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                          12)    ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT 
 

12b : sociaal recht                                                             STAND  01- 05 - 2023 

 

NIEUW in 2023 : 
 
Basisboek Socialezekerheidsrecht - 2023 

Toegankelijk overzicht van belangrijkste onderwerpen in Nederlandse sociale zekerheid en 

wijze waarop de (decentrale) overheid die onderwerpen aanpakt. Kenmerkt zich door vele 

voorbeelden en is geschreven vanuit de praktijk, met bij ieder hoofdstuk voorbeeld van  

beschikking, zoals toekenning kinderbijslag. Handig actueel, overzichtelijk en begrijpelijk. 

I.v.Boetzelaer-Gulyas (K-9789013170900) 9e dr. medio februari 2023   404 pag.    € 27,50 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2023                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig overzicht van alle relevante onderdelen van de Participatiewet, met een breed scala 

aan relevante onderwerpen : Begripsbepaling, Aanvraag Kring van rechthebbenden, Algemene 

bijstand, Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Inkomen en vermogen, Vormen 

van bijstand met veel voorbeelden en schema's. Is ook inzetbaar bij het opstellen van 

bijvoorbeeld beleidsnota's, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota's. 

J.de Boer e.a (BP- 9789492952936) februari 2023                             550 pag.   € 69,95 

 
Handboek Participatiewet 

Deze 18e druk is opvolger van 17 drukken van het Handboek Algemene bijstandswet en 22 

drukken van het Handboek Wet werk en bijstand. Bevat naast wettekst: toelichting, 

onderliggende regelgeving, jurisprudentie en verwijzingen naar ministeriële circulaires. 

B.Schoneveld,S.Platte (ABC-9789086351695) 18e dr. maart 2023       502 pag.  € 59,00 

 
Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet - volledig aangepast aan de wijzigingen 

van 2023 

Bestemd voor financieel medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen. Gaat 

in op berekeningen Participatiewet, met betrekking tot de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. 

J.Liemburg (ABC-9789086351688) 4e dr. februari 2023                  303 pag.    € 40,00 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2023 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet, met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2023. 

Kostendelersnorm is per 01-01-23 verhoogd naar 27 jaar. Huishoudens met laag inkomen 

kunnen in 2023 opnieuw € 1.300 aan categoriale bijzondere bijstand krijgen ter compensatie 

van de gestegen energieprijzen. Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe vrijlating voor 

werknemers die met loonkostensubsidie werken en daarbij aanvullende bijstand ontvangen. 

(K-9789013170894) medio februari 2023                                       336 pag.     € 27,50 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2023                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig herziene editie 2023 met alle wetswijzigingen uit 2022 evenals die per 01-01-2023 of 

later in werking zijn getreden of zullen treden. Verder nieuwe jurisprudentie en zijn alle 

bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2023. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462158023) april 2023                     499 pag.    € 385,00 

 
Sociaal Memo 2023.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’), regelmatig nodig zijn in dagelijkse praktijk, actueel per 01-01-2023. 

T.de Bondt (K-9789013170689) begin februari  2023                      624 pag.    € 70,50 



 
Socialezekerheidswetgeving  2023                                       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten (ZW, Wet WIA, WAO, 

WW, AOW, Participatiewet) en internationale regelingen. Voorafgaand aan regelingen worden 

hoofdlijnen besproken en actuele ontwikkelingen. Bevat normbedragen van premies en 

uitkeringen per 1-1-23. Aanschaf verschaft toegang tot de steeds actuele online variant. 

P.Fluit (red.) (K-9789013171310) medio februari 2023                      1448 pag.   € 36,00 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2023                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-23. 

W.Eiselin (S-9789012408578) maart 2023                                     648 pag.    € 107,50 

 
VNW Socialezekerheidsrecht - editie 2023                           JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

I.Boetzelaer e.a. (S-9789012408530)medio  februari 2023                1056 pag.    € 36,50 

 
Uitkeringsbedragen Ziektewet, WW, AOW en meer in 2023  

H.Buist, december 2022  6 pag.                                         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2023/1                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de belangrijkste wetten 

(zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), 

(uitvoerings)besluiten en (uitvoerings) regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze 

bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2023 

zijn verwerkt in de bundel. Deze uitgave is met name bestemd voor de gemeentelijke praktijk. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP 9789492952905) februari  2023                 550 pag.    €  39,95 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2023.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2023 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 

gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

C.Bruggeman,H.Nacinovic (K-9789013172171) maart 2023          1124 pag.   €101,00 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2022 : 
 

Behandelrichtlijnen voor WIA-zaken - voor advocaten 

Dit zijn behandelrichtlijnen voor WIA-zaken over het vaststellen van (de mate van) 

arbeidsongeschiktheid binnen het sociaal zekerheidsrecht. Wat is nodig om een WIA-zaak 

gedegen aan te pakken en wat mag de rechtzoekende van diens advocaat verwachten ? Wat is 

belangrijk, waar op te letten ? Ervaren en gespecialiseerde sociaal zekerheidsrechtadvocaten 

zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een eerste versie behandelrichtlijnen voor WIA-

zaken binnen het sociaal zekerheidsrecht. En ze zijn klaar voor gebruik! 

Raad voor Rechtsbijstand, december 2022   66 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Boom Basics – SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT  

L.Kirkpatrick (B-9789462126558) 8e dr. augustus 2022               127 pag.    € 16,50                            

 
Bijstand in 50 Vragen 

Wanneer woont iemand samen voor de bijstand?  Hoe zit het met kostendelersnorm en de 

uitzonderingen daarop ? Kun je recht hebben op bijstand als je een eigen huis hebt ? Moet 

iemand eerder ontvangen bijstand terugbetalen als hij een erfenis ontvangt ? Als je een 

familielid in bijstand, extra’s geeft, wordt deze dan gekort op bijstand ? Begint met basis- 

informatie over Participatiewet. Vervolgens vijftig vragen en antwoorden over veel 

voorkomende thema’s in rechtspraak over de Participatiewet. Integrale tekst Participatiewet is 



opgenomen. Bijgewerkt per 01-01 2022: in Verzamelwet SZW 2022 geregelde verruiming van 

mogelijkheden voor gemeenten af te zien van terugvordering bij schuldsaneringsregeling.  

H.Nacinovic  (BP- 9789492952639) 2e dr. februari  2022                  158 pag.    € 29,95 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2022                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig overzicht van alle relevante onderdelen van de Participatiewet, met een breed scala 

aan relevante onderwerpen : Begripsbepaling, Aanvraag Kring van rechthebbenden, Algemene 

bijstand, Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Inkomen en vermogen, Vormen 

van bijstand met veel voorbeelden en schema's. Is ook inzetbaar bij het opstellen van 

bijvoorbeeld beleidsnota's, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota's. 

J.de Boer e.a (K-9789013167702) maart 2022                                  536 pag.   € 93,00 

 
de Dubbele Woonplaats in het Socialezekerheidsrecht - een onderzoek naar de 

toepassing van woonplaatsbepalingen op co-ouders en semigranten 

Het socialezekerheidsrecht kent vele bepalingen waarin het van belang is waar iemand woont. 

Het kan lastig zijn om deze bepalingen toe te passen op personen die op meerdere plekken 

tegelijk wonen, zoals kinderen van co-ouders of semigranten (mensen die in meerdere landen 

tegelijk wonen). Behandelt toepassing van woonplaatsbepalingen op personen met dubbele 

woonplaats. Passen bestuursorganen en rechters deze bepalingen op consistente, zorgvuldige 

en responsieve wijze toe ? Bevat 2 deelstudies: over co-ouders ziet vooral op bepalingen over  

huishouden, en deelstudie over semigranten is toegespitst op bepalingen over het woonland. 

