lu pour vous
BOEKHOUDEN EN FINANCIËLE ANALYSE VOOR ZIEKENHUIZEN

Marc JEGERS en Chris HOUTMAN
Derde uitgave. UGA, 2001. 220 p.
Wie geconfronteerd wordt met problemen van boekhoudkundige aard voor ziekenhuizen, vindt in dit boek een
duidelijke gids.
Het eerste deel behandelt systematisch de algemene boekhouding voor ziekenhuizen. Enkel die regels van het
algemeen boekhouden voor ziekenhuizen die niet van
toepassing zijn op de ondernemingen worden uiteengezet,
vanuit de veronderstelling dat de lezer voldoende voorkennis heeft van de algemene boekhouding.
Deel twee analyseert de ziekenhuisjaarrekening, en
besteedt aandacht aan het uitvoeren van logische en
rekenkundige testen.
Deel drie over de exploitatieboekhouding belicht eerst het
conceptueel kader waarbinnen de door de wetgeving opgelegde kostencalculatie voor ziekenhuizen moet begrepen worden. Daarna komt de eigenlijke kostprijsbereke-

ONDERNEMEN MET DE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK.
DIRK COECKELBERGH, MET MEDEWERKING VAN TRUDO BREESCH EN
PHILIPPE VAN MERRIS.
Mys & Breesch, 2001. 394 p.
De ondertitel van dit handboek
luidt : “Juridisch, fiscaalrechtelijk,
sociaalrechtelijk, financieel, subsidiematig, statistisch, kritisch en
praktisch bekeken in historisch en
toekomstperspectief”.
Veelbelovend, en in het kader van de doelstellingen die de
auteurs zich stellen, ook geslaagd :
• een zicht op wat de V.S.O. is en ook op wat ze niet is,
inclusief de verschillen met andere juridische vormen
van ondernemen ;
• praktische informatie zoals toepasselijke wetgeving,
modelakten en –clausules, omzettingen in V.S.O.,
subsidietoepassingen ;
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ning voor ziekenhuizen aan bod.
Het laatste hoofdstuk handelt over
de boekhoudkundige verwerking.
Om de presentatie van deze op zich
reeds ingewikkelde materie niet nodeloos te verzwaren, besteden de auteurs slechts zijdelings aandacht aan
de band tussen de boekhouding en
het financieringsmechanisme van de
ziekenhuizen. Evenmin wordt systematisch ingegaan op de uitgebreide
rapporteringsverplichtingen van de
ziekenhuizen (volgens de schema’s in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 1988).
Tot slot : deze derde uitgave is aangepast aan de euro !
Prijs : 33,96 € of 1370 Fr.(+portkosten) ISBN 90 6768 240 3
Bestellen : UGA, Stijn Streuvelslaan 73,
8501 Kortrijk-Heule,
tel. 056/36.32.00, fax 056/35.60.96

• aangeven van de afwijkende toepassing van het fiscaal,
sociaal en boekhoudrecht op de V.S.O. ;
• een kritische evaluatie van de V.S.O. en haar succes of
afwezigheid ervan en de redenen daarvoor.
Voor de juridische stukken deden de auteurs een grondige
lees- en analyseronde van de verschillende standpunten
van de traditionele en niet-conventionele rechtsleer.
De aspecten die de auteurs niet behandelen duiden ze
expliciet aan, meteen verwijzen ze daarbij naar andere
literatuur voor verder opzoekingswerk.
Verder zijn er talrijke praktische voorbeelden, werktabellen
en werkschema’s.
Een handig praktijkboek dus, ook voor accountants en
belastingconsulenten.
Prijs : 4950 BEF - ISBN 90-5462-422-1
Bestellen : Mys & Breesch,
Graslei 12,
9000 Gent
tel. 09/223.64.71, fax 09/223.13.64

