maneges maar ook 
naar al diegenen die met dieren bezig zijn. Wanneer wordt men btw-belas-
tingplichtige bij het fokken of verkopen van paarden? Waar stopt de hobby en 
begint de belastingplicht? Is er dan volledig recht op aftrek voor de aankopen 
en investeringen? Is de terbeschikkingstelling van weiden en stallen een 
vrijgestelde onroerende verhuur of gaat het om een belaste complexe dienst? 
Wanneer is de paardensport vrijgesteld en onder welke voorwaarden? Kan 
een paard verkocht worden onder de margeregeling? Zijn lessen paardrijden 
altijd vrijgesteld? Gaat het om onderwijs of sport? Is er btw bij de verhuur 
van paarden? Gaat het om een vervoerdienst? Wanneer is de deelname aan 
wedstrijden van die aard dat het aanleiding geeft tot gemengde btw-belas-
tingplicht? En wanneer blijft men toch een gewone btw-belastingplichtige 
met volledig recht op aftrek?  
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Hoe vind ik recht?
4e, herziene uitgave
Dirk Vanheule
isbn 9789046610039 | 293 p. | € 27,50

Wie een antwoord wil geven op een juridische vraag, moet op een efficiënte 
wijze het juridische bronnenmateriaal 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 basis-
vaardigheden in de rechtsmethodiek, die onmisbaar zijn in het geheel van 
de opleiding en de latere juridische beroepsuitoefening, 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 voor-
afgaandelijk 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.  

Horeca en btw
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046610305 | 310 p. | € 45,00

Dit boek bevat de btw-regels die in 2020 van toepassing zijn in de horeca. 
Uiteraard vormt de bespreking van de verplichting tot het al dan niet hou-
den van een geregistreerd kassaregister en black box een belangrijk deel van 
het boek. Wie moet een GKS houden, en vooral: wie niet? That’s the questi-
on! De praktijkvragen komen aan bod. Hoe zit het met de 25.000-regel en 
de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, de forfaitaire regeling 
en de geregistreerde kassa? Moeten vzw’s een geregistreerde kassa houden? 
En wat bij het organiseren van evenementen? Wat zijn de toepasselijke 
btw-tarieven? Daarnaast komen echter ook een aantal klassieke topics aan 
bod die in de horeca van belang kunnen zijn, zoals de verhuur van zalen 
(al dan niet met eten of drinken), de organisatie van seminaries, … Niet 
alleen de klassieke horecazaken komen ter sprake, maar ook de kantines 
van sportclubs, de cafetaria van musea of andere culturele verenigingen, de 
cafetaria van ziekenhuizen, openbare besturen, … Ten slotte bespreken de 
auteurs ook een aantal topics waar vaak getwijfeld wordt hoe de regeling 
juist in elkaar zit. Het gaat dan om de problematiek van de aankoopbons 
(vouchers), de regeling voor businessseats en loges, …  
 

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

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

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk 
recht op het beroep van bedrijfsrevisor - Impact 
des modifications du droit civil sur la profession 
de réviseur d’entreprises
hardcover 
Reeks Informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat ICCI 2020-1
J. Baeck, D. Bruloot, F. Danis, J. Du Mongh, 
F. Lalière, W. Vandenbussche
isbn 9789046610763 | 238 p. | € 49,00

Onderhavig boek behandelt de impact van de wijzigingen in het burgerlijk 
recht op het beroep van bedrijfsrevisor. Het eerste hoofdstuk betreft het hu-
welijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht en met name de vraag 
hoe de wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht het onbillijk gebruik 
van het vennootschapsrecht neutraliseren. In het tweede hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op de voorbereiding van de erfopvolging in het licht van de 
continuïteit van de familiale onderneming, in het bijzonder de mogelijkheid 
tot de sluiting van erfovereenkomsten. Het derde hoofdstuk behandelt de 
Pandwet. Naast het pandrecht bevat deze wet ook bepalingen inzake het 
eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Het overzicht van het nieuwe 
burgerlijk recht voor de bedrijfsrevisoren eindigt met het vierde hoofdstuk 
over Boek 8 (‘Bewijs’) van het nieuw Burgerlijk Wetboek dat op 1 november 
2020 in werking is getreden. 

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

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

Insiders of outsiders? De voor- en nadelen van 
externe en interne mediation  
Georg Frerks, Ton Jongbloed, Marion Uitslag, 
Tobia Westra (red.)
isbn 9789046609651 | 152 p. | € 28,30

Waar van oudsher mediation gezien werd als de bemiddeling van een 
onafhankelijke, door beide partijen geaccepteerde, deskundige outsider 
– externe mediation dus –, zien we in toenemende mate dat organisaties 
ook zelf mediation en mediators (insiders) aanbieden om problemen en 
conflicten op te lossen – aangeduid met interne mediation. Dit boek gaat 
over de voor- en nadelen van respectievelijk interne en externe mediation. 
Eén voordeel van interne mediation is dat het een verdere institutionalise-
ring, en daarmee normalisering en bredere acceptatie, van mediation als 
geprefereerde manier van conflictoplossing vormt. Ook kan een interne 
mediator toegankelijker zijn of overkomen, en hoeft het kostenaspect voor 
een partij minder zwaar te wegen. Aan de andere kant kleven er ook nade-
len aan interne mediation. Men kan bijvoorbeeld betwisten of een interne 
mediator niet op gespannen voet staat met de principes van de klassieke 
mediation die een volledige onafhankelijkheid van de mediator eisen. Is die 
interne mediator wel voldoende onafhankelijk van de betreffende orga-
nisatie of wordt deze misschien toch al gauw ervaren als een verlengstuk 
daarvan? Maar misschien is een organisatie wellicht ook eerder geneigd 
een voorstel van de interne mediator te aanvaarden, terwijl dat van een 
externe mediator gemakkelijker ter zijde kan worden geschoven. Naast het 
bovengenoemde centrale thema worden in dit boek hoofdstukken gewijd 
aan andere actuele ontwikkelingen op het terrein van mediation, zoals met 
betrekking tot de mediationwet, de plaats van zingeving bij mediation, 
strafrechtmediation in het licht van kinderrechten en de activiteiten van het 
College voor de Rechten van de Mens.   
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International and transitional criminal justice 
& human rights
RIDP Volume 89 issue 2
Christine Van den Wyngaert, William Schabas, 
Gert Vermeulen (Eds.)
isbn 9789046609897 | 103 p. | € 40,00

A quarter-century ago, the ‘short twentieth century’ came to an end, marked by 
the fall of the Berlin Wall and the breakup of Yugoslavia and the Soviet Union. 
International criminal justice awakened from its post-Nuremberg hibernation. 
In the ensuing decades, a multitude of international criminal tribunals was 
established as well as unprecedented initiatives at the national and regional 
levels. This movement for justice and accountability transformed the protection 
of human rights. Cherif Bassiouni was at the centre of this process from its 
beginning until his passing, in September 2017, and has been absolutely 
instrumental in its origins. From the beginning of his career, he brought oxygen 
to the embers of the post-Second World War initiatives. He linked them to more 
contemporary issues, such as the struggle against apartheid in South Africa 
and the campaign for new standards and instruments to address issues such 
as torture. Through the International Institute for Higher Studies in Criminal 
Sciences, now renamed the Siracusa International Institute for Criminal Justice 
and Human Rights, Cherif Bassiouni regularly assembled experts, practitioners, 
international officials and public intellectuals in the promotion of law and policy. 
He was also President of the International Association of Penal Law (IAPL-AIDP) 
for fifteen years. In September 2018, colleagues and friends of Cherif Bassiouni 
assembled for a high-level academic conference in Siracusa, organised around 
themes central in his massive oeuvre: international and transitional criminal 
justice and human rights. The chapters in this humble volume provide a written 
record of the conference, in recognition, honour and memory of his legacy.

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

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

Invordering van fiscale en niet-fiscale schulden
Bronnenboek
Bunker Hill Group
isbn 9789046610480 | 190 p. | € 39,00

Dit Bronnenboek bevat, naast het Wetboek van de minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, dat op 1 januari 2020 
in werking trad, ook een aantal uittreksels uit Wetten, Uitvoeringsbesluiten, de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit, Ordonnanties en Europese Richtlijnen die een alge-
meen belang hebben voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. 
Studenten, rechtspractici, gerechtsdeurwaarders, ambtenaren en economische 
beroepen beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en 
voordelige tekstuitgave. Bijgewerkt tot 1 april 2020. 

Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en 
praktijk
5e uitgave - hardcover
Jolande uit Beijerse
isbn 9789046610909 | 286 p. | € 43,00

Jeugdige verdachten tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk strafbaar feit ze 
worden verdacht, recht op een behandeling volgens aparte procedures door 
gespecialiseerde autoriteiten en instellingen, en, na veroordeling, op aparte 
op opvoeding gerichte jeugdsancties. Deze jeugdsancties kunnen ook worden 
toegepast op jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. In het voorliggende hand-
boek wordt op een verfrissende manier beschreven hoe dit jeugdstrafrecht in 
de Nederlandse wet heeft vorm gekregen. Daarbij wordt steeds de koppeling 
gemaakt met de beginselen ofwel de achterliggende principiële keuzes en 
bedoelingen van de wetgever en het functioneren van deze wettelijke regeling 
in de rechtspraktijk. Het boek is geschreven vanuit een eigentijdse benadering 
waarbij het jeugdstrafrecht wordt behandeld in de volgorde zoals die zich 
ook in de rechtspraktijk voordoet. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld een ruime 
behandeling terug van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en 
het Openbaar Ministerie omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde 
misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte 
hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau en de fase van de 
voorlopige hechtenis. 

Justice in time. Pleidooi voor korte procedures. 
Iedereen wint. De advocaat nog het meest. 
Simon Deryckere
isbn 9789046610206 | 154 p. | € 24,00
Waarom duren gerechtelijke procedures bij ons vaak zo lang? Daarvoor zijn 
vele redenen, maar geen enkele goede. Wie de kwaal goed wil bestrijden, 
stelt best de juiste diagnose. De hoofdschuldigen zijn de verouderde proce-
dureregels. Blame the system, not the people. Het goede nieuws is dat deze 
procedureregels snel, eenvoudig én gratis kunnen worden aangepast. Veel 
gemakkelijker ook dan mensen te veranderen. Hoe snel verandert u zelf? Dit 
boek wil een ernstige aanzet geven, met 50 welgemikte concrete voorstellen. 
Een strenge selectie van best practices in rechtbanken, vooruitziende rechtsleer 
en een eigen, pragmatische kijk, vaak geïnspireerd op landen die beter scoren. 
Op die manier kan Justitie snel een nieuw elan krijgen. Voor de zovelen, die al 
zolang wachten. En ook een heel klein beetje voor onszelf. Er zijn altijd genoeg 
problemen. Nu nog voldoende oplossingen.  