Beide deelstudies bevatten een uitgebreide beschrijving van beleid en jurisprudentie. 

M.v.Everdingen (B- 9789462126886) juni 2022                  353 pag. geb.    € 72,00 

 
European Social Security Law  

Geactualiseerde, voor het bedrijfsleven en hun adviseurs, zo relevante Engelstalige versie van 

hett fameuze handboek (Europees Socialezekerheidsrecht, F.Pennings (K-9789013168617) 8e 

dr.mei 2022  448 pag.  € 62,50. Daarmee een internationale klassieker voor de praktijk. 

F.Pennings (I-9781780688169) 7e dr. oktober 2022      486 pag. geb.    ca. € 115,00 

 
Europees Socialezekerheidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 9) 

In 2010 is Verordening 883/2004 voor de coördinatie van sociale zekerheid in werking 

getreden die diverse belangrijke vernieuwingen met zich mee bracht, zoals uitbreiding  

personenkring en vereenvoudiging en wijziging van aanwijsregels. Sinds 2010 zijn er vele 

belangrijke arresten van het Hof van Justitie gewezen die systematisch beschreven worden,  

mede in het licht van andere EU-instrumenten, zoals Richtlijn 2004/38 en EU Handvest  

Fundamentele Rechten. Daarnaast komt het in december 2016 gepubliceerde voorstel van de 

Europese Commissie voor een ingrijpende herziening van verschillende hoofdstukken van de 

verordening aan bod. Herzieningsvoorstellen komen uitgebreid aan de orde, evenals  

achtergronden en verstrekt materiaal over toepassing van coördinatiebepalingen.  

F.Pennings (K-9789013168617) 8e dr.  17 mei 2022                                  448 pag.   € 62,50 

 
Gegevensverwerking en Privacy in het Sociaal Domein 

Nieuw in geactualiseerde versie is gegevensuitwisseling ter uitvoering schuldhulpverlening, een 

taak die in 2021 bij wet aan de gemeente is toegewezen. De wetten die aan bod komen zijn: 

AVG,Uitvoeringswet AVG,Participatiewet,Wmo 2015,Jeugdwet,Wet gemeentelijke schuldhulp- 

verlening, geheimhoudingsplicht, gegevensuitwisseling, organisatie samenwerking, werkproces 

komen, met Er voorbeeld ‘Toestemmingsformulier’ en ‘Afwegingskader Conflict van plichten’. 

C.Ebbers (BP- 9789492952813) 2e dr. september 2022                ca. 400 pag.    € 69,50 

 
Handboek Participatiewet 

Dit is de opvolger van 16 drukken van Handboek Algemene bijstandswet en 22 drukken van 

Handboek Wet werk en bijstand. Naast wettekst zijn toelichting en de onderliggende 

regelgeving, jurisprudentie en verwijzingen naar ministeriële circulaires opgenomen. 

B.Hutten e.a. (ABC-9789086351671) 17e dr. november 2022              502 pag.    €  59,00 

 
Highly Mobile Workers and the Coordination of Social Security in the EU 

An increasing number of workers can be labelled as ‘highly mobile’, which are persons that 

combine various forms of work (on-call contracts, employment agency work, platform-work, 

teleworking etc.) that are carried out in several countries. The main rule of EU social security 



law prescribes that the law of the Member State where the person works applies. When there 

are several work countries involved, the multi-activity rule of Article 13 of Regulation 883/2004 

is to be applied. According to this conflict rule, the applicable social security legislation is to be 

determined by the place of work or the place of residence. Which of these two connecting 

factors is decisive in situations of high mobility? The consequences for highly mobile workers 

and their employers are that social rights and obligations are not only sometimes difficult to 

determine, one could also question whether the applicable legislation as determined by the 

conflict rules of Regulation 883/2004 is appropriate for a certain highly mobile situations. 

E.v.Ooij  (B- 9789462363199) september 2022                            336 pag.    € 67,00 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en 

behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over re-integratie, handhaving, 

rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te 

vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s.  

Opgezet als studieboek,maar tevens de enige actuele (per 01-06-22) beknopte handleiding. 

S.Klosse,G.Vonk(B-9789462909199) 6e dr. oktober 2022           500 pag. geb.   € 57,50 

 

Inleiding tot het Sociaal Domein - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden 

uitgevoerd. De Participatiewet (Bijstand) heeft betrekking op werk en inkomen en is het laatste 

vangnet in de sociale zekerheid. Bij Wmo 2015 georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van 

gemeenten en op het verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen. In 

essentie komt de Jeugdwet erop neer dat het gemeentebestuur via de voorradigheid en inzet 

van algemene en specifieke voorzieningen moet nastreven dat er een klimaat wordt geschapen 

waarin jeugdigen en hun ouders zo goed mogelijk worden geholpen. Van alle wetten wordt een 

kort overzicht gegeven van voorgeschiedenis, doelstelling en inhoud. 

K-W.Bruggeman e.a. (BP- 9789492952721) 2e dr. september 2022    150 pag.    € 29,95 

bijbehorend: 

Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2021/2                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein. Daarnaast ook alle regelgeving 

omtrent schuldhulpverlening en inburgering. Alles actueel per 01-08-22. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP- 9789492952783) september 2022              548 pag.    €  39,95 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2022 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2022, 

Met alle relevante coronaregelingen. Met ingang van 02-08-2022 is ouderschapsverlof  

ingevoerd. Werkgevers kunnen aanvragen indienen bij UWV voor een uitkering voor 

werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Actualiteit per 01-07-22. 

(K-9789013169195) augustus 2022                                                340 pag.     € 27,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2022 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2022, 

Met alle relevante coronaregelingen. Met ingang van 02-08-2022 zal betaald ouderschapsverlof 

worden ingevoerd. Werkgevers kunnen vanaf die datum aanvragen indienen bij UWV voor een 

uitkering voor werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.  

(K-9789013166477) februari 2022                                                340 pag.     € 26,00 

 

Marktwerking in het Sociaal Domein ? 

In hoeverre heeft marktwerking in het sociaal domein gebracht wat gehoopt werd ? Sluit  

vraag naar zorg vandaag beter aan op aanbod van zorg? Kritische analyse van de uitwerking 

van marktwerking in de zorg. Beargumenteert dat kosten van zorg in sociaal domein niet 

beheersbaar zijn gebleken, en verwachte efficiency uitblijft. Kortom reden tot grote zorg ! 

B.Hessel,P.Kuypers (K-9789013167979)  medio mei 2022            248 pag.    € 39,50 

 

Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2022                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig herziene editie 2022 (per 01-01-22)  bevat alle wijzigingen in socialezekerheids- 

wetgeving sinds, evenals wijzigingen die per 01-01-22 of later in werking zijn getreden of 



zullen treden. De belangrijkste wijzigingen in 2022 zijn: gedifferentieerde premie 

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) per 1-01-22. Voorheen was dit de WAO/WIA-

basispremie. Dit is een compensatie voor de kleine bedrijven, omdat de loondoorbetaling bij 

ziekte toch 2 jaar is gebleven;  grens van kleine werkgevers is per 2022 omhooggegaan van 

10 maal het gemiddeld premieplichtig loon naar 25 maal het gemiddeld premieplichting loon; 

tijdelijke verruiming van werkkostenregeling in 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis 

geldt in 2022 niet meer; uitbreiding in Wet Betaald Ouderschapsverlof per augustus 2022;  

STAP budget per 01-03-22. Deze wijzigingen zijn opgenomen in gereviseerde en uitgebreide 

hoofdstukken evenals aanpassingen per 01-01-2022 in het basispakket zorgverzekering..  

