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FBW is méér dan een uitgebreid wetboek dat alle belangrijke wetteksten bevat
en elk jaar aangepast wordt. Want in FBW vindt u niet alleen de wettekst, u krijgt
er ook een hele reeks essentiële randinformatie bij. Zo bevat FBW
kruisverwijzingen naar andere wetteksten om u snel door het woud van wetten te
gidsen. FBW bevat ook systematische verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten. En
een overzicht van de wetsgeschiedenis per artikel, zodat u zeker altijd de juiste
versie in handen hebt. En dankzij het handige trefwoordenregister en het
chronologische register hebt u altijd snel de juiste tekst te pakken. De drie
banden van FBW bevatten samen alle belangrijke wetteksten uit publiek recht,
burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handels- en economisch recht,
fiscaal recht en sociaal recht. Deze editie is bijgewerkt tot BS 1.1.2017.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The
Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of approximately 3,5
million copies.
Dit boek legt op een eenvoudige manier de werking van het btw-stelsel en de
voornaamste btw-verplichtingen uit. Centraal staat dan ook de aangifte van de
verschuldigde btw en het uitoefenen van het recht op aftrek van de voorbelasting. Het
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spildocument van het btw-stelsel is de factuur. Het ‘hart’ van het btw-stelsel wordt
gevormd door het systeem van recht op aftrek van de voorbelasting. Recht op aftrek is
verbonden aan het begrip opeisbaarheid van de btw. Het recht op aftrek op de
inkomende handelingen is verbonden met het verrichten van uitgaande handelingen.
Dit boek is er voor al wie de werking van het btw-stelsel wil begrijpen en concrete btwvragen heeft die veelal niet in klassieke handboeken aan bod komen.
In 1999 the Rotterdam-Maaskant Prize for Young Architects was awarded to Edzo
Bindels, Ruurd Gietema, Henk Hartzema and Arjan Klok. In this publication they
describe various schemes they have made for designing the Netherlands. The book is
divided into three sections: the first traces the path taken by Dutch urban design since
1966 and the position the quartet of winners occupy in its evolution. Part two
documents four projects. In the third part key figures and clients from the world of
spatial planning are drawn on their opinions, dreams, ambitions, experiences and
resolutions as these relate to the issues raised in the four schemes.

Zonder er zich van bewust te zijn is het leven van Evert Kleyn, een journalist die
uit hoofde van zijn beroep veel door Europa heeft gezworven, bepaald geweest
door vier gestalten die zijn levenspad hebben gekruist. Als het boek begint, is
geen van deze vier mensen, twee vrouwen en twee mannen, die zijn vrienden
waren, meer in leven. Het boek begint op de ochtend dat Evert het doodsbericht
van zijn Amerikaanse vriend ontvangt. Het is deze tijding die hem tot nadenken
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brengt en hem de betekenis van de vier doden duidelijk maakt, de betekenis, die
zij voor hem, de invloed die zij op anderen hadden. Hun levens, die
niettegenstaande langdurige verwijderingen, elkaar toch telkens raakten en in
elkaar verweven waren, trekken aan hem voorbij. Daardoor komt hij in een sfeer
te verkeren als hij tot dusverre niet kende en die zich zozeer meester van hem
maakt, dat zijn leven een andere wending neemt.
Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake
verzekeringsrecht, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het
onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een
vlot gebruik. De teksten zijn bijgewerkt tot B.S. 1 juli 2015 Studenten kunnen dit
werk aankopen aan de bijzondere prijs van 25 euro, mits voorlegging copie
studentenkaart. Gelieve hiervoor contact op te nemen met
herman.verleyen@larciergroup.com of tel: 09/269 97 96.
Volledige en compacte verzameling inzake bouwrecht: Duiding Bouw
becommentarieert niet alleen bouwrecht in de oorspronkelijke zin van het woord
(de wetgeving die de verhouding tussen bouwheer, aannemer en architect
regelt), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten. Bouwrecht is
vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel
evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te
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kunnen beschikken over een volledige verzameling van up-to-date teksten.
Originele aanpak: Onder de noemer “bouwrecht” wordt een dwarsdoorsnede
van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie
met bouw en vastgoed betrokken: contractenrecht, administratief recht,
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, mededingingsrecht en
handelspraktijken, sociaal recht, fiscaal recht, zakenrecht, milieu- en ruimtelijke
ordeningsrecht,… Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en
rechtsleer: De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige commentaren:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet-ren regelgeving,
maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste
rechtspraak, een onmisbare bron om het bouwrecht te begrijpen en te
interpreteren, en rechtsleer. Veilig houvast voor al wie rechtstreeks of
onrechtstreeks met bouwrecht wordt geconfronteerd: Niet alleen verschaffen de
wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen,
maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe
vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Deel mee in de
expertise! Een equipe van uitgelezen specialisten (uit advocatuur, magistratuur,
notariaat, administratie, academische wereld, en de bouwsector zelf) die in
diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee
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aan deze uitgave. Elke auteur heeft vanuit zijn eigen rechtsdomein en vanuit zijn
sector de wetgeving die relevant is voor bouw, voorzien van de nodige duiding.
Hun kennis en ervaring staan garant voor een bijzonder naslagwerk, onmisbaar
voor professionals in bouw en vastgoed. Onmisbare update: Deze tweede
bijgewerkte editie houdt rekening met tal van nieuwe wetgeving: Afschaffing van
de registratieplicht van de aannemer, nieuwe cao’s inzake veiligheid, Wet
handelspraktijken (nieuw in WER), Intellectuele eigendom (nieuw in WER),
overheidsopdrachten,…
Vennootschapsbelang en (versus?) algemeen belang. Enige verkennende
beschouwingen over de invulling van het vennootschaps(?)belang in
overheidsondernemingen; De N.V. van publiek recht; Bestuur en controle in de
intercommunale en het autonoom gemeentebedrijf; Knelpunten na vijf jaar
gemeentebedrijvenwet; Ondernemingen met beheerscontracten: bedenkingen
vanuit vennootschapsrechtelijke hoek; De beheerscontracten in federaal,
communautair en gewestelijk perspectief; Het optreden in rechte van
rechtspersonen; Publieke ondernemingen en de europese regels inzake
overheidssteun; Overheidsondernemingen en het EG-mededingingsrecht; De
onderneming van publiek recht: een toetsing aan de fiscale wetgeving.
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