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The concept of corporate governance has come under intense public scrutiny in recent years. Business people
everywhere are asking: What exactly does and‘goodand’ corporate governance entail? Which aspects of it are legally
binding, and in what ways is it merely a set of expectations on how corporations should be organized ideally? Nowhere
are these important questions answered more precisely - nowhere are the lines more clearly drawn - than in the insightful
synthesis of statutory law, case law, and organizational theory presented in this book. Recognizing that the concept of
and‘goodand’ corporate governance is not dramatically different from one jurisdiction to another but represents an
international phenomenon that has to a reasonable extent the same characteristics everywhere, the author proceeds,
with detailed analysis, through a series of issues that (he shows) make up the brunt of corporate governance. Each of
these issues in turn gives rise to such specific problem areas as the following: board compensation and executive
compensation; unitary and dual board structures; monitoring management; legal parameters of and‘mismanagementand’;
the and‘supervisory gapand’; audit, selection and appointment and remuneration committees; director tenure and
retirement policy; risk management and risk reporting; corporate safety culture; conflicts of interest; whistleblower
arrangements; aims of the regulation of public takeover bids; and defensive tactics in case of a hostile public takeover
bid. These problems - and many others - are examined in the light of corporate governance codes and guidelines and of
reports and judgments that deal with specific instances where investigators or courts were asked to analyze corporate
governance issues in concrete cases. Each of the ten chapters includes in-depth analysis of such cases. A special
feature of the book is a set of model corporate governance guidelines based on US corporate practice. Corporate
Governance as a Limited Legal Concept is remarkable for its very thorough characterization and definition of corporate
governance as a legal concept, as a code of conduct, and as an organizational structure. The authorand’s clearly
reasoned analysis of the legal limits of corporate governance will be of great interest and practical value to business
people and their counsel in any jurisdiction.
In ons land zijn er om de haverklap verkiezingen. Het samenstellen van de lijsten is steeds een spannende
aangelegenheid waarbij enthousiaste kandidaten dingen naar een plaatsje. Onder hen ook veel nieuwkomers die hun
eerste passen in de politieke arena zal zetten. Maar hoe moeten ze dit precies aanpakken? Hoe voer je overtuigend
campagne? Mag je daarvoor wettelijk verlof nemen? Hoe breng je je boodschap overtuigend over? Kun je hiervoor
gebruik maken van sociale media? Hoe schrijf je toegankelijke teksten en spreek je vlot in het openbaar? Heeft een
politicus nog een privéleven? Wat te doen met leugens en desinformatie en hoe blijf je populair? Dankzij de bijdragen
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van gerenommeerde specialisten als Carl Devos, Patrick Humblet, Filip Claus, Jos Huypens ... en getuigenissen van
bekende politici die al een tijdje het politieke spel spelen, biedt dit boek op en deze en heel wat andere praktische vragen
een duidelijk antwoord.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960
(Title varies slightly).
Hoe ver kan schuldgevoel iemand drijven? Kan je grootste geheim verborgen blijven? Nathan is de ergste nacht van zijn
leven nooit vergeten: het feestje dat tot de plotselinge dood van een jonge vrouw leidde. Alleen hij en Bob weten wat er
echt is gebeurd en ze hebben afgesproken hier nooit over te praten. Jaren later staat Bob onaangekondigd op de stoep
met een verschrikkelijke mededeling, die Nathans leven compleet overhoopgooit. Want Nathan heeft nog meer
geheimen. Geheimen die alles wat hij heeft opgebouwd kunnen verwoesten. En Bob heeft er nog geen idee van hoe ver
Nathan bereid is te gaan om ervoor te zorgen dat die geheimen ook begraven blijven...