C.Dekkers e.a. (V- 9789462157583) april 2022                                 513 pag.    € 350,00 

 

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie – editie 2022 

Bevat alle informatie nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers 

adequaat te handelen, geschreven vanuit optiek van werkgever. Aan de orde komen o.a.:  

verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden en arbodienst, eerste twee jaar van ziekte, 

zwangerschap, arbeidsongeschiktheidsregelingen, re-integratie: verplichtingen en subsidies, 

conflicthantering en procedures, ontslag in de relatie tot ziekte, premies en eigen risico. 

P.Willems e.a. (V- 9789462157668) maart 2022                        400 pag.      € 350,00 

 
Sociaal Domein voor Raadsleden - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt raadsleden actuele inkijk in deze drie 

grote wetten die door gemeentebesturen worden uitgevoerd. Daarbij wordt steeds aangegeven 

waar van hen in hun rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht. 

C.Bruggeman e.a. (BP- 9789492952769) 2e dr. juli 2022             144 pag.    € 29,95 

 
Sociaal Memo 2022.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk, waaronder uiteraard 

maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Alles actueel per 01-07-2022. 

T.de Bondt (K-9789013168518) begin augustus 2022                      624 pag.    € 64,75 

 
Sociaal Memo 2022.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk, waaronder uiteraard 

maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Alles actueel per 01-01-2022. 

T.de Bondt (K-9789013167214) medio februari  2022                      608 pag.    € 63,95 

 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht – ed.2022 JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

G.Vonk e.a.(S- 9789012407717) maart 2022                                  1696 pag.    € 37,50 

 

Socialezekerheidswetgeving  2022                                       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten, niet alleen nationale 

regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook  

internationale regelingen . In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een 

belangrijke rol. Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen besproken en de 

actuele ontwikkelingen en daarnaast de normbedragen van premies en uitkeringen per 1-1-22.  

Aanschaf van deze papieren uitgave verschaft tevens toegang tot de online variant. 

P.Fluit (red.) (K-9789013166156) 1 maart 2022                                 1508 pag.   € 32,50 
 

VNW Socialezekerheidsrecht - editie 2022                           JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

I.Boetzelaer,G.v.Keeken (S-9789012407700) februari 2022                 1044 pag.    €32,50 

 

Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Sinds de verschijning van de vorige druk in 2020 zijn er weer diverse wijzigingen doorgevoerd 

in de socialezekerheidswetten, met nodige nieuwe jurisprudentie en zijn uitvoeringsbesluiten 

vervangen of gewijzigd. Deze wijzigingen zijn o.a. gevolg van Wet betaald ouderschapsverlof 

en verschillende verzamelwetten. Rechtspraak is geactualiseerd, o.a. betreffende de eis van 

onderzoek door geregistreerd verzekeringsarts in bezwaar en beroep en equality of arms bij 



procedures over de schatting van arbeidsongeschiktheid. Uiteraard  komt ook de voortdurend 

lastige  kwalificatievraag (werknemer of niet?) aan bod. 

B.Barentsen,A.Damsteegt(K-9789013166484)8e dr. 24 oktober 2022 1360 pag. geb. € 237,00 

 

Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2022                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-22. 

W.Eiselin (S-9789012407779) maart 2022                                     624 pag.    € 97,50 

 

Tekst en Toelichting Wet Betaald Ouderschapsverlof 

Betreft maatregelen: vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, arbeidsverzuim wegens 

overmacht in verband met dringende familieomstandigheden, flexibele werkregelingen, rechts- 

beschermingsmaatregelen. Een en ander is gerealiseerd via de Wet betaald ouderschapsverlof 

waarbij de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken zijn gewijzigd. Bevat algemene, op  

parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting. Daar het hier gaat om een wijzigingswet is 

bij artikelsgewijze toelichting eerst oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de 

tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire geschiedenis 

ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen. 

A.v.Rijs,H.v.Drongelen(Iustitia Scripta-9789083066165) februari 2022    142 pag.    € 27,50 

 

Wegwijs in de Wmo - Juridische wegwijzer van melding tot maatwerk 

Juridische wegwijzers bij ondersteuningsvragen van burgers die zich bij de gemeente melden 

en aanvraag willen doen om een maatwerkvoorziening. Gaat voornamelijk in op juridische 

aspecten die een rol spelen bij het op juiste wijze beoordelen van de aanvraag en behandelt 

stapsgewijs onderwerpen die daarbij van belang (kunnen) zijn met aandacht aan de wijze 

waarop de bestuursrechter toetst. Geactualiseerde nieuwe druk, inhoudelijk gebaseerd op wet, 

wetgeschiedenis en rechtspraak, met nieuw hoofdstuk over opvang.   

I.Lunenburg (BP- 9789492952745) 2e dr. november 2022                 238 pag.     € 59,95 

 

Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2022/1                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de belangrijkste wetten 

(zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), 

(uitvoerings)besluiten en (uitvoerings) regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze 

bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2022 

zijn verwerkt in de bundel. Deze uitgave is met name bestemd voor de gemeentelijke praktijk. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP 9789492952653) maart 2022                 547 pag.    €  39,95 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2022.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2022 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 

gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013167412) maart 2022          1172 pag.   € 91,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verschenen in 2021: 

 
Basisboek Socialezekerheidsrecht 2021                                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Actueel compleet overzicht,samengesteld voor het onderwijs, maar zeker ook voor dagelijkse 

praktijktoepassing zonder voorkennis van alle strikt juridische aspecten. Kleine Gids +++++ ! 

I.v.Boetzelaer-Gulyas (K-9789013158588) 7e dr.begin februari 2021    396 pag.    € 25,00 

 
Boom Basics - Socialezekerheidsrecht 

E.v.Vliet,L.Kirkpatrick (B-9789462907393) 7e dr. april 2021                  127 pag.    € 15,00 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2021                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

https://u1861517.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=F7hVQ3r-2FiW4PFYffo6y9HXqXW4g8RPCGuzbfEDG-2FKlPz79-2B43-2FcvyZGr0yuRYHAK7jv5DBFjTEfXwhK4EuAsZqrSZGusat-2FYPF5vARre04c-3DKoPd_vLGzpsWRAF7T-2F-2Fv2okgfZf4wI-2Bslv8ZinXyokDCQgEJN1uTmRp7Qm8Iw4-2BVlAgtAr6Fu9wEbuJBPLCmEz9tg-2B2MychvkP-2FhJPs23WsTBTUniwcKlG-2F6bibvE7Wj0uPlea5ZYS94-2BYFPoPqouFEUffcb3LactW7uUxsuzOCzljThfF4cOtZv1Wq7B-2FnkI2zcwnZaoNVbEjbssgOZVTTQL-2BZ-2BIRdNxeWz1digURnRzCqfAi7ZfWIQreC845l4SDCif


Volledig overzicht van alle relevante onderdelen van de Participatiewet, met een breed scala 

aan relevante onderwerpen : Begripsbepaling, Aanvraag Kring van rechthebbenden, Algemene 

bijstand, Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Inkomen en vermogen, Vormen 

van bijstand met veel voorbeelden en schema's. Is ook inzetbaar bij het opstellen van 

bijvoorbeeld beleidsnota's, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota's. 