Justice, home affairs and security. European 
and international institutional and policy 
development
3rd, revised edition
Gert Vermeulen, Wendy De Bondt
isbn 9789046610169 | 321 p. | € 33,00

This book offers insight into the development of the EU in the areas of justice, 
home affairs and security, embedded in a broader international context. In 
addition to the main part, dedicated to the EU, the book features chapters on 
cooperation in the areas concerned at Benelux, Schengen, Council of Europe, 
NATO, OSCE, G8/G20, OECD and UN levels. The chapter structure is identical for 
all cooperation levels addressed, discussing their actual policies after sketching 
their historical development and institutional structure and functioning. For 
students and professionals in criminology, law and political science and for 
everyone interested in European and international criminal policy making this 
book will prove relevant or insightful.  
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Kasstroomcalculaties voor een optimaal 
financieel beleid
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046609743 | 220 p. | € 49,00

Kasstroomcalculaties zijn een belangrijke managementtechniek die 
financiële directies van ondernemingen helpen om de juiste beleidsbeslis-
singen te nemen, ter maximalisatie van de waarde van hun onderneming. 
De bedoeling van dit werk is dan ook om managers deze techniek aan te 
leren en te laten gebruiken met betrekking tot investeringsvraagstukken 
en ondernemingswaardering. Het boek is verder ook geschreven voor 
bedrijfskundige opleidingen in het hoger onderwijs.

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

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

Kostensoorten en btw. Toewijzing van de btw op 
kosten in het kader van recht op aftrek van de 
voorbelasting
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610886 | 208 p. | € 39,00

Dit boek gaat over de toewijzing van directe en indirecte kosten in het kader 
van de btw-aftrek krachtens het gebruiks- en bestemmingsprincipe. In dit 
boek worden de soorten kosten dan ook geanalyseerd vanuit het standpunt 
van de aftrek van de voorbelasting. De btw op inkomende handelingen is 
immers maar aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. De analyse beperkt 
zich niet tot de methodiek maar geeft ook rekenvoorbeelden. Centraal staan 
de begrippen “economische activiteit”, kosten die hiermee een “rechtstreeks 
en onmiddellijk verband vertonen”, “gemengde kosten” en “algemene kosten”. 
Aan de hand van een analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie 
en de rulingpraktijk worden deze begrippen omschreven en het recht op 
aftrek ook met voorbeelden geïllustreerd. Daarna worden de bijzondere 
financieringsbronnen (lidgelden, inbrengen, sponsoring, …) geanalyseerd 
bij gemengde btw-belastingplichtigen (vaak vzw’s) en hun invloed op het 
recht op aftrek. Bijzondere aandacht gaat ook naar de subsidies. In welke 
mate moet of kan er met subsidies rekening gehouden worden in het kader 
van de berekening van het recht op aftrek van de btw? 

Kwaliteitsmanagementsystemen. 
De ISO 9001-norm
Jan Dillen
isbn 9789046609798 | 156 p. | € 39,00

Het landschap op gebied van kwaliteit is permanent in verandering. 
Nieuwe kwaliteitsmethoden, nieuwe normen, nieuwe klanteneisen, nieuwe 
machines, nieuwe risico’s of nieuwe productiemethoden maken het voor de 
kwaliteitscoördinator uitdagend om deze veranderingen op te volgen en te 
implementeren in de organisatie. Een belangrijke verandering is ook de pu-
blicatie door de International Standardization Organization (ISO) in 2018 van 
de norm ISO 9001:2018. Deze norm is een managementsysteemnorm voor 
kwaliteit. Maar wat is dat nu juist, een managementsysteem en een kwali-
teitsmanagementsysteem? Wat zijn de voordelen voor mijn organisatie om 
over een – al dan niet gecertificeerd – kwaliteitsmanagementsysteem te 
beschikken? Waarop legt een managementsysteem nu juist de nadruk? Al 
deze vragen zullen in deze uitgave worden beantwoord. Na het lezen zal het 
voor jou als kwaliteitscoördinator duidelijk zijn dat een kwaliteitsmanage-
mentsysteem jou helpt om op de vele veranderingen die op je af komen 
gepast te reageren. Nieuwe kwaliteitswetgeving wordt opgevolgd en geïm-
plementeerd, nieuwe risico’s worden (her)beoordeeld, nieuwe opleidingen 
voor het personeel worden ingericht, enz. De norm ISO 9001:2018 geeft je 
daarbij hulp. Deze kwaliteitsmanagementsysteemnorm geeft je een manier 
van aanpakken, die je makkelijk kan gebruiken in andere vestigingen van je 
organisatie. Speciaal voor vestigingen in het buitenland geeft ISO 9001:2018 
een duidelijk ‘raamwerk’, waarrond je het kwaliteitsmanagement kan 
opbouwen en kan communiceren met je buitenlandse kwaliteitscoördina-
toren. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van het kwaliteitsniveau in de 
organisatie en het verhogen van de klanttevredenheid. Veel succes hiermee! 

Legal aspects of the video-game industry 
Younes Sebbarh, Gilles Leyssen, Camille Degrave 
(Eds.) 
isbn 9789046611074 | 138 p. | € 35,00

Passionate about video gaming and the legal profession, childhood friends 
Younes Sebbarh, Gilles Leyssen and Camille Degrave were able to pool a 
group of specialised lawyers who were willing to contribute to this guide on 
the legal aspects of the videogame industry. With seven specific chapters, 
this book tries to provide a first answer to the most important legal questi-
ons that might arise in the lifecycle of a video-game company. These insights 
are intended to be applicable irrespective of your jurisdiction, illustrated 
by real-life situations and easy to read for individuals without a legal 
background. This book is not intended to delve deeply into the details of 
every complex legal issue that may possibly arise. Always seek professional 
legal advice if you encounter legal issues. Enjoy!

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

Liegen is eigen aan de mens en aan het maatschappelijk leven. Er bestaat 
geen vorm van gedrag, geen specifiek antwoord en geen specifieke 
lichaamsreactie die samenhangt met leugenachtigheid. Wetenschappelijk 
onderzoek toonde evenwel aan dat afwijkingen van het basisgedrag 
significant meer of juist minder voorkomen bij leugenaars. Ieder mens 
vertoont dus eigen individuele leugensignalen. De auteurs overlopen de 
functie van leugens in de samenleving, met een historisch overzicht van de 
leugendetectie tot op heden. Er is ruime aandacht voor psychofysiologische 
en psychologische processen, die de oorzaak zijn van verbale, non-verbale 
en geschreven leugensignalen. Dit werk heeft de betrachting een state of 
the art te maken van huidige nationale en internationale wetenschappelijke 
kennis over de leugen en zijn detectie. Het boek richt zich in de eerste plaats 
tot beroepsgroepen die, meer dan andere, met leugens geconfronteerd 
worden en waar het opsporen ervan een centrale rol speelt, met name de 
magistratuur, de politie, de advocatuur en deskundigen aangesteld in onder-
zoeken. Maar ook de geïnteresseerde burger kan vernemen hoe leugens in 
het dagelijks leven kunnen ontdekt worden.  
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Leveringen met installatie of montage. Werk in 
(on)roerende staat. Een praktijkgerichte analyse
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611050 | 117 p. | € 35,00

De achtergrond van de aparte regeling voor leveringen met installatie of monta-
ge schuilt in het voorkomen van niet-heffing over de installatiecomponent wan-
neer geïmporteerde goederen worden geïnstalleerd in de EU. De relevantie van 
het onderscheid tussen een levering en een levering met installatie of montage 
en tussen een levering met installatie of montage en een dienst zit in de plaats 
waar het belastbare feit plaatsvindt. Indien de plaats van de prestatie gelijk is, 
kan het onderscheid tussen levering met installatie of montage en een dienst 
bovendien gevolgen hebben voor het tarief. Het onderscheid is in het bijzonder 
van belang bij werk in onroerende staat en de regeling van de verlegging van de 
heffing (in B2B) of de toepassing van een verlaagd btw-tarief (B2C). De aparte 
regeling inzake leveringen met installatie of montage voorkomt administratieve 
verplichtingen indien er onderdelen vanuit verschillende lidstaten worden 
vervoerd ten behoeve van een levering met installatie of montage in een andere 
lidstaat. De analyse om tot een juiste kwalificatie te komen kan worden verricht 
volgens een logisch stappenplan: Bij prestaties waarbij goederen en installatie-
diensten worden geleverd, moet allereerst worden vastgesteld of sprake is van 
één of meerdere prestaties (stap 1). Als sprake is van één prestatie, is vervolgens 
de vraag of sprake is van een levering of een dienst (stap 2). Tot slot is de vraag 
wat voor soort levering of dienst is geleverd of verricht (stap 3).

Lineair programmeren voor het management 
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046610381 | 236 p. | € 45,00

In dit boek wordt de wiskundige techniek van het lineair programmeren zo 
behandeld dat ook geïnteresseerden met een niet-wiskundige achtergrond er 
terecht kunnen. Daardoor kan iedereen bedrijfskundige vraagstukken oplossen 
waarbij hulpmiddelen van een onderneming op de meest optimale manier 
moeten worden toegewezen. Voor meer complexe vraagstukken wordt er 
gebruik gemaakt van Oplosser in Excel. Deze tool wordt uitgebreid toegelicht 
en toegepast. Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken: de eerste drie hoofd-
stukken bevatten onderwerpen uit de algebra die vereist zijn om het lineair 
programmeren te kunnen begrijpen. Het lineair programmeren zelf komt aan 
bod in het vierde hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk wordt de toepassing 
van het lineair programmeren met Excel op bedrijfskundige vraagstukken 
uitvoerig gedemonstreerd. In de bijlagen zijn vraagstukken opgenomen om de 
opgedane kennis te toetsen. 

Meeluisteren met het verhoor van psychopate 
verdachten. Van detectie door de IM-P naar 
aanpak van het verhoor
Gandaius Meesterlijk, nr. 9
Isabo Goormans
isbn 9789046610732 | 97 p. | € 24,00

Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Robbert Lee Yates. Het zijn namen 
die internationaal klinken als een klok. Naast het feit dat ze allen seriemoorde-
naars zijn, hebben ze ook een psychopathologie met elkaar gemeen. Het ver-
hoor van psychopaten of verdachten met psychopate trekken, is voor speurders 
een van de moeilijkste verhoorsituaties. Een meetinstrument dat ontwikkeld 
werd om psychopate trekken te detecteren (IM-P) werd nooit voorheen getoetst 
en vertaald naar de praktijk van het verhoor van psychopathische verdachten. 
Met dit boek vult Isabo Goormans een lacune in zowel de wetenschappelijke 
literatuur als in de praktijk. Op basis van een rigoureuze literatuurstudie, een 
analyse van meer dan 40 uur videobeelden van politieverhoren met drie 
psychopathische moordverdachten en een bevraging van speurders, gaat ze op 
zoek naar een wetenschappelijk ondersteund model dat speurders moet toela-
ten om enerzijds trekken van psychopathie bij verdachten beter te detecteren 
en vervolgens hun verhoorstrategie daarop aan te passen. Isabo Goormans 
heeft met haar uitstekend onderzoek niet alleen het detectie-instrument voor 
psychopathie verfijnd, maar geeft ook duidelijke aanwijzingen voor speurders 
die met psychopate verdachten geconfronteerd worden tijdens een verhoor. 