Depuis plus d'un demi-siècle, aucun livre de langue française n'avait tenté de décrire la vie d'un poète qui compte parmi
les plus célèbres, mais aussi les plus difficiles : Stéphane Mallarrné, dont la poésie parfaite et secrète, les réflexions
esthétiques, le rêve du Livre et du Grand Oeuvre forment autant de motifs fascinateurs. L'auteur a pu bénéficier d'une
nouvelle documentation considérable, ainsi que de la correspondance complète publiée de 1959 à 1985. Soucieux de
précisions historiques, alliant le sens de l'interprétation et le souci de l'information vivante, il s'est employé à révéler au
jour le jour une expérience créatrice et spéculative hors pair. A travers elle, par elle, nous sont aussi présentées
cinquante années de vie artistique et littéraire au fil de rencontres et d'événements multiples. Tous ici se croisent, se
parlent, rivalisent : Parnassiens, Wagnériens, Impressionnistes, Symbolistes, Décadents : Manet comme Whistler ou
Gauguin, Debussy comme Rodin, la Loïe Fuller et les amis de La Revue Blanche, les anarchistes et les partisans ou les
adversaires de Dreyfus. Un monde vit autour de la vie d'un homme qui lui-même déploie son propre monde intérieur,
sans d'ailleurs jamais parvenir à le faire parfaitement aboutir - ce qui n'est pas le moindre des "suspens" ménagés par
ces pages. On pensait Mallarmé l'exemple même de l'"hermétisme" ; il apparaît ici saisi dans sa vérité quotidienne. Le
biographe, attaché à suivre un écrivain comme on suivrait un personnage, a donné comme le journal d'une pensée qui
est aussi un authentique moment de l'Histoire des Idées et des Formes. Jean-Luc Steinmetz, poète, essayiste, est
professeur à l'Université de Nantes. Auteur de recueils publiés aux éditions du Castor Astral, il est aussi connu pour ses
essais publiés chez José Corti, sa biographie de Rimbaud couronnée par Académie française et ses éditions critiques de
Lautréamont, Nerval, Nodier et Rimbaud.
Geïnspireerd speechen, debatteren en praten met de media Wie communiceert, heeft de plicht om iets interessants te
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vertellen. De focus van communicatie ligt vandaag te sterk op de vorm. En dat terwijl de inhoud zou moeten primeren.
Kies voor zuivere inhoud en overwin je podiumvrees. Een goede voorbereiding is een must voor wie sterk wil
communiceren. Want wat kan er mis gaan als je voorbereid bent op de meest vervelende vragen van journalisten?
Originele inzichten in de basisbeginselen van communicatie met een groot publiek. Gebaseerd op de ervaringen van
meer dan 1000 getrainde deelnemers.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Vertaald door Betty Mellaerts;;;Indrukwekkende getuigenis over borstkanker;;;Een eerlijke getuigenis, die voor vele lotgenoten een hart onder
de riem zal zijn;;;Het ontroerende portret van een vrouw die leefde voor haar carrière, en door haar ziekte ineens op zichzelf was
aangewezen Elke dag krijgen acht vrouwen in ons land te horen dat ze borstkanker hebben. Opeens is Marie-Paule Meert een van hen.
Onzeker over hoe ze de kanker te lijf moet gaan, begint ze te schrijven. Over haar angst, haar twijfels, haar zelf gekozen isolement. Maar
gaandeweg ontdekt ze dat haar ziekte misschien een nieuwe kans is. Een kans om haar eigen leven, dat ze jarenlang op een zijspoor heeft
gezet, ten volle te leven.
Alphabetische naamlijst van boeken, landkaarten en verdere in den boekhandel voorkomende artikelen die in het jaar ... in het Koningrijk der
Nederlanden en deszelfs buitenlandsche bezittingen uitgegeven of herdrukt zijnJahresausgabe. ...Veilingcatalogus, boeken van Jacob Krys,
3 tot 15 maart 1727Handboek der historisch-kritische inleiding in de kanonieke en apokryfe boeken van het Oude TestamentSpreken is goud
(E-boek)Lannoo Meulenhoff - Belgium

De effecten van de Europese en internationale rol van Brussel blijven niet beperkt tot het grondgebied van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, maar zijn in toenemende mate ook in de Rand voelbaar. Internationale instellingen en bedrijven
vestigen zich ook in omliggende gemeenten nabij de Europese hoofdzetel en trekken daarbij diverse diensten en
arbeidskrachten aan. Door de sterke bevolkingsgroei in de Brusselse gemeenten en de uitstroom van anderstaligen naar
de Rand, maar ook door de aanwezigheid van tijdelijke arbeidskrachten, voornamelijk uit de EU-landen, staat het
Nederlandstalige karakter van deze gemeenten onder druk. Deze publicatie wil een status quaestionis opmaken van het
onderzoek naar de effecten van deze internationalisering op demografisch, economisch, cultureel, sociaal, ruimtelijk,
politiek vlak en ook op niveau van identiteit en taalgebruik, en dat in comparatief perspectief.