J.de Boer e.a (K-9789013163230) maart 2021                                  524 pag.   € 88,00 

 

Centrale Raad van Beroep –Jaarverslag 2020 

Jaarverslag van de hoogste bestuursrechter voor sociaal zekerheidsrecht en ambtenarenrecht. 

Welke ontwikkelingen vonden het afgelopen jaar plaats en welke uitspraken vielen op? 

CRvB, april 2021              30 pag.                                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
de Grote Almanak voor Informatie en Advies 2021                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Bestemd voor professionals in de dienstverlenende sector en wordt daarnaast gebruikt door 

sociaal raadslieden, medewerkers van Wmo-loketten, sociaal wijkteams, ouderenadviseurs, 

maatschappelijk werkers.  Praktische en toegankelijke basisinformatie op sociaal en juridisch 

gebied, gekozen op basis van het sociaalraadsliedenwerk, verwijzingen naar relevante 

regelingen en voorzieningen, uitgebreid register, gebaseerd op de Thesaurus Zorg en Welzijn. 

M-C.Freijser e.a. (Stimulansz- 9789077195673) 49e dr. maart 2021     700 pag.    € 175,00 

 
Juridische Vragen in het Sociaal Domein (Recht & Praktijk-Decentralisatierecht nr. 4) 

De decentralisaties in het sociaal domein van 2015 hebben voor grote veranderingen op dit 

belangrijke terrein gezorgd. De afgelopen jaren is daar veel over geschreven en is er veel 

geëvalueerd. In deze bundel worden vraagstukken onderzocht, waarvan vanuit de praktijk is 

aangegeven dat die van een wetenschappelijk antwoord zou moeten worden voorzien.  

G.Boogaard e.a. (red.) (K-9789013164657) juni 2021                  216 pag. geb.    € 60,00 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2021 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-07-2020.  

(K-9789013164855) augustus 2021                                                 344 pag.     € 25,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2021 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2020.  

(K-9789013160994) februari 2021                                                344 pag.     € 25,50 

 
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union 

(September 2020- December 2020)                               GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

P.Melin (Maastricht Univ.) European Journal Social Security 2021 nr. 1 10 pag. 

 
Platformisering, Algoritmisering en Sociale Bescherming (Mon.Sociaal Recht nr.78) 

Belicht, vanuit breed juridisch perspectief, welke gevolgen ‘Werk 4.0’ heeft voor de sociale 

bescherming van werkenden en wat dit betekent voor het sociale recht en beleid. Bespreekt 

actuele discussies en beleid- en rechtsontwikkeling over platformarbeid en algoritmisering van 

werkprocessen (mogelijk gemaakt door het GAK) zoals: jurisprudentie over kwalificatie van 

platformwerkers (o.a. Deliveroo): werknemer of zzp-er ?; arbeidsrechtelijke problematiek rond 

‘banenstapelaars’ (hybride werkenden); socialezekerheid bij platformwerk (naar arbeids-

vormneutrale socialezekerheid?); privaatrechtelijke (on)mogelijkheden om sociale 

bescherming te bieden voor platformwerkers; mededingingsrecht als obstakels of kans voor 

collectief onderhandelen voor of door zzp’ers; gebruik van algoritmes bij de arbeid en in 

sollicitatieprocedures; risico’s en kansen van plaatsonafhankelijk online (platform)werken. 

Daarnaast wordt ingegaan op dediverse arbeidsrechtelijke, socialezekerheidsrechtelijke, 

privaatrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van platformwerk en algoritmisering. 

M.Houwerzijl e.a.(K-9789013165425) medio oktober 2021                     252 pag.    € 55,00 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2021                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

De grootste wijzigingen in 2021 zijn: gevolgen van werken met 2 premies voor het Awf en de 

nieuwe cumulatiegrond in het ontslagrecht door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans 

(Wab) op 1 januari 2020; tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling in 2020 en 2021 



door de coronacrisis. Ook andere tijdelijke regelingen door deze crisis zijn opgenomen, 

waaronder in het kort de NOW en de invoering van regionale mobiliteitsteams; 

aanpassingen op het Dagloonbesluit in verband met het individueel keuzebudget (IKB); andere 

regels voor de Wajong, waardoor meer werken meer loon oplevert; experimenten met een 

webmodule, waarmee opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid krijgen over de 

kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De WAB heeft geleid tot vele 

wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, voorwaarden, percentages en algemene maatregelen van 

bestuur. Deze wijzigingen zijn, zover relevant en bekend, opgenomen in gereviseerde en 

uitgebreide hoofdstukken van deze Praktijkgids evenals aanpassingen per 01-01-2021 in het 

basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Aantal gerechtelijke uitspraken zijn 

toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages geactualiseerd per 01-01-21.  

C.Dekkers e.a. (V- 9789462157347) maart 2021                                 513 pag.    € 333,50 

 

Sociaal Memo 2021.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk, waaronder uiteraard 

maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Alles actueel per 01-07-2021. 

T.de Bondt (K-9789013162806) juli 2021                                      612  pag.    € 59,75 

 
Sociaal Memo 2021.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk, waaronder uiteraard 

maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Alles actueel per 01-01-2021. 

T.de Bondt (K-9789013162783) begin februari  2021                        592 pag.    € 59,95 

 

Socialezekerheidswetgeving  2021                                       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten, niet alleen nationale 

regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook  

internationale regelingen . In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een 

belangrijke rol. Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen besproken en de 

actuele ontwikkelingen en daarnaast de normbedragen van premies en uitkeringen per 1-1-21.  

De sociale zekerheid in Nederland maakte in 2020 diverse belangrijke wijzigingen door ten 

gevolge van de coronacrisis waaronder: derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor 

behoud van werkgelegenheid, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, 

regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19,besluit beslagvrije voet. 

P.Fluit (red.) (K-9789013162028) begin februari  2021         1512 pag.   € 32,00 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2021                   JAARLIJKSE UITGAVE 

(S-9789012406710) maart 2021   1714 pag.    € 35,00 

VNW Socialezekerheidsrecht 2021                                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

(S-9789012406727) maart 2021 1046 pag.    € 30,00 

 

Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2021                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-21. 

W.Eiselin (S-9789012406802) maart 2021                                     648 pag.    € 95,00 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2021.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2021 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 

gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013161922) augustus 2021          1112 pag.   € 85,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein – 2021.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2021 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 



gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013161908) maart 2021          1112 pag.   € 85,50 

 

Wet-en Regelgeving Sociaal Domein 2021/1                     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Bevat belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke 

Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de belangrijkste wetten 

(zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), 

(uitvoerings)besluiten en (uitvoerings) regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze 

bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2021 

zijn verwerkt in de bundel. Deze uitgave is met name bestemd voor de gemeentelijke praktijk. 

K.Bruggeman,H,v,Rooij (BP 9789492952431) januari 2021                 490 pag.    €  34,50 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2020 : 

 
Boom Basics - Sociale Zekerheidsrecht 

L.Kirkpatrick (B-9789462907393) 7e dr. juli 2020                               127 pag.    € 14,50 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2020                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Volledig overzicht van alle relevante onderdelen van de Participatiewet, met een breed scala 

aan relevante onderwerpen : Begripsbepaling Aanvraag Kring van rechthebbenden Algemene 

bijstand Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Inkomen en vermogen Vormen van 

bijstand met veel voorbeelden en schema's. Is onder andere inzetbaar bij het opstellen van 

bijvoorbeeld beleidsnota's, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota's. 