Met de controleur aan tafel. 
Weetjes over eten en drinken
3e uitgave
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611142 | 233 p. | € 29,00

Hoe interessant en uitdagend de fiscaliteit ook is, soms is het ook leuk om eens 
iets anders te doen. Dat was de gedachte die leefde bij de auteur om zichzelf 
en anderen aan te zetten om eens de tijd te stoppen en lekkere gerechten 
te bereiden. Alles begint met de liefde voor het product, voeg er geduld en 
leergierigheid aan toe en je ontdekt al snel de passie van een ambachtsman 
in de chef-kok. Tijd nemen voor gezelligheid is in de huidige maatschappij 
waar het iedereen aan tijd ontbreekt niet zo evident. In dit boek vindt de lezer 
een persoonlijke selectie van eenvoudige gerechten die bij een goed glas voor 
een gezellige sfeer zullen zorgen. De auteur kon het toch niet laten om de 
btw-regels rond spijzen en dranken in herinnering te brengen aan de lezer. En 
samen met de regels rond de geregistreerde kassa zijn die niet zo evident. En 
hij zorgt voor de nodige weetjes die op een feest aan tafel of aan de toog stof 
voor reflectie geven… Geniet van dit boek in al zijn aspecten! 

Milieumanagementsystemen. De ISO 14001-norm 
Jan Dillen
isbn 9789046609774 | 156 p. | € 39,00
Het landschap op het gebied van milieu is permanent in verandering. Nieuwe 
wetgeving, nieuwe milieugevaarlijke stoffen, nieuwe milieurisico’s of nieuwe 
productiemethoden maken het voor de milieucoördinator uitdagend om 
deze veranderingen op te volgen en te implementeren in de organisatie. 
Een belangrijke verandering is ook de publicatie door de International 
Standardization Organisation (ISO) in 2015 van de norm ISO 14001:2015. Deze 
norm is een managementsysteemnorm voor milieu. Maar wat is dat nu juist, 
een managementsysteem en een milieumanagementsysteem? Wat zijn de 
voordelen voor mijn organisatie om over een – al dan niet gecertificeerd – 
milieumanagementsysteem te beschikken? Waarop legt een managementsys-
teem nu juist de nadruk? Al deze vragen zullen in deze uitgave worden 
beantwoord. Na het lezen zal het voor jou als milieucoördinator duidelijk zijn 
dat een milieumanagementsysteem jou helpt om op de vele veranderingen 
die op je afkomen gepast te reageren. Nieuwe milieuwetgeving wordt 
opgevolgd en geïmplementeerd, nieuwe risico’s worden (her)beoordeeld, 
nieuwe opleidingen voor het personeel worden ingericht, enz. De norm ISO 
14001:2015 geeft je daarbij hulp. Deze milieumanagementsysteemnorm geeft 
je een manier van aanpakken, die je makkelijk kan gebruiken in andere ves-
tigingen van je organisatie. Speciaal voor vestigingen in het buitenland geeft 
ISO 14001:2015 een duidelijk ‘raamwerk’, waarrond je het milieumanagement 
kan opbouwen en kan communiceren met je buitenlandse milieuprofessionals. 
Met als uiteindelijk doel: het verhogen van het milieuniveau in de organisatie. 
Veel succes hiermee! 

Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika. Het 
juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de 
vervolging en bestraffing
Klaas Willaert
isbn 9789046609620 | 664 p. | € 69,50

Piraterij is een probleem van alle tijden: vanaf het ogenblik dat de zeeën en 
oceanen voor de handel werden gebruikt, is er sprake geweest van zeeroof. Het 
is niet voor niets één van de oudste internationale misdaden: een piraat wordt 
gezien als een ‘vijand van de mensheid’ tegen wie elke staat op volle zee kan 
optreden, wat een grote uitzondering vormt op de algemene zeerechtelijke 
principes. Ook in deze eeuw manifesteert het fenomeen zich op uiteenlo-
pende wijze in verschillende broeihaarden, waarvan Oost- en West-Afrika 
ongetwijfeld twee van de belangrijkste zijn. Het voorliggend werk analyseert 
het toepasselijk juridisch kader, beoordeelt de operationele bestrijdingsmaat-
regelen en onderzoekt de vervolging en bestraffing van piraterijmisdrijven in 
beide regio’s op gestructureerde wijze: diverse pijnpunten worden aangeduid 
en mogelijke oplossingen worden naar voor geschoven.  
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Mutual admissibility of evidence in criminal 
matters in the EU. A study of forensic evidence
Reeks Institute for International Research on 
Criminal Policy - IRCP nr. 55
Sofie Depauw
isbn 9789046609705 | 448 p. | € 65,00

Ever since evidence has been crossing borders, law enforcement authorities 
have been searching for a way to ensure the cross-border acceptance of 
evidence gathered in another Member State. In that respect, the idea of a 
‘free movement of evidence’, i.e. the automatic acceptance (admissibility) 
of evidence gathered in accordance with certain conditions by EU Member 
States in reliance on the results of investigative measures executed in 
another Member State, has been adverted to by scholars and European 
institutions. This study builds upon previous research conducted at Ghent 
University and assesses the feasibility of EU minimum standards for DNA 
expert evidence, fingerprint expert evidence and electronic expert evidence. 
In this respect, it is aimed to identify minimum standards for mutual per se 
evidence admissibility by looking into the actions taken both from a legal 
and from a forensic-scientific perspective to standardise the collection, 
storage and use of the forensic evidence measures. 

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de be-
drijfsrevisor in het WVV - Missions nouvelles et 
adaptées du réviseur d’entreprises dans le CSA
hardcover 
Reeks Informatiecentrum voor het 
Bedrijfsrevisoraat ICCI 2019-2
C. Balestra, S. De Blauwe, R. Ghysels, C. Luxen, 
F. Maillard, M. Mannekens, E. Vanderstappen
isbn 9789046610084 | 266 p. | € 52,00

Onderhavig boek behandelt de nieuwe en aangepaste opdrachten die aan 
bedrijfsrevisor worden toevertrouwd door het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen (WVV) en bevat een vennootschapsrechtelijke en 
normatieve analyse van deze opdrachten. Achtereenvolgens worden de 
volgende opdrachten in vennootschappen besproken: de inbreng in natura, 
de nettoactief- en liquiditeitstest, de vrijwillige ontbinding, de omzetting, de 
belangconflicten, het interimdividend en de opdrachten verbonden met de 
beoordeling dat de financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en 
voldoende zijn, met name de wijziging van rechten verbonden aan soorten 
aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen en van converteerbare obligaties 
en inschrijvingsrechten en de beperking of opheffing van het voorkeurrecht. 
Verder komen de nieuwe en aangepaste opdrachten in (I)VZW’s en 
stichtingen aan bod: de vrijwillige ontbinding en vereffening en in één akte 
in (I)VZW’s, de belangenconflicten in grote VZW’s en stichtingen, de fusie en 
splitsing en de omzetting waarvan ten minste één van de partijen een VZW 
of stichting is. De publicatie sluit af met een bespreking van de afgeschafte 
opdrachten: de quasi-inbreng in de BV en de CV , de doelwijziging en de ka-
pitaalverhoging in de NV ten gevolge van een conversie van converteerbare 
obligaties in aandelen of van een inschrijving op aandelen.  

Ondernemingsrecht. Een praktische handleiding
2e uitgave
Remco van der Kuijp
isbn 9789046611111 | 281 p. | € 65,00

Dit boek vormt een praktische handleiding voor het ondernemingsrecht. 
Diverse rechtsvormen (NV/BV, vereniging, stichting, coöperatie en de 
personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) worden besproken, 
alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen. De auteur 
gaat dieper in op aandelen en kapitaal, het bestuur, uitvoerende en niet 
uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene 
vergadering van aandeelhouders. Daarnaast wordt ook gekeken naar 
specifieke onderwerpen zoals corporate governance, het structuurregime, 
geschillenregeling, het recht van enquête, de herstructurering en sanering 
van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening 
en de financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken 
inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 2021. Dit boek biedt een 
handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking 
komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit 
het oog te verliezen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de 
economische actualiteit of uitspraken van rechters gebruikt om te laten zien 
hoe een wettekst praktisch gezien werkt.  

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

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

Onderwijs en btw
4e uitgave 
Stefan Ruysschaert 
isbn 9789046611135 | 106 p. | € 32,00

Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoekstenen van onze moderne 
kennismaatschappij. Onderwijs wordt echter niet alleen georganiseerd in 
het algemeen belang door (privaatrechtelijke) vzw’s of publieke instellingen, 
maar ook in commerciële omstandigheden waarbij kennis wordt “verkocht”. 
Opleidingen dragen diverse benamingen zoals cursus, training, update, 
seminarie, activiteit, … Het kan hierbij gaan om universitair of hoger 
onderwijs, schoolonderwijs, een cursus wijnproeven, bepaalde informati-
calessen, een cursus assertiviteit op het werk, een cursus boekhouden, een 
cursus bloemschikken, … Het is niet omdat deze opleidingen gegeven 
worden door een vzw dat ze ook per definitie vrijgesteld zijn van btw. De 
draagwijdte van de vrijstelling inzake onderwijs en de hiermee samenhan-
gende handelingen wordt in dit praktijkgerichte boek onderzocht.  

Onroerende leasing als financieringstechniek 
Nicolas Mertens
isbn 9789046610640 | 101 p. | € 33,00

De financiering van vastgoedprojecten via een onroerende btw-lease biedt 
heel wat optimalisatiemogelijkheden. In dit boek worden de btw-lease en 
de sale-and-lease-back geanalyseerd vanuit economisch perspectief. Hoe 
financiert men best een investering in vastgoed (kantoren, handelsruimte, 
…)? Wat bij investeringen door openbare besturen? Beantwoordt een 
sale-and-lease-back aan de voorwaarden om van een btw-lease met recht 
op aftrek van de voorbelasting te genieten? Aan de hand van een overzicht 
van de rechtsleer, rechtspraak en administratieve standpunten worden de 
voorwaarden waaraan een btw-lease dient te voldoen in detail geanaly-
seerd. Ook de alternatieven voor onroerende btw-leases en in het bijzonder 
het optioneel verhuren mét btw komen aan bod. Ten slotte worden de resul-
taten van een internationale studie besproken inzake de determinanten van 
de hoogte van huurprijzen bij verhuur van kantoorgebouwen.  
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Onroerende leasing: boekhoudkundige 
verwerking en impact op de jaarrekening
Nicolas Mertens
isbn 9789046611159 | 113 p. | € 35,00

Dit boek wordt reeds lang verwacht in de praktijk en analyseert de boekhoud-
kundige verwerking van onroerende leasing en haar impact op de jaarrekening. 
Onroerende leasing kan mét btw of zonder btw. De onroerende leasing 
kan geactiveerd worden of via de resultatenrekening verwerkt worden. Het 
onderscheid tussen operationele en financiële leasing wordt vanuit de praktijk 
toegelicht. De boekingen bij aanvang, tijdens het gebruik van het bedrijfsmiddel 
en bij het einde van het contract worden toegelicht en uitgewerkt met 
praktische voorbeelden. Dit handboek is dan ook een praktisch werkinstrument 
voor ieder die met onroerende leasing te maken heeft. 

