L I T T É R AT U R E P R O F E S S I O N N E L L E

Deskundigenonderzoek in
burgerlijke zaken / T. Lysens en
L. Naudts
Kluwer, 2010, 420 p. (Recht en
praktijk)

Le leasing / F. Bruyns,
B. Duquesne de la Vinelle et
D. Grégoire
Kluwer, 2010, 90 p. (Série droit
notarial)

In 2005 verscheen de eerste uitgave van dit
handboek over deskundigenonderzoek in
burgerlijke zaken. Sindsdien is de wetgever
tweemaal tussengekomen in een poging
de efficiëntie van en de controle op het deskundigenonderzoek te verhogen. De eerste
ingreep van 2007 leidde tot een reparatie
in 2009 waarin vooral de deskundigen een
aantal correcties binnenhaalden.

Le contrat de leasing est une convention
visant l’acquisition et le financement d’un
bien meuble ou immeuble. Cet ouvrage
permet de découvrir une technique de
financement aux multiples facettes.

De wetswijzigingen heel wat gevolgen, zowel voor de deskundigen en de partijen, als
de rechtbanken.
Dit boek wil een globaal overzicht geven
aangaande het gerechtelijk deskundigenonderzoek, zowel qua wettelijke regeling
als qua rechtspraak en rechtsleer, rekening
houdend met de twee recente wetswijzigingen en de eerste reacties daarop.
Deel 1 behandelt het deskundigenonderzoek in het algemeen.
Deel 2 gaat in op het gerechtelijk deskundigenonderzoek, en bespreekt de aanstelling van de deskundige, het verloop van het
deskundigenonderzoek, de wraking en vervanging van de deskundige, verstek en tussenkomst, de rechtsmiddelen en de kosten
verbonden aan het deskundigenonderzoek.
Deel 3 heeft het over de bijzondere rechtsplegingen, en dus ook over de vennootschapsrechtelijke bepalingen.
Een gedetailleerde inhoudstafel is te raadplegen op de website van Kluwer.
Prijs : € 122,20 – met abonnement op de
reeks : € 94,00
Bestellen : www.kluwer.be
Tel. 0800 94 571
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Il est complété par des illustrations permettant de mieux comprendre le montage de
certaines opérations.
Le livre traite d’abord du contrat de location-financement ou leasing mobilier et ensuite des aspects contractuels, comptables
et fiscaux du leasing immobilier.
La table des matières détaillée est à consulter sur le site.
Prix : achat unique : € 42,90
Abonnement : € 33,00
Commander : www.kluwer.be
Tél. 0800 16 868

Jaarboek fiscale rechtspraak
2010 / Th. Lauwers
Story Publishers, 2010, 168 p.
Sinds de hervorming van de fiscale procedure in 1999 is speurderstalent vereist om
het kluwen van de fiscale rechtspraak te
ontrafelen. De voor handen zijnde informatie is immers complex, omvangrijk en allesbehalve eensgezind.
Een handig, niet al te uitgebreid overzicht
van relevante rechtspraak is dan ook welkom.
Dit jaarboek fiscale rechtspraak geeft de
meest markante rechtspraak, al dan niet
reeds gepubliceerd, artikelsgewijs weer,
met een korte bespreking. Op die manier
zorgt het boek ervoor dat practici binnen
een relatief korte tijdspanne op de hoogte
zijn van de laatste evoluties en nieuwe tendensen in diverse fiscale materies.
Een handig thematisch en chronologisch
register laat snel en gericht opzoeken toe.
Eerder verschenen al de Jaarboeken fiscale
rechtspraak editie 2008 en 2009.
Prijs : € 52,00
Bestellen : www.story.be
Tel. 0800 10 280

L I T T É R AT U R E P R O F E S S I O N N E L L E

Running an international
association in Belgium /
S. Maquet, G. Lemmens and
L. van Eyll et al.
UGA, 2010, 155 p.

De Belgische stichting /
R. Van Boven
Larcier, 2011, 250 p. (Reeks Bibliotheek
Handelsrecht – Vennootschaps- en
Financieel Recht ; 7)

This publication gives an up-to-date
overview of the legal regime that governs
the AISBL. Important and specific topics
like the constitution, the recognition by
royal decree, the minimal content of the
articles of association, the possibility of
decision-making by postal vote or the
required presence of the notary public at
the General Assembly are dealt with.

De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen introduceerde de
rechtsvorm van de private stichting in het
Belgisch recht, en wijzigde het juridisch kader betreffende de ‘instelling van openbaar
nut’, sindsdien de ‘stichting van openbaar
nut’.

In addition, the interested reader will
appreciate the different chapters on liability
and governance as a guide to upgrade the
internal functioning of an international
association. To conclude, an overview of
the accounting obligations applicable on
the AISBL is included.

Dit boek behandelt die private stichting en
stichting van openbaar nut in al hun geledingen. Zo komen achtereenvolgens het
juridisch kader, de verplichtingen inzake
boekhouding en jaarrekening, de commissarisopdracht en de fiscale aspecten van
oprichting, werking en ontbinding aan
bod.

Price : € 45,00
More information : www.uga.be
Tel. 056 36 32 00

Het boek benadert de Belgische private
stichting ook als instrument van successie- en vermogensplanning, en behandelt
onder meer de invloed van de wettelijke
reserve op de inbreng in een stichting, het
duolegaat, uitkeringen uit de stichting aan
familieleden, de terugkeer van ingebrachte
vermogensbestanddelen naar de erfgenamen van de stichter…
Een gedetailleerde inhoudstafel kan geraadpleegd worden op de wesite van Larcier.
De materie werd bijgehouden tot 1 januari
2011.
Prijs : € 90,00
Bestellen : http ://uitgeverij.larcier.com
Tel. 0800 99 613

La taxation du patrimoine privé /
Th. Blockerye, L. Deklerck et
M.-P. Donéa et al.
Anthemis, 2011, 370 p. (Collection
des colloques de l’École supérieure
des sciences fiscales)
Dans cet ouvrage, les auteurs examinent,
sur les plans pratique et jurisprudentiel, les
divers aspects de la taxation du patrimoine
privé d’un contribuable. Les propositions
et projets de loi existants sont également
abordés.
Après une introduction s’attachant à rappeler les principes généraux en matière de
preuve dans les litiges fiscaux, cet ouvrage
examine successivement :
– les plus-values privées réalisées par une
personne physique sur des actions ;
– les plus-values immobilières taxables à
titre de revenus divers et de revenus immobiliers ;
– la taxation des revenus mobiliers des
personnes physiques et, plus particulièrement, la requalification des intérêts et
dividendes, les revenus perçus à l’étranger, la DLUbis, les sociétés civiles immobilières françaises vues de Belgique ;
– les aspects internationaux du domicile
fiscal ;
– les pouvoirs d’investigation de l’administration et l’évolution de la notion de
secret bancaire.
Un addendum présente en détail l’accord
de majorité du 17 mars 2011 sur la manière
et les conditions de levée du secret bancaire.
Prix : € 87,00
Commander : www.anthemis.be
Tél. 010 42 02 90
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