J.de Boer e.a (K-9789013157277)  maart 2020    512 pag.   € 83,00 

 
Bijstand in 50 Vragen (incl. Tekst Participatiewet) 

Beschrijft de wijze van bijstandsverlening volgens de Participatiewet. Na basisinformatie over 

bijstandsverlening volgens de Participatiewet wordt dieper op ingegaan aan de hand van 50 

vragen en antwoorden over veel voorkomende thema’s in rechtspraak over de Participatiewet.  

H.Nacinovic (BP-9789492952301) januari 2020                                 245 pag.   € 29,95 

 
Elderly Care and Upwards Solidarity                wellicht een corona update noodzakelijk ? 

The ageing population poses a huge challenge to law and society with important structural and 

institutional implications. Portrays elder law as an emerging research area and brings together 

authors from different disciplines (sociology, history and law) and from different legal 

jurisdictions (Belgium, England, Germany, the Netherlands, and Spain). Topics discussed  

include: recognition of informal care in private law and in inheritance law, question of whether 

special consumer protection is needed for the elderly, the old institution of intergenerational 

support duty between children and their parents is considered in a new lights, and public law 

offering options to support informal care by means of leaves for employees. Reflects on the 

allocation of responsibilities between different actors and answers questions at an institutional 

level: what is the role of the state, the family and the individual in taking care of elderly ? 

E.Alofs,W.Schrama(ed.) (I-9781780689609)  begin juni 2020     202 pag.    € 77,00 

 
European Social Security Law 

On 1 May 2010 a new Coordination Regulation on social security for migrant workers, 

Regulation 883/2004, came into force. Since then there has been important case law and there 

have been very interesting developments, in particular in the area of posting of workers and 

the influence of the Treaty on the interpretation of coordination provisions. Also the 

development of the concept of EU citizenship has had an important impact on access to social 

rights. This book gives a clear overview of these developments, their effects on national case 

law and the differences with the old coordination Regulation. A second main part of EU social 

security law is that of social policy. The main developments of the equal treatment law of men 

and women are explained and in addition the present social policy measures and the 

instruments employed in this area are outlined. Updated new edition ! 

F.Pennings (I-9781780688169) eind mei 2020                       390 pag.geb.    ca. € 117,00 

 
Handboek Participatiewet (Langhenkel Opleidingen)                 verschijnt 2x per jaar 



Bevat naast actuele wetsartikelen,toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. 

R.Kleinjan,R.Hutten (ABC-9789086351299) 12 dr. december 2020          502 pag.   € 59,00 

 
Handboek Socialezekerheidsrecht                                                    BELGISCH RECHT 

Ontleedt de beginselen van het volledige Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende 

met de talrijke wijzigingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Bewust wordt niet 

te zeer in detail getreden: hoofdlijnen, algemene beginselen worden in kaart gebracht.  

J.Van Langendonck e.a. (I-9789400011588) 10e dr. februari 2020   744 pag.geb.  ca. € 195,00 

 
Handboek Wet Verbetering Poortwachter 

Verschaft uitgeleg wat te doen bij arbeidsongeschiktheid, maar ook hoe en wanneer. Beschrijft 

met welke personen men te maken krijgt en wat hun rol is als arbeidsongeschiktheid  langer 

gaat duren. Daarnaast wordt beschreven hoe men beter met arbodienst of met re-

integratiedeskundigen kan omgaan en natuurlijk hoe het UWV  re-integratie inspanningen 

beoordeelt zodat men met die kennis een loonsanctie kan voorkomen. 

R.Joosten (BP- 9789492952318) 7e dr. februari 2020                  347 pag.    € 89,00 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en 

behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over re-integratie, handhaving, 

rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te 

vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s.  

Opgezet als studieboek,maar tevens de enige actuele (per 01-07-20) beknopte handleiding. 

S.Klosse,G.Vonk(B-9789462907492) 5e dr. augustus 2020            484 pag. geb.   € 54,50 

 
Kleine Gids AVG, Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein 

Professionals in het sociaal domein werken steeds intensiever met elkaar. Van gezinscoach tot 

wijkverpleegkundig - en van jeugdarts tot ambtenaar. Deze integrale samenwerking neemt 

steeds meer privacy-kwesties met zich mee als privacy en het beroepsgeheim in het sociale 

domein, alsook gevolgen van invoering AVG. In deze nieuwe editie zijn tal van actuele 

wijzigingen opgenomen. Vooral punten rondom de vernieuwde wetgeving komen aan bod, 

zoals de Wet verplichte ggz en de aangekondigde wijzigingen in de Wet op de gemeentelijke 

schuldverlening. Er zijn ook nieuwe voorbeelden uit de praktijk in deze gids opgenomen. 

L.Janssen (K-9789013156652) 2e dr. maart 2020                                144 pag.    € 32,00 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2020 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-07-2020.  

(K-9789013159462) augustus 2020                         344 pag.     € 25,00 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2020 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2020.  

(K-9789013156645) februari 2020                         344 pag.     € 25,00 

 
de Oudere Werkende en het Sociaal Recht (Monografieën Sociaal Recht nr. 76) 

Eerste publicatie die alle sociaalrechtelijke ontwikkelingen op dit gebied samenhangend op een 

rij zet. Daarbij wordt niet alleen de positie van werknemers, maar ook die van zzp-ers 

behandeld. Verschaft o.a. inzicht in :arbeidsparticipatie van ouderen, beleid van de EU, 

Leeftijdsdiscriminatie, beleid werkgevers om employability te bevorderen, uittreedgedrag van 

oudere werkenden, nieuwe pensioenstelsel, cao-bepalingen over oudere werkenden, 

rechtspositie werknemers vanaf 50 jaar, ontslag op pensioengerechtigde leeftijd, positie van 

werknemers die doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd, werkloosheidsregelingen en 

arbeidsongeschiktheidsregelingen oudere werkenden, AOW en recht op aanvullend pensioen. 

G.Heerma v. Voss,A.v.Marwijk Kooy (K-9789013155341) juni 2020   288 pag.   € 55,00 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2020.2                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

https://intersentia.us16.list-manage.com/track/click?u=ddb763acb1abfad594d6f23b7&id=d052c5b490&e=7cc3622599


SCHULINCK’s compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet per 

01-07-2020 en belicht waar relevant officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. 

Bevat daarnaast selectie van relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013159851)  augustus 2020                708 pag.    € 49,00 

 

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 20120-1                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet anno 2020 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013156904) februari 2020                700 pag.    € 49,00 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2020                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013157260) maart 2020                                            488  pag.    € 57,00 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2020                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

De grootste wijzigingen in 2020 zijn: door de Wab is de  sectorindeling van werkgevers 

vervallen bij het Awf (nu gelden twee verschillende premies voor het Awf: een hoge en een 

lage premie); in het ontslagrecht is door de Wab een nieuwe grond toegevoegd nl. de 

combinatiegrond; voorwaarden aan de transitievergoeding bij ontslag of einde contract zijn 

ingrijpend veranderd door de Wab; voorwaarden aan uitzend- en payrollarbeid zijn door de 

Wab ingrijpend veranderd; nieuwe, kortere maximale duur van de WW-uitkeringen zijn 

volledig doorgevoerd. Dit leidt tot nieuwe berekeningen van het arbeidsverleden en 

uitkeringshoogten. De Wab heeft geleid tot vele wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, 

voorwaarden, percentages en algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen zijn, zover 

relevant en bekend, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken. Ook de 

aanpassingen per 1 januari 2020 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering zijn 

opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2020 gehandhaafd op € 

385. Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle 

bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2020. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462156791) april 2020                                540 pag.    € 317,50 

 
Research Handbook on EU Disability Law 

Comprehensive exploration of relevant developments concerning disability rights at EU level. 