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

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

Overheidsaansprakelijkheid
Aloïs Van Oevelen
isbn 9789046610633 | 370 p. | € 65,00

Deze monografie bevat een uitvoerige en grondige studie van het Belgische 
recht inzake de buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid en is van 
groot nut voor advocaten, magistraten en de juristen die werkzaam zijn in de 
openbare besturen op federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. 
In het eerste en meest omvangrijke deel behandelt de auteur de op de fout 
gebaseerde overheidsaansprakelijkheid. Na een kort historisch overzicht en een 
analyse van de grondslag van deze aansprakelijkheid bespreekt hij in dit deel 
(1) de persoonlijke aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van 
openbare rechtspersonen; (2) de Staatsaansprakelijkheid voor ambtsfouten 
van magistraten; (3) de aansprakelijkheid van de Staat, de Gewesten en de 
Gemeenschappen voor onrechtmatige wetgeving; (4) de overheidsaanspra-
kelijkheid wegens schending van het Europese Unierecht; (5) de bevoegdheid 
van de Raad van State tot toekenning van een schadevergoeding tot herstel 
wegens onwettigheid en (6) de buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
wegbeheerder. In het tweede deel komt de foutloze overheidsaansprakelijk-
heid aan bod, waarin achtereenvolgens wordt stilgestaan bij (1) het beginsel 
van de gelijkheid van de burgers ten aanzien van de openbare lasten; (2) de 
evenwichtsleer of de theorie van de bovenmatige burenhinder en (3) tot slot de 
bevoegdheid van de Raad van State tot toekenning van een herstelvergoeding 
voor buitengewone schade.

Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminolo-
gie en forensisch welzijnswerk
tweemaandelijks
Kernredactie: K. Beyens en L. Robert (hoofdre-
dactie), W. De Bondt, S. De Kimpe, E. Gilbert, W. 
Hardyns, E. Maes, A. Pemberton, O. Petintseva
€ 130,00

Panopticon creëert een forum waarin alle informatie over wat er zich in en 
rond de strafrechtsbedeling, de criminologie en het forensisch welzijnswerk 
afspeelt, systematisch en deskundig aan bod komt. Wetenschappers, 
strafrechters, criminologen en alle andere actoren op het strafrechtelijke en 
forensische veld (politieofficieren, reclasseringsambtenaren, advocaten, ...) 
hebben hier de unieke mogelijkheid om elkaar op de hoogte te houden van 
hun gedeelte, en met elkaar en beleidsverantwoordelijken in open discussie 
te treden. Panopticon is het grootste en ruimst verspreide Nederlandstalige 
vaktijdschrift terzake. Als kroon op het project is Panopticon uitgebreid met 
een wereldwijd toegankelijke digitale versie. Een volledige digitale bibliotheek 
van alle gepubliceerde afleveringen is digitaal toegankelijk. Meer dan ooit 
bevordert Panopticon hierdoor de ruime verspreiding van verschillende visies 
en inzichten uit de verschillende sectoren van de strafrechtsbedeling. 

Parametrische en non-parametrische 
verschilanalyses 
Jacques Van Der Elst
isbn 9789046610992 | 189 p. | € 49,00
Met dit boek hebben wij de statistische verschilanalysetechniek heel 
toegankelijk, zeer onderwijsbaar en bruikbaar gemaakt voor onderzoek waar 
verschillen moeten worden bewezen. Statistische voorkennis is niet vereist, 
vermits noodzakelijke statistische topics eerst besproken worden, alvorens met 
de verschilanalyse begonnen wordt. De uitgewerkte voorbeelden maken de 
behandelde materie zeer duidelijk en voor statistische berekeningen wordt er 
een beroep gedaan op het softwareprogramma Excel. Het werk is bedoeld voor 
de volgende sectoren: hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheidsdiensten. 
 

Platformeconomie. Deeleconomie, occasionele 
diensten tussen burgers en liefdadigheid: 
wanneer is er btw verschuldigd?
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610824 | 88 p. | € 27,50

De deeleconomie en circulaire economie, maar ook de occasionele diensten 
tussen burgers, maken gebruik van het internet om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen. (Erkende) platformen vormen hierbij een nieuw businessmodel 
waarvan zowel commerciële als niet-commerciële initiatieven gebruik maken. 
Wanneer wordt men btw-belastingplichtige, dient men een btw-nummer aan 
te vragen en btw-aangiften in te dienen? In dit boek wordt de beschikbare 
informatie inzake de btw-aspecten van de platformeconomie samengebracht 
en becommentarieerd. 
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Pop-up verhuur en kortdurende verhuur Pop-up 
verhuur en kortdurende verhuur
2e, herziene en uitgebreide uitgave
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609927 | 163 p. | € 29,95

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een 
pand in het kader van een pop-up. In de praktijk werd vaak de (in de 
rechtspraak ontwikkelde) rechtsfiguur van de “bezetting ter bede” gebruikt 
maar hierbij bestond het risico van herkwalificering naar een handelshuur-
overeenkomst. Pop-ups zijn uit hun aard evenwel tijdelijke handelszaken. 
Intussen werd in Vlaanderen maar ook in de rest van België voorzien in 
een specifiek huurregime voor pop-upshops. De nieuwe regeling inzake 
optionele verhuur van gebouwen die in werking trad op 1 januari 2019 
voerde tegelijk een nieuwe regeling in voor kortdurende verhuringen, d.w.z. 
verhuringen die niet langer zijn dan 6 maanden. In dit boek analyseren we 
de kortdurende verhuringen vanuit juridisch en vanuit btw-standpunt. De 
kortdurende verhuur dient in de regel met btw belast te worden maar er 
zijn uitzonderingen. 

Prevention, investigation, and sanctioning of 
economic crime. Alternative control regimes and 
human rights limitations
RIDP Volume 90 issue 2
U. Sieber (Ed.)
isbn 9789046610053 | 394 p. | € 70,00

This issue is part of the fourth milestone on the way to the 20th AIDP World 
Congress dedicated to ‘Criminal Justice and Corporate Business’. It contains 
the reports on alternative regimes for controlling economic crime and 
the limits of human rights protection for the International Colloquium for 
Section III on ‘Prevention, Investigation, and Sanctioning of Economic Crime’, 
organized by the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal 
Law in Freiburg from 18-20 June 2018. The present issue is published 
simultaneously with issue 1 of Volume 90, featuring an introduction and a 
selection of national reports. The general report and the recommendations 
will be published at a later stage. The background of the Freiburg colloquium 
was the evolution towards a new architecture for economic crime control, 
in which criminal law is increasingly amended and affected by alternative 
prevention, investigation and sanctioning regimes (such as administrative 
criminal law, civil asset forfeiture, and private compliance regimes). The 
colloquium has analysed, compared and evaluated such alternative control 
regimes, focusing on their practicability and their human rights safeguards, 
in view of developing recommendations for an improved comprehensive 
economic crime policy. The multi-level comparative methodological 
approach underlying the colloquium consisted of a comparison of a wide 
range of national and international legal orders and a functional comparison 
of the different criminal and alternative legal regimes within and across 
these legal orders.   

Prevention, investigation, and sanctioning of 
economic crime. National perspectives
RIDP Volume 90 issue 1
U. Sieber (Ed.)
isbn 9789046610046 | 356 p. | € 70,00

This issue is part of the fourth milestone on the way to the 20th AIDP World 
Congress dedicated to ‘Criminal Justice and Corporate Business’. It contains 
an introduction and a selection of national reports for the International 
Colloquium for Section III on ‘Prevention, Investigation, and Sanctioning 
of Economic Crime’, organized by the Max Planck Institute for Foreign and 
International Criminal Law in Freiburg from 18-20 June 2018. The present 
issue is published simultaneously with issue 2 of Volume 90, featuring the 
additional colloquium reports on alternative regimes for controlling econo-
mic crime and the limits of human rights protection. The general report and 
the recommendations will be published at a later stage. The background 
of the Freiburg colloquium was the evolution towards a new architecture 
for economic crime control, in which criminal law is increasingly amended 
and affected by alternative prevention, investigation and sanctioning 
regimes (such as administrative criminal law, civil asset forfeiture, and 
private compliance regimes). The colloquium has analysed, compared and 
evaluated such alternative control regimes, focusing on their practicability 
and their human rights safeguards, in view of developing recommendations 
for an improved comprehensive economic crime policy. The multi-level 
comparative methodological approach underlying the colloquium consisted 
of a comparison of a wide range of national and international legal orders 
and a functional comparison of the different criminal and alternative legal 
regimes within and across these legal orders.   

Pricing algorithms in EU competition law
Gilles Delporte
isbn 9789046610008 | 86 p. | € 24,95

The past few decades have seen competition law increasingly capture the 
public’s imagination, with the heavy fines imposed on digital companies 
such as Microsoft (2004) and Google (2017, 2018, 2019) making headlines 
throughout the world. At the same time, US public officials and publications 
have become more outspoken in their criticism of what some describe as 
their tech giants being taken advantage of overseas. In Europe too, there is a 
growing feeling that the profound changes brought on by the digitisation of 
our economies are challenging the existing rules. One example is the advent 
of digital or algorithmic cartels, where companies collude on prices using 
opaque software. Take Uber, for instance. Are the independent drivers joining 
the ride-hailing platform inadvertently joining a price-fixing conspiracy 
as well? How do we detect such digital cartels, and how do we determine 
whether software is legal or prohibited? Can sharing the same computer 
program constitute a concerted practice? Such novel questions have often 
been met with calls for new regulation, better adapted to the digital 
economy. However, much can be gained from taking a closer look at the 
actual impact these digital tools have on the market. In the words of an FTC 
Commissioner, should we really fear the things that go ‘beep’ in the night? 
This book aims to do just that, using the results of economic research and 
computer science as the starting point for a legal analysis of these digital 
cartels. It analyses several forms of algorithmic collusion in decreasing 
order of human involvement. Indeed, the role of algorithms can range from 
supporting a cartel to being its sole perpetrator, and each scenario tests 
current competition law in a different way. This is followed by an overarching 
perspective on public and private enforcement, as well as a brief discussion 
of two related issues at the intersection of data protection and competition 
law: personalised pricing and algorithmic consumers.  

Private veiligheid
Bronnenboek 
Bunker Hill Group 
isbn 9789046610558 | 266 p. | € 39,00

Beveiliging is heden ten dage essentieel. De wet op de beveiligingsonder-
nemingen werd in 2017 volledig vernieuwd en regelt de inzet van security 
in ondernemingen, winkels en events. Voor gemeenten betreft het de inzet 
van niet-politiemensen voor de controle van het parkeerbeleid en het vast-
stellen van inbreuken. Dit Bronnenboek bevat, naast de Wet tot regeling van 
de private en bijzondere veiligheid, ook een aantal Wetten en Koninklijke 
Besluiten die van belang zijn voor de uitoefening van bewakingsactiviteiten, 
de vergunningen, veiligheidsadvies, de bevoegdheden, specifieke activitei-
tendomeinen, bewakingscamera’s, alarmsystemen, drones, … Studenten, 
rechtspractici, ondernemingen, interne bewakingsdiensten, beoefenaars 
van bewakingsactiviteiten, gemeenschapswachten, privédetectives, politie, 
magistraten en overheden beschikken met dit zakwetboekje over een 
accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave. Bijgewerkt tot 1 mei 2020. 