lu pour vous
LES PARADIS FISCAUX ET L’ÉVASION FISCALE (DROIT BELGE ET
DROIT INTERNATIONAL). ACTES
DES JOURNÉES D’ÉTUDES DES
20-21 JANVIER 2000
(COLLECTION DE LA FACULTÉ DE
DROIT DE L’ULB)
BRUYLANT, 2001. 434 P.
Le problème de l’évasion fiscale et
des paradis fiscaux n’est pas neuf,
mais une analyse actualisée de la
matière, tant en droit belge qu’en
droit international public, faisait
défaut. Combler cette lacune grâce au concours de spécialistes prestigieux, en faisant le point des connaissances
en cette fin de 20e siècle, est donc l’objectif ambitieux
que le Centre de droit international de l’ULB s’était assigné en organisant les journées d’études des 20-21 janvier
2000.
Cet objectif a été magistralement rencontré, comme vous
pourrez le constater en parcourant les quasi 500 pages

LE CODE DES S.A. ET DES S.P.R.L. EXPLIQUÉ
Michel DE WOLF, Patrick DE WOLF, Pierre NICAISE,
Laurent STAS de RICHELLE.
Editions de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 2001.
272 p.
Les auteurs, qui sont des spécialistes en droit des sociétés,
ont sélectionné les situations les plus courantes de la vie
quotidienne des SA et SPRL en attirant l’attention du lecteur sur les nouveautés apportées par le Code des sociétés.
Pratique et concis, l’ouvrage s’adresse particulièrement
aux chefs d’entreprise et à leurs conseillers (avocat,
notaire, comptable, expert-comptable).
De la constitution à la dissolution, les conflits internes,
les conflits d’intérêts, les conventions de vote, etc., voilà
quelques exemples des sujets traités dans cet ouvrage.

HANDBOEK PERSONENBELASTING 2001
Ludo DILLEN en Luc MAES.
Ced Samsom, 2001. 1686 p.
De tiende editie van dit monumentale handboek is voorzien van een vernieuwde kaft, en is, gezien het volume, gedrukt op iets dunner papier.
Zoals gebruikelijk wordt met een verticale lijn in de marge
heel duidelijk gesignaleerd wat precies veranderde sinds de
vorige editie.
Grondig en uitvoerig gedocumenteerd met referenties naar
de wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, administratieve commentaren en parlementaire vragen biedt dit handboek een
gestructureerde en overzichtelijke benadering van alles wat

des actes de ces deux journées d’études. Sans prétendre
ici à l’exhaustivité, vous y trouverez une analyse de cette
délicate problématique sous ses diverses composantes :
notion et méthodes, éléments de politique nationale et
de droit international public et aspects pénaux focalisés
sur la lutte contre le blanchiment et la portée du secret
bancaire. L’ouvrage se termine par l’étude de certains
aspects résolument pratiques. Des questions portant sur
le degré de coopération de la Belgique avec les administrations fiscales étrangères et l’échange spontané de
renseignements y font l’objet d’une analyse fouillée.
A l’heure où la Commission européenne part vigoureusement en croisade contre "les avantages fiscaux dommageables", voici manifestement un ouvrage qui autorise
une mise en perspective de cette délicate problématique.
Prix : 79 EUR - ISBN 2 8027 1435 X
A commander : Bruylant
rue de la Régence 67,
1000 Bruxelles
(Tél. : 02/512.98.45 –
Fax : 02/511.72.02)

Les trois dispositions transitoires
que sont l’augmention du capital
des SA, le Code des sociétés et le
passage à l’euro trouvent, quant à
elles, leur place dans les dernières
pages de l’ouvrage avec, pour
chaque disposition, un angle de vue
particulier.
Prix : 1.680,-BEF (TVA et frais d’envoi inclus) - ISBN 2-930287-15-2
A commander : Luca Venanzi Editions de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Liège
Tél. : 04/344.50.88 - Fax : 04/343.05.53

de personenbelasting behelst. Verschillende registers en
een uitgebreide inhoudstafel maken het opzoekwerk gemakkelijk.
Samen met een team specialisten staan
de auteurs weer garant voor een compleet en actueel naslagwerk.
Prijs : eenmalige aankoop :
17.330 BEF BTWi ;
abonnement (1x per jaar) : 14.731 BEF
BTWi
Bestellen : www.cedsamsom.be,
tel. 0800/40 300
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