Looks beyond the EU, focusing on how disability has been relevant in EU external relations. 

Considers the interface between EU disability law and Council of Europe law. Addresses key 

questions related to scope and impact of EU disability law, examining its compliance with the 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the gaps that remain to 

be filled in implementation by the EU. Assess the extent to which disability rights are protected 

and promoted in EU law and policy. Highlights connections, overlaps and inconsistencies.  

D.Ferri,A.Broderick (E.Elgar-9781788976411) december 2020   488 pag. geb.    ca. € 262,00 

 
Sociaal Memo 2020.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk. Stand 01-01-2020. 

T.de Bondt (K-9789013156706) begin februari  2020                528 pag.    € 56,70 

 
Sociaal Recht en COVID-19 - analyse en praktische vragen                BELGISCH RECHT 

Het had anders kunnen gaan, maar de komst van het coronavirus in België en de drastische 

maatregelen die volgden om het te proberen inperken, hebben de arbeidswereld verrast. 

Door hun sociaalrechtelijke praktijk werden de auteurs van dit witboek (Larcier) onmiddellijk 

geconfronteerd met talrijke vragen betreffende de gevolgen van deze maatregelen op de 

arbeidsrelaties en de mogelijkheden, voor de werkgever, om beroep te doen op de systemen 

van tijdelijke werkloosheid: samenvattende analyse van de voornaamste praktische vragen.  

E.Crabeels,A.Michaux,C.Rizzo (Adv.Reliance/LitterGlobal) 60 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Socialezekerheidswetgeving  2020                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten, niet alleen nationale 

regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook  

internationale regelingen . In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een 



belangrijke rol. Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen besproken en de 

actuele ontwikkelingen en daarnaast de normbedragen van premies en uitkeringen per 1-1-20.  

P.Fluit (red.) (K-9789013157710) februari  2020         1464 pag.   € 32,00 

eveneens: 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2020        

(S-9789012405669) maart 2020    1672 pag.    € 35,00 

VNW Socialezekerheidsrecht 2020 maart 2020 (S-9789012405676) 1050 pag.    € 28,00 

 

Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

De opgenomen wetten en regelingen zijn in deze 7e druk op diverse punten gewijzigd, onder 

meer als gevolg van verschillende verzamelwetten en wijzigingen die nog voortvloeien uit de 

Wab en Wwz.en rechtspraak is uiteraardgeactualiseerd o.a. betreffende  de eis van equality of 

arms bij procedures over de schatting van arbeidsongeschiktheid en van de loonsanctie na de 

poortwachtertoets en eerste rechtspraak van CRvB over inkomensverrekening in de WW. 

B.Barentsen,A.Damsteegt(K-9789013156201)7e dr. 25 sept. 2020 1348 pag. geb. € 215,00 

 

Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2020                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-20. 

W.Eiselin (S-9789012405812) 27e dr. april 2020      632 pag.    € 95,00 

 

Wegwijs in de Wmo 2015 

Biedt juridische wegwijzers bij ondersteuningsvragen van burgers die zich bij de gemeente 

melden en aanvraag willen doen om een maatwerkvoorziening, al dan niet in de vorm van een 

persoonsgebonden budget. Gaat voornamelijk in op juridische aspecten die een rol spelen bij 

het op juiste wijze beoordelen van de aanvraag en behandelt stapsgewijs onderwerpen die 

daarbij van belang (kunnen) zijn met aandacht aan de wijze waarop de bestuursrechter toetst. 

Naast het verstrekken van maatwerkvoorzieningen kunnen toekenningsbesluiten ook worden 

herzien of ingetrokken en bij gevolg daarvan leiden tot een vordering van de geldswaarde. De 

inhoud is gebaseerd op de wet zelf, wetgeschiedenis en  rechtspraak.  

I.Lunenburg (BP-9789492952332) maart 2020                                  180 pag.     € 59,95 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2020.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2020 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. In pricipe bestemd voor de 

gemeentepraktijk. Nieuwe wet- en regelgeving is o.a.: Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers en Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013156164) augustus 2020      1144 pag.   € 80,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2020.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2020 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Nieuw in deze editie: regeling 

vaststelling aantallen beschut werk 2018, tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, 

tijdelijke regeling experimenten Participatiewet.In pricipe bestemd voor de gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013156140) maart  2020      1144 pag.   € 80,50 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2020-1             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013156935)  februari 2020  348 pag.    € 49,00 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen  in 2019: 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2019                                       JAARLIJKSE UITGAVE 



Volledig overzicht van alle relevante onderdelen van de Participatiewet, met een breed scala 

aan relevante onderwerpen : Begripsbepaling Aanvraag Kring van rechthebbenden Algemene 

bijstand Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslag Inkomen en vermogen Vormen van 

bijstand met veel voorbeelden en schema's. Is onder andere inzetbaar bij het opstellen van 

bijvoorbeeld beleidsnota's, uitkeringsadviezen, beschikkingen, verweerschriften en pleitnota's. 

J.de Boer e.a. (K-9789013152968)  maart 2019    504 pag.   € 77,92 

 
Devolution and Decentralisation in Social Security - a European Comparative Perspective 

In many countries regional and local authorities are given more powers in the field of social 

security. Includes thirteen country studies based on a uniform format and three overarching 

contributions. The greater picture that emerges is that social insurance and family allowances 

are still very much a national competence and are predominantly functionally decentralised to 

a number of specialised agencies and institutions. A different conclusion must be drawn looking 

at social assistance and social care. In many countries the role of local authorities has 

gradually increased over a longer period. However, in some countries this trend is reversing, 

and municipal powers are being limited or even taken back by central government. 

G.Vonk,P.Schoukens (B-9789462369801) december 2019       300 pag.    €65,00 

 
Handboek Participatiewet – 2019.1                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086351121) 9e dr. mei 2019  506 pag.    € 62,55 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en 

behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over re-integratie, handhaving, 

rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te 

vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s.  

Opgezet als studieboek,maar tevens de enige actuele (per 01-06-19) beknopte handleiding. 

S.Klosse,G.Vonk(B-9789462906235) 4e dr. augustus 2019    484 pag. geb.    € 52,50 

 
Inleiding tot het Sociaal Domein - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden 

uitgevoerd. De Participatiewet (Bijstand) heeft betrekking op werk en inkomen en is het laatste 

vangnet in de sociale zekerheid. De Participatiewet is een complexe wet met een enorm 

uitgebreide jurisprudentie en de uitvoering hiervan kan tot ingewikkelde vraagstukken en 

procedures leiden. De Wmo 2015 kent vele beleidsmatige aspecten, maar hier wordt met 

name georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van gemeenten en richt zich daarom op het 

verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen. In essentie komt de Jeugdwet 

erop neer dat het gemeentebestuur via de voorradigheid en inzet van algemene en specifieke 

voorzieningen moet nastreven dat er een klimaat wordt geschapen waarin jeugdigen en hun 

ouders zo goed mogelijk worden geholpen om jeugdigen veilig op te laten groeien en toe te 

leiden naar zelfstandigheid. Het accent ligt op de jeugdhulp in het vrijwillige kader. Van alle 

wetten wordt een kort overzicht gegeven van voorgeschiedenis, doelstelling en inhoud. 

K-W.Bruggeman e.a. (BP-9789492952189) augustus 2019    146 pag.    € 29,95 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2019 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-07-2019.  