Processen-verbaal
7e, herziene uitgave 
Reeks Politie Praktijk Boeken 
Marc Bockstaele
isbn 9789046609972 | 502 p. | € 59,00

Het primaire doel van processen-verbaal is de bewijslevering in strafzaken, 
het relateren van misdrijven, vaststellingen, relevante omstandigheden 
en ambtsverrichtingen aan de bevoegde magistratuur. Het zijn juridische 
bewijsstukken en ze vormen de basis van nagenoeg elk strafdossier. De 
behandeling en beoordeling in elke strafzaak hangt in ruime mate af van 
de nauwkeurigheid, de volledigheid en de be trouwbaarheid van de proces-
sen-verbaal. Het lijkt niet overdreven te zeggen dat de strafrechtspleging 
staat of valt met het verschijnsel proces-verbaal. Nagenoeg alle aspecten 
van processen-verbaal worden in dit praktijkboek besproken, inclusief de 
vormvereisten, de bewijswaarde, de taalwetgeving, de verwerking van 
inhoud, vaststellingen en verhoren. Deze zevende uitgave (de eerste uitgave 
was van 1994) is volledig herzien, aangevuld en geactualiseerd. De talrijke 
verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer maken van dit 
boek een onmisbaar naslagwerk voor politiefunctionarissen, magistraten, 
advocaten en academici.   
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Prosecuting corporations for violations of 
international criminal law 
RIDP Volume 88 issue 2
S. Gless, S. Broniszewska-Emdin (Eds.)
isbn 9789046609330 | 349 p. | € 70,00

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

Purpose in organisaties. Why I lose my soul to the 
company… (NL)  
Jozef Van Ballaer
isbn 9789046609590 | 136 p. | € 29,95

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

Purpose in organizations. Why I lose my soul to 
the company... (EN) 
Jozef Van Ballaer
isbn 9789046609910 | 140 p. | € 29,95

The author has studied the meaning of ‘Purpose’ in organizations and what con-
stitutes it. Starting from the most eye-catching actors - the employee, the leader 
or the organization itself - it covers in depth the different angles. The question 
is whether this can only be an individual matter valid for the employees, or 
perhaps that this ‘purpose’ is dominated by the influence of the leader of the 
organization. And also, how the organization itself is influenced or influences. 
That these aspects play a crucial role in organizations is not a gratuitous 
objection. It has to be taken seriously because there is a lot at stake. Namely 
the motivation and drive of employees, and at times, of the entire organization. 
This book recognizes this by sharply confirming the possibility of burn-out if 
Purpose is missing, or if the Story of the organization is not (anymore) present. 
The author has not taken it lightly and has extensively surveyed the terrain. This 
both from current management literature and from his own experience as a 
consultant and organizational expert. As an extra, this book offers references to 
practical examples and a useful model of how to diagnose and culture Purpose 
in organizations. 

Recht op toegang tot inrichtingen van cultuur, 
sport of vermaak
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610442 | 178 p. | € 35,00

Het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak is on-
derworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %. De bijlage III van de richtlijn 
2006/112/CE van 28 november 2006 beoogt het recht op toegang en gebruik 
van sportinrichtingen. De bepaling vermeld onder rubriek XXVIII van tabel A 
van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 is uitgebreider 
voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6 % dan de bijlage III van de 
richtlijn 2006/112/EU, en zij beoogt het recht op toegang en gebruik van 
inrichtingen voor cultuur en vermaak, naast het recht op toegang en gebruik 
van sportinrichtingen. Dit boek bevat een overzicht van gevallen waarin het 
verlaagd btw-tarief kan, maar ook van de gevallen waar het niet kan. 

Reclamekosten. Analyse van de aftrekbaarheids-
voorwaarden  
Luc Heylens, Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609866 | 180 p. | € 35,00
De aftrekbaarheid van kosten geeft vaak aanleiding tot discussie. Wanneer 
komt een kost als reclamekost in aanmerking voor aftrek? Is de btw dan ook 
aftrekbaar? Wanneer is er een aftrekbeperking of aftrekuitsluiting? Hoe zit met 
de aftrek inzake inkomstenbelasting en kan dit doorgetrokken worden inzake 
btw? Dit boek geeft op praktische wijze een inzicht in de fiscale aftrekbaarheid 
van kosten die als publiciteitskosten kunnen worden gekwalificeerd. 
Publiciteitskosten, reclamekosten en sponsoring worden geplaatst tegenover 
receptiekosten (kosten van onthaal) en kosten van spijzen en dranken in func-
tie van de aard en het doel waarvoor de kosten worden gemaakt. Hoe werken 
kortingbonnen en geldterugbonnen? Hoe zit de regeling voor vouchers in 
elkaar die gebruikt worden voor promotiedoeleinden? Het boek bevat de 
nieuwe regels inzake vouchers zoals die op basis van de “Voucherrichtlijn” in 
België zijn omgezet. 

Reisbureaus en btw
Luc Heylens, Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610404 | 243 p. | € 43,00

De bijzondere regeling inzake reisbureaus is een deel van de btw-wetgeving 
dat door velen niet gekend is. Dit heeft vooral te maken met de verspreide 
informatie ter zake en de rechtsonzekerheid die er jarenlang was in deze 
materie. Dit boek bundelt de beschikbare informatie op didactische wijze en 
geeft ook toelichting bij de nieuwe circulaire 2020/C/44 van 23 maart 2020. 
Het boek bevat vele uitgewerkte voorbeelden die de regeling illustreren 
alsmede alle relevante rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. 
t aanleiding geeft tot gemengde btw-belastingplicht? En wanneer blijft men 
toch een gewone btw-belastingplichtige met volledig recht op aftrek? 
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Resoluciones de los Congresos de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal (1926 – 2019)
RIDP Libri, nr. 3
Jose Luis de la Cuesta, Isidoro Blanco Cordero, 
Miren Odriozola Gurrutxaga
isbn 9789046610626 | 259 p. | € 29,00

Jose Luis de la Cuesta es Presidente honorario de la AIDP, Catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Director del 
Instituto Vasco de Criminología (España). Isidoro Blanco Cordero es miembro 
del Comité de la Revue y Catedrático de la Universidad de Alicante (España). 
Miren Odriozola Gurrutxaga es Secretaria del Comité Científico de la AIDP, 
Profesora Adjunta de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) y miembro del Instituto Vasco de Criminología. 

Résolutions des Congrès de l’Association Inter-
nationale de Droit Pénal (1926 – 2019)  
RIDP Libri, nr. 2
Jose Luis de la Cuesta, Isidoro Blanco Cordero, 
Miren Odriozola Gurrutxaga
isbn 9789046610619 | 259 p. | € 29,00

Jose Luis de la Cuesta est Président honoraire de l’AIDP, Professeur de Droit 
Pénal à l’Université du Pays Basque (UPV/EHU) et Directeur de l’Institut 
Basque de Criminologie (Espagne). Isidoro Blanco Cordero est membre 
du Comité de la Revue et professeur à l’Université d’Alicante (Espagne). 
Miren Odriozola Gurrutxaga est Secrétaire du Comité Scientifique de l’AIDP, 
Professeur Adjoint de Droit Pénal à l’Université du Pays Basque (UPV/EHU) et 
membre de l’Institut Basque de Criminologie.   

Resolutions of the Congresses of the Association 
Internationale de Droit Pénal (1926 – 2019) 
RIDP Libri, nr. 1
Jose Luis de la Cuesta, Isidoro Blanco Cordero, 
Miren Odriozola Gurrutxaga
isbn 9789046610602 | 243 p. | € 29,00

Jose Luis de la Cuesta is Honorary President of the AIDP, Professor of Criminal 
Law at the University of the Basque Country (UPV/EHU) and Director of the 
Basque Institute of Criminology (Spain). Isidoro Blanco Cordero is a member 
of the Committee of Reviewers of the RIDP and professor at the University 
of Alicante (Spain). Miren Odriozola Gurrutxaga is the Secretary of the 
Scientific Committee of the AIDP, Lecturer in Criminal Law at the University 
of the Basque Country (UPV/EHU) and member of the Basque Institute of 
Criminology. 

Rijk worden met vastgoeddeals (en niet levend 
opgegeten worden)
Frank Delporte
isbn 9789046609637 | 260 p. | € 43,00

In de vastgoedwereld is onderhandelen een dagdagelijkse bezigheid. De 
makelaar, de aannemer, de architect, … allen moeten ze onderhandelen 
over prijs, voorwaarden, tijdstippen, boetes. Onder professionals worden 
elke dag deals gesloten. Ze moeten samenwerken, maar evengoed ontstaan 
er conflicten. “Rijk worden met vastgoeddeals” leek lang een gewaagde, 
catchy titel. De dagelijkse praktijk heeft gemaakt dat Frank Delporte er 
tegenwoordig anders tegenaan kijkt. In de vastgoedwereld gaan obscene 
sommen om. Een geslaagd project kan fortuinen opbrengen. Aan de andere 
kant heeft hij – vooral tijdens zijn jaren als advocaat – de keerzijde gezien. 
Mensen waagden hun spaargeld en hun kredietwaardigheid aan vastgoed-
projecten, om dan op een mislukking te botsen met een faillissement van 
de vennootschap en private schuldbemiddeling als gevolg. In vastgoed heb 
je snel vrienden, maar nog sneller de foute vrienden, en iedereen streeft zijn 
eigenbelang na. Het is, letterlijk, zwemmen tussen de haaien. Dit boek is 
ontstaan uit professionele ervaring en uit opleidingen die de auteur volgde 
op Harvard. In een eerste deel gaat hij low tech van start, met de klassieke 
onderhandeling. Het zijn de basisbegrippen, de klassieke technieken uit de 
jaren 80 en 90. Sinds 2006 gaan we een graad hoger, en dat vormt deel 2. 
Het klassieke spelletje blijkt slechts één dimensie te zijn. De driedimen-
sionale onderhandeling en de dealmaking is de geavanceerde versie van 
het negotiatiegebeuren. In deel 3 gaat hij verder in op dealmaking “voor 
gevorderden” met enkele capita selecta die toelaten het onderhandelingsge-
beuren in uw voordeel te beslechten. En dat is de bedoeling.  

Safety leadership - Leiders in veiligheid 
Jan Dillen 
isbn 9789046610145 | 84 p. | € 35,00

Zonder voortrekkersrol van het management heeft een organisatie geen 
positieve veiligheidscultuur noch de mogelijkheid tot verandering naar 
een meer gewenste veiligheidscultuur. Het management speelt een 
belangrijke rol bij de besluitvorming over de gewenste veiligheidscultuur 
en het gewenste veilig gedrag, de formulering van een missie en visie, het 
benoemen van de taken en rollen en de bijdrage van elke werknemer bij 
de veiligheidscultuur. Leiders spelen dus een sleutelrol in de ontwikkeling 
van een positieve veiligheidscultuur en beïnvloeden het gedrag van 
de medewerkers. Leiders geven het goede voorbeeld, leggen aan de 
werknemers uit wat van hen verwacht wordt op het gebied van veilig 
gedrag, helpen de werknemers (faciliteren) bij hun ontwikkeling en bij het 
leren, monitoren dat alles verloopt zoals gewenst en sturen bij indien nodig 
(interveniëren). Maar leiders geven ook zin en betekenis aan gebeurtenissen 
in de organisatie, ook op het gebied van veiligheid. Leiders expliciteren waar 
de organisatie voor staat op het vlak van veiligheid, en de missie en visie die 
sturing geven aan het (on) veilig handelen van de werknemers. De manier 
waarop de organisatie omgaat met veiligheid, de veiligheidscultuur dus, 
wordt daarbij gestuurd door de communicatie van de leidinggevenden. 
Dikwijls wordt in vele organisaties gezegd – totaal foutief – dat het gedrag 
van de werknemers het probleem is. Dit terwijl de organisatorische factoren 
waaronder het leiderschap – leiders hebben invloed op het gedrag van 
de werknemers – worden vergeten. De volgende onderwerpen komen in 
deze uitgave aan bod: wat is leiderschap en wat is leiderschap in veiligheid 
(Safety Leadership), welk soort leiderschapsstijl is nodig bij het ontwikkelen 
van een positieve veiligheidscultuur, hoe draagt het leiderschap in veiligheid 
bij tot het veranderen van de veiligheidscultuur en het (on)veilig gedrag, 
wat met de missie en visie/de normen en waarden op het gebied van 
veiligheid, wat is de relatie tussen de safety-leader en het coachen, wie zorgt 
voor de zingeving, …? 