Haar werk in 'De Roos en de Koekoek', de winkel voor antiek en curiosa, wordt door de inbreng van Daan en Abel alleen
maar leuker. Haar zoon Wichard en zijn vrouw Jennifer verwachten een kindje. Zelf heeft Sanne een onverwachte
ontmoeting met haar jeugdliefde, waarbij oude vonken opnieuw overslaan. Een belofte voor de toekomst? Maar dan
wordt juffrouw Schaap heel ernstig ziek. Sanne houdt stand. Ze vecht zich een weg naar een nieuw leven met nieuwe
uitdagingen. Want wat is toch dat raadsel van die gordijnen? Wie speelt toneel? Wie droomt er van heksen en wie
mompelt toverspreuken?
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Het verhaal van een Italiaanse immigrantenzoon die zich ontpopt tot een van de belangrijkste politici van het land. 'Mijn
vader kwam hier aan in 1947 met één houten koffer, die ik trouwens nog steeds in mijn bezit heb. Omdat hij enkele
maanden later zijn vrouw met de zes kinderen wilde laten overkomen, kreeg hij een houten barak toegewezen. Mijn
moeder vertelde altijd dat ze er op elkaar gepakt zaten als haringen in een ton. In één van die barakken hebben ze mij
dus gemaakt.' Dit is het verhaal van een Italiaanse immigrantenzoon die zich ontpopt tot een van de belangrijkste politici
van het land. Als doctor in de scheikunde had Elio Di Rupo voor een academische carrière kunnen kiezen, maar hij werd
schepen, parlementslid, burgemeester en minister. Dit boek vertelt zijn leven, zijn engagement en zijn visie op Wallonië
en Brussel, Vlaanderen, België en op een wereld in crisis. Nooit eerder sprak Elio Di Rupo zo open. Zijn verhaal is
oprecht, vaak amusant, soms openbarend. Hij doorspekt zijn verhaal met talloze anekdotes van zijn eerste verkiezing tot
de jongste institutionele onderhandelingen van 2011. 'Voor mij is politiek de omzetting van onze verontwaardiging in het
uitoefenen van de macht om te vechten tegen het onrecht.' Vertaald door Marianne Maes en Johan Cuppens
Als eerste komen aan de orde de geschiedenis van ZwangerFit, de opzet, de voorwaarden voor het opzetten en het uitvoeren van
lessen en de intake van een cursist. Het tweede deel helpt bij het maken, voorbereiden en invullen van de ZwangerFit
theorielessen. Het derde deel geeft praktische adviezen voor de ZwangerFit actieve lessen, zoals trainen in de peripartumperiode,
trainingsleer, opbouw van de lessen en uitleg over aerobics, fitness en muziekelementen. In het vierde deel komt het draaiboek
voor zowel de theorielessen als de actieve lessen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor babymassage en de sensomotorische
ontwikkeling van de zuigeling.
Pieter Timmermans opent het debat over onze toekomst Pieter Timmermans doorbreekt het heersende discours over onze
toekomst. Wars van alle scepticisme en cynisme biedt hij een genuanceerd optimistisch perspectief: We kunnen winnen.
Waarom? Omdat er tal van ingrediënten aanwezig zijn die kunnen leiden tot een welvarend land in een geglobaliseerde wereld.
Hoe? Door in debat te treden over uitdagingen waar we vandaag misschien nog niet echt wakker van liggen, maar die met een
grote snelheid op ons afkomen en onze leef- en werkwereld grondig zullen beroeren. We kunnen winnen is een uitnodiging tot
discussie aan al wie onze sterktes maximaal wil helpen verzilveren in de komende decennia. Uw mening graag!
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