(K-9789013153057) begin augustus 2019                         328 pag.     € 24,00 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2019 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2019.  

(K-9789013151763) februari 2019                         328 pag.     € 24,00 

 
Kleine Gids WMO -2019                                                                   JAARLIJKSE UITGAVE 

Alles over de WMO helder uitgelegd in lekentaal. 



K.Bruggeman,G.Christiaanse (K-9789013153040) mei 2019    124 pag.  € 31,25 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2019-2                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet bijgewerkt tot en 

met 1 juli 2019 en belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire 

geschiedenis, met selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013155020) augustus 2019                704 pag.    € 48,00 

 
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2019-1                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet anno 2019 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013152265) februari 2019                692 pag.    € 48,00 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2019                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013152296) maart 2019         480  pag.    € 53,50 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2019                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

In deze volledig herziene editie 2019 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving 

verwerkt die zich in de loop van 2018 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 

januari 2019 in werking zijn getreden. Verder weer een aantal gerechtelijke uitspraken 

toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast per 1 januari 2019. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462156265) maart 2019   600 pag.    € 317,50 

 
Privacy in het Sociaal Domein - de samenwerking tussen gemeenten en hulpverleners 

De focus ligt op de gegevensverwerking op lokaal niveau en op de plichten van de gemeenten 

en de instellingen als verwerkingsverantwoordelijken. In 2015 gaf de wetgever gemeenten de 

opdracht om casusgericht te werken vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. 

Dit ging gepaard met een reorganisatie en herverdeling van taken. Met de invoering van de 

AVG in 2018 zijn vragen en misverstanden ontstaan: hoe kan men samenwerken vanuit die 

integrale visie en welke informatie mogen de partijen delen. Het belang van privacy in het 

sociaal domein is het bewaken van vrije toegang tot fundamentele voorzieningen. Vertrouwen 

behouden in overheid en hulpverlening is een fundamentele voorwaarde. Bevat belangrijkste 

wetten die hier een rol spelen: AVG, Uitvoeringswet AVG, Participatiewet, WMO, Jeugdwet. 

Ook de geheimhoudingsplicht, gegevensuitwisseling, de organisatie van de samenwerking en 

het werkproces komen aan bod. Er is een voorbeeld ‘Toestemmingsformulier’ opgenomen en 

een ‘Afwegingskader Conflict van plichten’. "Privacy in het sociaal domein.  

C.Ebbers e.a. (BP- 9789492952172) augustus 2019    200 pag.    € 49,50 

 
het Recht op Sociale Zekerheid in de Europese Unie                     BELGISCHE UITGAVE 

Een rechtsvergelijkende analyse op basis van het Europees Sociaal Handvest, het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de constitutionele tradities gemeen aan de lidstaten 

De financiële en de daarmee samenhangende economische crisis (2008) hadden een 

belangrijke impact op de economieën van de lidstaten van de EU. Vanuit verschillende hoeken 

kwam de vraag in welke mate de economische monitoringmaatregelen wel de fundamentele 

sociale rechten respecteren, zoals we die terugvinden op nationaal, internationaal en EU-

niveau. Er heerst nog heel wat onduidelijkheid over hoe we de fundamentele sociale rechten 

op EU-niveau kunnen invullen. Daarom wordt uitvoerig nagegaan hoe het recht op sociale 

zekerheid op EU-niveau er kan uitzien. Bevat: grondige analyse van de huidige 

grondrechtenbescherming op EU-niveau: uitgebreide rechtsvergelijkende analyse over hoe het 

recht op sociale zekerheid in de EU-lidstaten ingevuld wordt; hoe het recht op sociale 

zekerheid in concreto vorm kan krijgen, in het licht van enkele specifieke beleidsdomeinen (EU 

economische monitoring, vrij verkeer van EU-burgers en rechten van derdelandsonderdanen). 

E.De Becker (DieKeure-9789048634460)  mei 2019   472 pag.   € 149,50 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2019       JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

De professionele concurrent van de onderstaande kluwer Pocket: vergelijkbare uitgave. 

(S-9789012403993)  februari 2019   1648 pag.    € 31,50 

 



Sociaal Domein voor Raadsleden - Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd 

Biedt biedt raadsleden een inkijk in deze drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door 

gemeentebesturen worden uitgevoerd. Daarbij wordt steeds aangegeven waar van hen in hun 

rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht, zodat in één oogopslag 

duidelijk wordt waar zij een actieve rol spelen in de opvattingen van de wetgever. 

H.v.Rooij e.a.(BP-9789492952264) december 2019                          122  pag.    € 22,95 

 
Sociaal Memo 2019.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk. Stand 01-07-2019. 

T.de Bondt(K-9789013152838) begin augustus  2019                536 pag.    € 55,50 

 
Sociaal Memo 2019.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk. Stand 01-01-2019. 

T.de Bondt(K-9789013152814) begin februari  2019                532 pag.    € 54,95 

 

Socialezekerheidswetgeving 2019                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Bevat de belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten, niet alleen nationale 

regelingen ‒ zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet ‒ maar ook  

internationale regelingen . In dat kader speelt bijvoorbeeld de EG-Verordening 883/2004 een 

belangrijke rol. Voorafgaand aan de regelingen worden eerst de hoofdlijnen besproken en de 

actuele ontwikkelingen en daarnaast de normbedragen van premies en uitkeringen per 1-1-19 

Er is bewust voor gekozen om diverse aanvullende regelingen en beleidsregels uitsluitend 

online beschikbaar te stellen. In het boek wordt de gratis toegang aangegeven.  

P.Fluit (red.) (K-9789013152371) begin februari  2019         1464 pag.   € 32,00 

 

Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2019                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-19. 

W.Eiselin (S-9789012404006) 26e dr. maart 2019      630 pag.    € 95,00 

 

Tussen de Regels - rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid 

Een strenge aanpak van uitkeringsfraude staat al jaren hoog op de politieke agenda. Maar wat 

gebeurt er binnen de uitvoeringsinstanties? Hoe gaan medewerkers om met de regels? Hoe 

gaan medewerkers om met uitkeringsgerechtigden? Dit boek geeft een kijk in de black box van 

deze handhavingspraktijk. Handhaving van de verplichtingen in de sociale zekerheid zijn 

onderzocht bij drie sociale diensten en twee UWV Werkbedrijven. In de dagelijkse praktijk 

bestaan grote verschillen in de manier waarop sociale diensten en UWV Werkbedrijven 

socialezekerheidswetgeving handhaven. Het onderzoek (unieke en gedetailleerde beschrijving) 

laat zien dat strenge regelgeving niet automatisch leidt tot strenge uitvoering.  

P.deWinter (B-9789462906846) juli 2019    276 pag.    € 45,00 

 
VNW Socialezekerheidsrecht - 2019                             JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op deelterreinen, zoals werkloosheid, 

ziekte en arbeidsongeschiktheid, re-integratie en behoeftigheid. Verkorte onderwijsuitgave. 

I,v.Boetzelaer,G.v.Keeken (S-9789012403979) februari 2019  1044 pag.    € 26,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2019.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2019 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Bestemd voor  gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013152456) augustus  2019      1136 pag.   € 75,75 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2019.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2019 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h1c873c0,4b4ff3ca,4b93a4ac


van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Nieuw in deze editie: regeling 

vaststelling aantallen beschut werk 2018, tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, 

tijdelijke regeling experimenten Participatiewet.In pricipe bestemd voor de gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013152449) maart  2019      1128 pag.   € 75,76 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2019-1             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013152258)  februari 2019  328 pag.    € 48,00 

------------------------------------------------------------------------------ 

Verschenen in 2018: 
  
Basisboek Socialezekerheidsrecht – editie 2018 

Heldere, efficiënte rondleiding door het Nederlandse socialezekerheidsrecht. Met aandacht voor 

Verzamelwet SZW 2018, loondispensatie voor beschut werk, verkorte loondoorbetaling bij 

ziekte voor kleine werkgevers, wijzigingen binnen de Wet WIA en recente jurisprudentie. 