Samenwerkingsverbanden in de medische en 
paramedische sector  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609934 | 118 p. | € 29,95

Uitoefenaars van medische en paramedische beroepen organiseren zich 
vaak door associaties te vormen. Deze samenwerkingsverbanden kunnen 
diverse vormen aannemen en alleen betrekking hebben op het poolen 
van de kosten, maar kunnen ook betrekking hebben op het poolen van 
de inkomsten. De samenwerking kan gebeuren via een maatschap of kan 
de vorm aannemen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. De 
keuze van de samenwerking kan gevolgen hebben inzake btw. Dit boek 
becommentarieert de nieuwe regeling van de zogenaamde “kostendelende 
verenigingen” toegepast in de medische en paramedische sector en bevat 
ook de FAQ’s die de administratie onlangs publiceerde. Aan de hand van 
voorbeelden wordt geïllustreerd wanneer er vrijstelling is van btw en 
wanneer niet. Het boek bespreekt ten slotte ook het btw-statuut van de 
voornaamste (para)medici en licht de btw-regeling voor de esthetische 
ingrepen toe. De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2020.
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Sociaal Strafwetboek  
Bronnenboek
Bunker Hill Group
isbn 9789046610534 | 263 p. | € 39,00

Strafrecht is het ultieme wapen van de overheid tegen werkgevers die verkeerd 
doen of nalatig zijn. U bent dus beter op de hoogte van de sancties die kunnen 
worden opgelegd, de bevoegdheden van de sociale inspectie en de procedure 
voor betwisting van sancties. Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde versie 
van het Sociaal Strafwetboek. De preventie, de vaststelling, de vervolging en 
de bestraffing van inbreuken op sociale wetgeving, en de strijd tegen illegale 
arbeid en sociale fraude, komen aan bod. Studenten, rechtspractici, werkgevers, 
werknemers, preventieadviseurs, sociaal inspecteurs, politie, magistraten, over-
heden en administraties beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, 
zeer recente en voordelige tekstuitgave. Bijgewerkt tot 1 mei 2020. 

Sociale economie en btw 
2e, herziene en uitgebreide uitgave 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609941 | 177 p. | € 35,00

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

Specifieke topics inzake de doorrekening en de 
doorfacturering van kosten
Luc Heylens, Stefan Ruysschaert 
isbn 9789046609804 | 190 p. | € 35,00

Dit boek bespreekt de regels inzake doorrekening of doorfacturering van kosten. 
De doorrekening van kosten houdt verband met de regels inzake: 1) de factu-
rering van belastbare handelingen en de maatstaf van heffing; 2)voorschotten 
(in naam en voor rekening van een derde); 3)“bijzaak volgt hoofdzaak”. De 
doorfacturering van kosten houdt verband met de commissionairsfictie inzake 
btw. Aan de hand van veel voorkomende gevallen uit de praktijk worden de 
regels inzake de doorrekening en doorfacturering toegepast.

Sport en btw
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609408 | 178 p. | € 35,00

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

Stopzetting. Regularisaties inzake btw in het 
kader van stopzetting of overdracht van de zaak
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610459 | 72 p. | € 25,00
Bij een definitieve stopzetting van de economische activiteit zijn er vaak 
btw-gevolgen. Meestal volgt er ook een btw-controle om de nodige 
regularisaties te verrichten of de btw-aspecten van een eventuele overdracht 
van de zaak te controleren. In het kader van een stopzetting of overlating van 
de zaak moeten in de praktijk onttrekkingen en herzieningen worden verricht. 
Hoe en wanneer welke correctie moet worden verricht, wordt met voorbeelden 
geïllustreerd. Wat bij een faillissement? Wie moet welke btw-verplichtingen 
voldoen? Is er een termijn waarbinnen een btw-controle in het kader van 
stopzetting moet gebeuren? Wanneer worden tegoeden uitbetaald? Heeft de 
belastingplichtige die stopzet recht op een intrest op zijn nog niet teruggege-
ven tegoed? 

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

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, tot de meest 
aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten die binnen dit rechtsgebied 
vallen als de reacties die op deze feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een 
mensenleven. De ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, 
is er een van vele eeuwen geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze 
evolutie zullen in dit boekje worden geschetst. Daarbij zal tevens aandacht 
worden besteed aan de geleidelijke verdringing van private personen van het 
terrein van het strafrecht naar dat van de schadevergoeding en aan de wijze 
waarop het schadevergoedingsrecht verder gestalte heeft gekregen. 
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Straffen. Een penologisch perspectief 
Kristel Beyens, Sonja Snacken (Eds.)
isbn 9789046609002 | 738 p. | €55,00

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

Strategic market position of the European Crime 
Prevention Network
Reeks Institute for International Research on 
Criminal Policy - IRCP nr. 56
Gert Vermeulen, Wim Hardyns, Lieven Pauwels, 
Jonas Dieussart
isbn 9789046610503 | 99 p. | € 35,00

The activities and tasks of the European Crime Prevention Network (EUCPN), 
established in 2001, have significantly expanded over the past two decades. 
In view of the further implementation of its multiannual strategy, the EUCPN 
has commissioned a study into its current and future strategic market 
position, conducted with the financial support of the EU’s Internal Security 
Fund – Police. This book reflects the results. Whilst the EUCPN proves a 
well-equipped, versatile and multipurpose network in the EU crime preven-
tion area, consolidation and further boosting are due. Key suggestions are to 
enhance outputs and visibility, to intensify existing partnerships, to broaden 
target and beneficiary audiences, including at local levels, to implement 
practice-oriented, multi-language and multimedia approaches, and to 
focus on the implementation, monitoring, coordination and evaluation of 
crime prevention policies or strategies, including through cooperation with 
academia.   

The criminal law protection of 
our common home
RIDP Volume 91 issue 1
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, 
Antonio Gullo & Francesco Mazzacuva (Eds.)
isbn 9789046610794 | 249 p. | € 70,00

In his Encyclical Letter on Care for our Common Home (Laudato Si’), Pope 
Francis stated that air pollution, deficient waste management, climate 
change, desertification of soils, deterioration of water quality and loss of 
biodiversity are some of the main manifestations of the environmental crisis 
produced by a scheme of technocratic power, characterized by a deviant 
anthropocentrism. In fact, the growing awareness of the need to protect 
the environment has been decisive for the recognition of the human right 
to a healthy environment, the legislative development of legal tools for 
environmental protection and the conclusion of international agreements 
on this matter. Criminal law has been part of this regulatory evolution on 
the assumption that, although it is not able to solve such complex problems 
alone, nonetheless it should not fail to address the violation of the essential 
legal interests at stake. This volume brings together major contributions to 
the 7th AIDP Symposium for Young Penalists (Rome, 11-12 November 2019), 
organised by the AIDP Young Penalists Committee in collaboration with 
the Italian AIDP National Group and Luiss University, Rome. The conclusions 
of the Symposium were presented during the XXth International Congress 
of Penal Law in the session dedicated to ‘Corporate Criminal Law and 
Environmental Protection’. 

The function of accusation in International 
Criminal Court. Structure of crimes and the role 
of Prosecutor according to the international 
criminal jurisprudence
Dimitris Liakopoulos
isbn 9789046609729 | 334 p. | € 55,00

The present survey aims to analyze the issue of the indictment function in 
the process before the International Criminal Court. 

The fundamentals of international commercial 
arbitration
2nd edition - hardcover  
Niek Peters
isbn 9789046610091 | 324 p. | € 43,00

Written from a comparative perspective, with an eye for international 
instruments and guidelines, this book deals with the particulars of 
international commercial arbitration. In an easily accessible manner it 
considers among others: the characteristics of international commercial 
arbitration, the advantages and perceived disadvantages of international 
commercial arbitration, the pros and cons of ad hoc and institutional 
arbitration, the laws applicable in international commercial arbitration, the 
essentials of the arbitration agreement and arbitrability, the establishment 
and composition of the arbitral tribunal, the duty of disclosure and the 
challenge of arbitrators, the end of the arbitrators’ mandate and their 
replacement, the organisation of the arbitration proceedings, the powers, 
duties and liability of arbitrators, the jurisdiction of the arbitral tribunal, the 
course of the arbitration proceedings, from the request for arbitration to the 
award, the form and content of the award, the recognition, enforcement and 
annulment of the award. Everything is presented practically and analytically, 
drawing among others on case law and the experience of the author. 
Where indicated national arbitration acts as well as standing arbitration 
rules are compared and differences highlighted. For those who want to get 
acquainted with international commercial arbitration or seek guidance with 
regard to a specific question that may arise in the course of an international 
commercial arbitration this book provides a convenient reference work. 

The international legal personality of island 
States permanently submerged due to climate 
change effects  
Anemoon Soete
isbn 9789046611005 | 336 p. | € 55,00

The island States which are geographically the lowest lying in the world can 
be found in the Pacific Ocean (Tuvalu, Kiribati, the Marshall Islands) and the 
Indian Ocean (the Maldives). These four States are populated by over half 
a million people. Together their Exclusive Economic Zones – important for 
fishing and other exploration and exploitation rights – account for over 7 
million km2, an area which compares to 20 times the size of Germany. Due 
to their low-lying nature, these island States are highly threatened by rising 
sea levels caused by climate change. They are the first to experience a signifi-
cant loss of territory due to climate change. This monograph discusses the 
consequences for the legal personality of the low-lying island States which 
will become submerged due to sea level rise. The issue is approached in a 
manner which goes beyond the binary statehood or no statehood analysis 
and includes other potential legal personalities available to the people of 
the State based on the right to self-determination as found in common 
article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In addition, 
the consequences of changes to the legal personality of a State are reviewed, 
in particular those pertaining to the rights and duties a State holds in its 
maritime zones.   
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The role of corporations in criminal justice
RIDP Volume 89 issue 1
D. Brodowski, M. Espinoza, E. Saad-Diniz (Eds.)
isbn 9789046609828 | 322 p. | € 70,00

The role of corporations in criminal justice is expanding, both in a purely busi-
ness context and beyond. Corporations may be suspected or accused of criminal 
or quasi-criminal wrongdoing; they may be required to produce information and 
evidence in furtherance of a criminal case, or be compelled to send a witness 
to trial; they may be the victim of crimes; and they may perform or assist with 
criminal investigations. This issue addresses these distinct roles of corporations 
in modern criminal justice, with a particular focus on the framework for prosecu-
ting corporations, on double jeopardy protections, on internal investigations and 
compliance programs. This volume brings together major contributions to the 
5th AIDP Symposium for Young Penalists (Freiburg, 22nd-23rd June 2018), orga-
nised by the AIDP Young Penalists Committee in collaboration with the German 
AIDP national group and the Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law. It sets a milestone on the way to the 20th AIDP World Congress 
dedicated to ‘Criminal Justice and Corporate Business’.

The role of not party in the trial before the 
International Court of justice 
Dimitris Liakopoulos
isbn 9789046610152 | 844 p. | € 75,00

This book analyses the trial system of the International Court of Justice (ICJ). 

Transport en aanverwante diensten. 
Btw-analyse van de logistieke sector
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609699 | 98 p. | € 27,00

Dit boek legt de btw-regeling uit zoals die van toepassing is in de sector van het 
goederenvervoer en de hiermee samenhangende diensten. De logistieke sector 
staat centraal. Centraal staat de correcte facturering van de vervoerprestaties. 
Bijgevolg komen de problematiek van plaats en schuldenaar van de btw aan 
bod, alsook de verhuur van transportmiddelen (opleggers, palletten, containers) 
en hun toepasselijke btw-regeling. Ook de talrijke vrijstellingen van toepassing 
in de sector van het goederenvervoer worden besproken. De verhuur van 
opslagruimte en de opslag van goederen in het kader van vervoer van goederen 
wordt in een apart hoofdstuk grondig behandeld. De nieuwe optionele regeling 
van verhuur van ruimte voor de opslag van goederen in B2B vanaf 1 januari 
2019 wordt in een apart hoofdstuk toegelicht. Ten slotte worden de verplich-
tingen van de vervoerder en opdrachtgever telkens ook weergegeven. In welk 
rooster van welke aangifte moet de handeling worden opgenomen? De theorie 
wordt gereduceerd tot het absolute minimum. Er wordt om didactische redenen 
gewerkt met tekeningen en toepassingsvoorbeelden.

Urban living at the beginning of the 21st century 
in Amsterdam, Hamburg and Vienna
Irene Sagel-Grande
isbn 9789046610060 | 496 p. | € 49,00

“Urban Living at the Beginning of the 21st Century in Amsterdam, Hamburg 
and Vienna” is based on the EU-subsidised research project “Insecurities in 
European Cities” (InSec) and on the data collected in the framework of this 
study. While the InSec project combined Amsterdam, Budapest, Hamburg, 
Krakow and Vienna in the one research, the present study centres on 
Amsterdam with its areas De Baarsjes and De Bijlmer, while using Hamburg 
with the area Wilhelmsburg and Vienna with the district Leopoldstadt for 
comparison. The book is the result of observations dating from the time of 
the InSec research and of various developments that have taken place during 
the following about 15 years. Overviewing the mass of details introduced and 
referred to, one recognizes an apparent arrangement of important subjects, the 
following themes respectively: the influence of the time factor, the significance 
of diversity, the extent and importance of interaction and of the need of more 
interdisciplinarity. 

VAT for economists. A guide for businesses 
operating cross-border
3rd revised edition 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046611029 | 155 p. | € 35,00
VAT is characterized by a set of very technical rules that are difficult to fathom 
for non-lawyers. However, economists are interested in the functioning of 
the VAT system in their analysis of trade transactions. This book provides a 
clear overview of the VAT-system in the EU. The focus lies on explaining the 
VAT consequences of economic transactions. The right of deduction has been 
referred to as the “cornerstone” of the VAT system, through the relationship 
between input and output one can even speak about the heart of the VAT 
system. The invoice which complies with the rules (possession of a correct 
invoice) is the “ticket of admission” to the right to deduct. The deduction 
system is meant to relieve the trader of the burden of the VAT payable or 
paid in the course of all his economic activities, provided these are subject to 
VAT. The approach is very practical. The VAT system is explained by means of 
examples, drawings and overview diagrams. Authors have to make choices. 
By separating essentials from side-issues we managed to write a book which 
contains the essence of VAT.  

Veiligheidscoaching. Safety coaching: de coach als 
verbeterinstrument voor de veiligheidscultuur in 
organisaties
Jan Dillen
isbn 9789046610220 | 90 p. | € 35,00

Na de evolutie van technische veiligheid naar veiligheidsmanagementsyste-
men tot veiligheidscultuur en veilig gedrag, komt de mens meer en meer cen-
traal te staan. Werknemers dienen zich aan te passen aan de snel evoluerende, 
hoogtechnologische bedrijfsorganisatie, maar ook het omgaan met veiligheid 
is in constante verandering. Nieuwe risico’s, nieuwe arbeidsomstandigheden, 
nieuwe stijl van leidinggeven, nieuwe organisatievormen met meer de nadruk 
op losse samenwerkingsverbanden zonder hiërarchie, vragen een nieuwe or-
ganisatiecultuur en een nieuwe veiligheidscultuur. De traditionele aanpak van 
command-and-control is niet meer de goede manier van aanpakken, wel een 
minder autoritaire en meer participatieve managementstijl. De leidinggeven-
de wordt kritisch bekeken en ligt permanent onder vuur. Een meer coachende 
aanpak is dan ook nodig: veiligheidscoaches vervangen de leidinggevende. In 
plaats van te zeggen wat veilig gedrag is en daarop te straffen of te belonen, 
zal de veiligheidscoach meer dienen als klankbord, een spiegel voor het (on)
veilig handelen aanbieden, de bestaande veiligheidscultuur framen of – indien 
nodig – reframen, de normen en waarden expliciteren, enzovoort. Maar wat is 
dat nu, een coach, en wat is een veiligheidscoach? Wat zijn de eigenschappen 
van een succesvolle veiligheidscoach? Wat zijn de verschillende technieken van 
veiligheidscoaching?  
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Veiligheidscultuur
Jan Dillen
isbn 9789046609965 | 168 p. | € 39,00

Veiligheidscultuur is niet meer weg te denken en wordt steeds belangrijker.  
Zowel voor de organisaties zelf – een interne motivatie – als door externe 
druk van opdrachtgevers of wetgever – een externe motivatie – krijgt 
veiligheidscultuur meer en meer aandacht. Deze evolutie is normaal en 
evolutief van technische veiligheid, naar managementsystemen om te 
komen tot veiligheidscultuur. En deze aandacht voor veiligheidscultuur 
zal niet meer verminderen in de toekomst, integendeel. Vandaar de nood 
tot dit boek.  Eerst wordt veiligheidscultuur gekaderd en daarna wordt de 
relatie gelegd tussen veiligheidscultuur en veilig gedrag. De beoordeling 
van de veiligheidscultuur in organisaties wordt beschreven aan de hand 
van de veiligheidscultuurchecklist VCC. De veiligheidscultuurchecklist VCC 
is een nieuw instrument om de veiligheidscultuur en veilig gedrag te 
beoordelen. De veiligheidscultuurchecklist is analoog aan de structuur van 
de ISO-managementsysteemnormen en de Veiligheidschecklist Aannemers 
(VCC*, VCC** en VCC P-HRO). Gezien het kaderen van de veiligheidscultuur 
in organisaties altijd al moeilijk was, is het auditeren of diagnosticeren 
ervan nog moeilijker. Maar het is niet omdat het moeilijk is, dat we hier niet 
hebben geprobeerd om de lezer meer duidelijkheid en meer duiding te 
geven over zowel veiligheidscultuur als het auditeren ervan.  

Veiligheidsmanagementsystemen. 
De ISO 45001-norm
Jan Dillen
isbn 9789046609736 | 144 p. | € 39,00

Het landschap op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) is permanent 
in verandering. Nieuwe wetgeving, nieuwe gevaarlijke stoffen, nieuwe 
risico’s of nieuwe productiemethoden maken het voor de preventieprofessi-
onal uitdagend om deze veranderingen op te volgen en te implementeren 
in de organisatie. Een belangrijke verandering is ook de publicatie door de 
International Standardization Organisation (ISO) in 2018 van de norm ISO 
45001:2018. Deze norm is een managementsysteemnorm voor veiligheid en 
gezondheid. Maar wat is dat nu juist, een managementsysteem en een vei-
ligheids- en gezondheidsmanagementsysteem? Wat zijn de voordelen voor 
mijn organisatie om over een – al dan niet gecertificeerd – V&G-manage-
mentsysteem te beschikken? Waarop legt een managementsysteem nu 
juist de nadruk? Al deze vragen zullen in deze uitgave worden beantwoord. 
Na het lezen zal het voor jou als preventieprofessional duidelijk zijn dat een 
V&G-managementsysteem jou helpt om op de vele veranderingen die op je 
afkomen gepast te reageren. Nieuwe V&G-wetgeving wordt opgevolgd en 
geïmplementeerd, nieuwe risico’s worden (her)beoordeeld, nieuwe oplei-
dingen voor het personeel worden ingericht, enz. De norm ISO 45001:2018 
geeft je daarbij hulp. Deze V&G-managementsysteemnorm geeft je een 
manier van aanpakken, die je makkelijk kunt gebruiken in andere vestigin-
gen van je organisatie. Speciaal voor vestigingen in het buitenland geeft ISO 
45001:2018 een duidelijk ‘raamwerk’, waarrond je het V&G-management 
kan opbouwen en kan communiceren met je buitenlandse preventiepro-
fessionals. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van het veiligheid- en 
gezondheidsniveau in de organisatie. Veel succes hiermee!  

Verhuur van kamers en vakantieverblijven
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610466 | 121 p. | € 29,00

De verhuur van kamers door een hotel is onderworpen aan 6 % btw. Maar 
geldt dit ook bij aparthotels, motels, B&B, gastenkamers, …? En wat met de 
verhuur van (sta)caravans en chalets op een kampeerterrein? En wat met 
de verhuur van vakantieverblijven? Waar ligt de grens met de vrijgestelde 
onroerende verhuur? Is de verhuur van een gemeubeld appartement aan 
de zee vrijgesteld van btw of belast? Dit boek bespreekt op praktische wijze 
de verhuur van kamers en vakantieverblijven en legt ook uit wanneer er wél 
btw kan (moet) aangerekend worden. Btw aanrekenen (6 %) opent immers 
correlatief recht op aftrek voor de investerings- en exploitatieuitgaven. 

Vlaamse Codex Wonen
Bronnenboek
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611180 | Verschijnt binnenkort

Vanaf 1 januari 2021 werd de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de 
Vlaamse Codex Wonen. De Vlaamse Codex Wonen bundelt de regelgeving 
over het Vlaamse woonbeleid. Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde 
versie van de Vlaamse Codex Wonen, bijgewerkt tot 1 november 2021. 
Gemeenten en andere overheden, huisvestingsmaatschappijen, project-
ontwikkelaars, eigenaars, huurders en verhuurders, vastgoedprofessionals, 
kredietinstellingen, verzekeraars, advocaten, rechtspractici, notarissen en 
studenten beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente 
en voordelige tekstuitgave. 

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

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

Vzw en btw
2e uitgave 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610893 | 266 p. | € 49,50

Vzw’s zijn in de regel btw-belastingplichtigen. Vele vzw’s verrichten echter 
vrijgestelde activiteiten bedoeld in art. 44 W.BTW. Ze moeten dan geen btw 
aanrekenen maar hebben ook geen recht op aftrek van de btw op de zelf 
aangekochte goederen en/of diensten. Vaak verrichten vzw’s echter ook 
activiteiten die met btw dienen te worden belast. Ze verkrijgen dan het 
statuut van gemengde btw-belastingplichtige. Soms verrichten vzw’s gratis 
handelingen of handelingen in het algemeen belang. Als ze daarnaast ook 
belastbare handelingen stellen, verkrijgen ze het statuut van gedeeltelijke 
btw-belastingplichtige. In dit boek wordt de reikwijdte van de vrijgestelde 
handelingen in de sociale, sportieve en culturele sfeer besproken en de al 
dan niet belastbaarheid van ontvangen subsidies. Ook de btw-regeling voor 
het organiseren van evenementen ter verkrijging van financiële steun komt 
aan bod. Een bijzondere aandacht gaat naar de bijzondere financierings-
bronnen van vzw’s (lidgelden, inbrengen, sponsoring, giften, …). In welke 
mate beïnvloeden zij het pro rata bij vzw’s die gemengde btw-belas-
tingplichtigen zijn? Ten slotte wordt geanalyseerd welke de invloed van 
algemene werkingstoelagen is op het recht op aftrek van de btw voor de 
vzw naargelang haar btw-statuut.   

Jan Dillen
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Welzijn op het werk 
2e uitgave 
Bronnenboek
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611272 | Verschijnt binnenkort

Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde en geannoteerde versie van de Codex 
over het welzijn op het werk, bijgewerkt tot 1 november 2021. Preventieadvi-
seurs, werkgevers, werknemers, rechtspractici, arbeidsartsen, interne en externe 
diensten, sociaal inspecteurs en overheden beschikken met dit zakwetboekje 
over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave. 

Werk in onroerende staat 
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046609811 | 286 p. | € 43,00

Dit boek gaat over de btw-aspecten van het verrichten van “werk in onroe-
rende staat”. Het onderscheid tussen werk in onroerende staat en leveringen 
(met installatie of montage) is niet alleen van belang voor het toepasselijke 
btw-tarief maar ook voor de regeling inzake verlegging van de heffing. Zowel 
werk in onroerende staat verricht in België als grensoverschrijdend werk in 
onroerende staat komen aan bod in het boek. Hierbij wordt ook stilgestaan 
bij de eventuele verplichting tot btw-identificatie. Wanneer is er sprake van 
een verbouwing en wanneer spreekt men van nieuwbouw? Onder welke 
voorwaarden zijn de verlaagde btw-tarieven van toepassing? Wat moet er 
gebeuren als men zelf als belastingplichtige werk in onroerende staat verricht? 
Een correcte facturering van het werk in onroerende staat is van belang in de 
praktijk omdat enkel wettelijk opeisbare 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. Hoe dient dit dan te worden geregu-
lariseerd en bij wie gaat de fiscus aankloppen? Het boek geeft ten slotte een 
overzicht van alle mogelijke situaties inzake werk in onroerende staat en hun 
verwerking in de btw-aangifte. Het boek staat vol met (praktijk)voorbeelden. 
 

Werk in onroerende staat. Bijzondere toepas-
singsgevallen
Stefan Ruysschaert, Véronique De Vulder
isbn 9789046610299 | 206 p. | € 39,00

Het onderscheid tussen werk in onroerende staat en leveringen met installatie 
of montage geeft bij btw-controles soms discussies. Het onderscheid is boven-
dien essentieel voor de al dan niet toepassing van de verlegging van de heffing 
en het eventueel toepassen van het verlaagd btw-tarief. Werk in onroerende 
staat als dienst mag ook niet verward worden met de verkoop (levering) van 
nieuwe gebouwen. Zeker in het geval een oud gebouw wordt verkocht om 
afgebroken te worden en er ook een aannemingscontract wordt afgesloten, 
dient nagegaan te worden of het niet gaat om een verkoop op plan. Het boek 
behandelt ten slotte de btw-regeling van bijzondere gevallen zoals de tuinaan-
leg, het vellen van bomen en het snoeien, sauna’s, liften, verwarmingsketels, 
stookolietanks, saneringswerken, …

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

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

Wetboek Belgische nationaliteit met uitvoerings-
besluiten en omzendbrieven
Bronnenboek 
Bunker Hill Group
isbn 9789046610497 | 100 p. | € 29,00
Dit Bronnenboek bevat, naast het Wetboek van de Belgische nationaliteit, 
ook de uitvoeringsbesluiten en de omzendbrieven die een algemeen belang 
hebben voor de toekenning, verkrijging, verlies en herkrijging van de Belgische 
nationaliteit. Studenten, rechtspractici, magistraten, ambtenaren, overheden 
en administraties beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer 
recente en voordelige tekstuitgave. Bijgewerkt tot 15 april 2020.  

Wetboek overheidsopdrachten
Reeks Maklu Wetboekpockets
Maklu
isbn 9789046610879 | 431 p. | € 45,00

Twee wetten en twee uitvoeringsbesluiten maken de essentie uit van 
het Belgische overheidsopdrachtenrecht: de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten; de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, 
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies; het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren; het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Met voorliggende 
Maklu-wetboekpocket worden deze wetten en koninklijke besluiten, in een 
gecoördineerde versie, voor een vlotte consultatie ter beschikking gesteld van 
al diegenen die dagdagelijks, in welke functie ook, bij het overheidsopdrach-
tengebeuren betrokken zijn. De teksten werden bijgehouden tot en met het 
Belgisch Staatsblad van 15 januari 2021.  
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Wetboek Staatsrecht 
9e, herziene uitgave 
Jan Velaers
isbn 9789046610251 | 788 p. | € 68,00

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 
bestuursrechtscolleges) en 5) Rechten van de mens. 

Wetboek Strafrecht
42ste, herziene uitgave
Gert Vermeulen
isbn 9789046611128 | 1108 p. | € 25,00

Deze 42ste uitgave van de pocket Strafrecht bundelt naast het Strafwetboek 
en het Wetboek van Strafvordering, ook een aantal uittreksels uit de Grond-
wet, het Gerechtelijk Wetboek en het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Bovendien bevat 
dit zakwetboekje tevens, chronologisch geordend, de bijzondere wetten die 
een algemeen belang hebben voor het strafrecht of voor de strafvordering. 
Zowel studenten als rechtspractici (politieambtenaren, magistraten, 
advocaten, ...) beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer 
recente en voordelige tekstuitgave. Een uitgebreid herwerkt alfabetisch 
trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriendelijk. 
Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2021.

Wetboek van economisch recht 
2e uitgave 
Bronnenboek 
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611098 | Verschijnt binnenkort

Dit Bronnenboek bevat de gecoördineerde versie van het Wetboek van 
economisch recht, bijgewerkt tot 1 november 2021. Ondernemers en 
handelaars, bankiers, kredietverstrekkers, consumenten, magistraten, rech-
ters-commissarissen, curatoren, bedrijfsjuristen, rechtspractici, studenten, 
notarissen, boekhouders en fiscalisten, accountants, bedrijfsrevisoren en 
andere economische beroepen beschikken met dit zakwetboekje over een 
accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave. 

Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen. Met uitvoeringsbesluiten 
2e uitgave 
Bronnenboek
Bunker Hill Group (red.)
isbn 9789046611203 | 998 p. | € 65,00

Dit bronnenboek bevat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
aangevuld met de uitvoeringsbesluiten, bijgewerkt tot 15 september 2021. 
Ook de Corporate Governance Code van 2020 wordt opgenomen. Bij cliënt-
contact heeft de professioneel aldus alles bij de hand om snel de informatie 
terug te vinden voor een correct advies inzake vennootschapsrecht.  

Zaken doen met het buitenland. Intracom-
munautaire handel, uitvoer-invoer en drie-
hoeksverkeer
2e, herziene uitgave  
Stefan Ruysschaert
isbn 9789046610114 | 212 p. | € 39,00

Zakendoen met het buitenland brengt heel wat btw-verplichtingen met 
zich mee. Dit boek behandelt aan de hand van voorbeelden de meest in de 
praktijk voorkomende transacties met het buitenland. Het gaat hierbij in 
de eerste plaats om het intracommunautair handelsverkeer van gewone 
goederen maar ook de invoer en uitvoer komen aan bod. In het kader van 
het zaken doen met het buitenland blijkt de contractuele relatie van het 
vervoer van belang te zijn. Dit is van belang bij het bewijs van de vrijstelling 
bij intracommunautaire leveringen en uitvoer en in het kader van verkopen 
op afstand maar ook bij (vereenvoudigd) driehoeksverkeer en andere 
vormen van kettingverkopen zoals bij intracommunautaire leveringen met 
installatie of montage. Vanaf 1 januari 2020 is er meer rechtszekerheid 
ingevoerd inzake het bewijs bij intracommunautaire leveringen en ook op 
het vlak van kettingverkopen werden wettelijke vermoedens ingevoerd die 
bepalen in welke relatie het vervoer (en dus de vrijstelling) moet geplaatst 
worden als de “tussenhandelaar” voor het vervoer instaat. Als er geen btw 
wordt aangerekend omdat de handeling is vrijgesteld of omdat er verleg-
ging van de heffing is, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van 
de Richtlijn 2006/112/EG of het W.BTW. Dit is van belang voor een correcte 
facturering en rapportering. Het boek bevat de voor de praktijk relevante 
rechtspraak van het Hof van Justitie inzake deze materie. Maar vooral, het 
boek staat bol van de praktijkvoorbeelden. 

Zorg(e)loze jeugd. Een multidisciplinair on-
derzoek naar een juridische grondslag voor de 
gedwongen bescherming van transitiejongeren
Romy de Jong
isbn 9789046609903 | 480 p. | € 35,00

Een zorg(e)loze jeugd verwijst naar jongeren die zich ontworstelen aan de 
zorg die eigenlijk nog niet gemist kan worden. Centraal in dit onderzoek 
staan transitiejongeren. Dit zijn jongmeerderjarige residentiële zorgverlaters 
met complexe en meervoudige problemen, bij wie in verband met het 
onttrekken aan zorg de dringende noodzaak wordt gevoeld door hulpver-
leners om (ook) na het bereiken van de meerderjarigheid en na het vertrek 
uit de residentiële jeugdhulpverlening, zorg te verlenen. Een juridische 
grondslag voor voortgezette gedwongen bescherming wordt verondersteld 
noodzakelijk te zijn, maar deze is er momenteel niet of nauwelijks vanwege 
– onder meer – de beperkte mogelijkheden in het jeugdbeschermingsrecht. 
Bijzonder aan dit proefschrift is dat de problematiek is onderzocht vanuit 
verschillende perspectieven. Naast een rechtswetenschappelijke analyse, 
bestaat het onderzoek uit een sociaalwetenschappelijke en medisch-weten-
schappelijke analyse van transitieproblematiek. Vanuit de verbinding tussen 
deze wetenschappen is de onderzoeker tot conclusies gekomen. Dit boek is 
bedoeld voor professionals die vanuit de academie of de praktijk betrokken 
zijn bij de (al dan niet gedwongen) residentiële of andere jeugdhulpverle-
ning voor jongeren met complexe meervoudige problemen.  

Gert Vermeulen
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Ik bestel graag volgende titel(s)

ISBN Titel  Prijs
978-90-466-   €
978-90-466-   €
978-90-466-   €
978-90-466-   €
978-90-466-   €
978-90-466-   €
978-90-466-   €
978-90-466-   €

Naam 

Organisatie

Adres

Postcode    Plaats

BTW-nr.     E-mailadres

Datum     Handtekening

U kunt dit bestelformulier faxen naar 03 233 26 59
of per post sturen naar Maklu Uitgevers | Somersstraat 13-15 | 2018 Antwerpen
Bestellen kan ook via onze website www.maklu.be of via e-mail: info@maklu.be

*Prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzend- en verpakkingskosten. Prijswijzigingen onder voorbehoud. Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar in 
de boekhandel. Uw gegevens worden opgenomen in onze klantendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe uitgaven van 
Maklu-Uitgevers conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Onze leveringsvoorwaarden vindt u op www.maklu.be.
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