Geschreven vanuit de praktijk, met vele ondersteunende casussen. Actuele pure inleiding. 

Tesamen met onderstaande Kleine Gids beschikt men dan over een compact actueel overzicht. 

I.v.Boetzelaer-Gulyas (K-9789013146981)  begin maart 2018   404 pag.  € 23,75 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2018                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de 

Participatiewet uitgaande van de  juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden, 

schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst. 

Alle relevante onderwerpen komen aan bod: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, 

inkomen en vermogen, werk, re-integratie en participatie, verplichtingen, handhaving, 

terugvordering, invordering en verhaal, beschikking en rechtsbescherming, boeteregels, re-

integratie uitkeringsgerechtigden.Hoofdstukindeling is aangepast en inhoud geactualiseerd. 

J.de Boer e.a. (K-9789013146592) maart 2018      488 pag.    € 72,50 

 
Elsevier (Nextens) Sociale Verzekeringen Almanak 2018 

Informeert professionals over alle ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak 

binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, gerangschikt naar wettelijke regeling, met 

handige schema's, modellen en praktijkgerichte informatie. Uitgebreid aandacht voor o.a.: 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, inkomensvoorzieningen en verzekeringen, consequenties 

van de WWZ, hervormingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Participatiewet, renovatie 

van de zorg (rond AWBZ en Zvw), ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak. 

(R-9789035249806)  juli 2018    370 pag.    € 130,40 

 
Handboek Participatiewet – 2018.2                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086351053) 7e dr. oktober  2018  504 pag.    € 62,55 

 
Handboek Participatiewet – 2018.1                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086350988) 7e dr. mei 2018  503 pag.    € 62,55 

 
Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Geactualiseerde nieuw editie van dit toonaangevende praktijk(-en studie)boek over het 

complexe socialezekerheidsrecht. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs 

de assen van de thema's ziekte,arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, 

kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over: 

re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht, 



alles voorzien van voorbeelden uit de rechtspraak en schema's. De auteurs hebben hun sporen 

verdiend met de eerdere versies van de “Noordam”. 

S.Klosse,G.Vonk (B-9789462904453) 3e dr. augustus 2018     466 pag. geb.    € 49,50 

 
Kernregelingen voor de Uitvoering van het Sociaal Domein - 2018 

Actuele (per 01-07-18) teksteditie van de belangrijkste wetten binnen het sociaal domein: 

Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen 

zijn de belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 en de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen.  

H.v.Rooij(red.) (BP-9789492952073) juli 2018    ca. 415 pag.    € 29,50 

 
Kleine Gids AVG, Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein- editie 2018 

Geheel nieuw in deze bijgewerkte editie is de behandeling van AVG die per mei 2018 ingaat. 

Deze wetgeving omvat een groot aantal privacy maatregelen. De gids is opgebouwd in drie 

samenhangende delen. Het 1e deel behandelt de impact van de AVG op gegevensverwerking. 

Ook werpt het een algemene blik op het beroepsgeheim. Wat is het doel van beroepsgeheim 

en wanneer gelden er eigenlijk uitzonderingen? Het 2e deel zet de specifieke privacyregels 

voor de verschillende sectoren en beroepsgroepen op een rij. Het 3e deel betreft de praktijk. 

Wat is de impact van deze regels op de taakuitvoering van een wijkteam of een lokaal team?  

L.Janssen (K-9789013149517) begin april 2018    144 pag.    € 29,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2018 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-07-2018.  

(K-9789013148039) augustus 2018                         320 pag.     € 23,40 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2018 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten. Actueel per 01-01-2018.  

(K-9789013146929) februari 2018                         320 pag.     € 23,40 

 
Kleine Gids WMO -2018 

Alles over de WMO helder uitgelegd in lekentaal. 

K.Bruggeman,G.Christiaanse (K-9789013148749) mei 2018    124 pag.  € 29,50 

 

de Participatiewet – grondrechtenperspectief (Monografieën Sociaal Recht nr. 73) 

Buigt zich over het vraagstuk hoe grondrechten en een bijstandsuitkering verband houden met 

elkaar. Onderwerpen zoals activering, integratie en fraudebestrijding vragen om een serieuze 

blik op grondrechten. Toonaangevende auteurs behandelen onder meer het grondrecht van de 

sociale bijstand, het recht op bijstand voor Unieburgers, het verbod op verplichte arbeid en het 

recht op vrije arbeidskeuze, het discriminatieverbod, het recht op privacy en het recht op een 

eerlijk proces. Sluit daarmee aan op de toenemende discussies omtrent het recht op bijstand 

in relatie tot het EU recht op vrij verkeer, basisinkomen, activering en fraudebestrijding. 

D.Bannink e.a. (K-9789013150926) medio september 2018    292 pag.     € 58,00 

 

Participatiewet – Tekstuitgave – juli 2018                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de geheel nieuwe teksten aan van de Participatiewet, de Invoeringswet Participatiewet 

en de belangrijkste bijbehorende besluiten en regelingen (met name daarvoor uiterst handig). 

F.Martens (red.)(S-9789012403030)  augustus 2018  286 pag.    € 59,00 

 

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2018-2                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet per 1-7-2018 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013150766) augustus 2018       680 pag.    € 46,80 

 

Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak 2018-1                  VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Compleet en actueel overzicht van de bepalingen binnen de Participatiewet anno 2018 en 

belicht waar relevant ook de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis. Daarnaast 

vindt men een selectie van de relevante jurisprudentie op het terrein van de bijstand.  

K.Bruggeman e.a. (K-9789013148282) februari 2018       696 pag.    € 46,80 



 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2018                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013147285) maart 2018         464  pag.    € 52,00 

 
Praktijkgids Sociale Zekerheid – 2018                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

In deze volledig herziene editie 2018 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving 

verwerkt die zich in de loop van 2017 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 

januari 2018 in werking zijn getreden. Verder weer een aantal gerechtelijke uitspraken 

toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast per 1 januari 2018. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462155732) maart 2018   600 pag.    € 299,00 

 
Schuldhulpverlening (door Gemeenten) 

Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang 

tot de schuldhulpverlening bieden. Dat lijkt echter niet het geval, aldus de Nationale 

Ombudsman. In een rapport presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang 

tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren. Ombudsman doet in 2018 vervolgonderzoek. 

Burgerperspectief op Schuldhulpverlening mei 2016  85 pag.   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Een Open Deur ? (samenvatting rapport) januari 2018   1 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Slimme handhaving - empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de 

socialezekerheidswetgeving 

Op basis van uitgebreide casestudies bij UWV en sociale dienst en een landelijke enquête 

onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden wordt een nieuw perspectief op handhaving 

geïntroduceerd. Het onderzoek laat zien dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet 

zozeer is gebaat bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving. Anders gezegd, de 

effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere 

of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de 

specifieke achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde. 

M.Hertogh e.a.(B-9789462905306) juli 2018      129 pag.    € 32,50 

 
Sociaal Memo 2018.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. Actueel per 01-07-18. 

(K-9789013149432)  augustus  2018                         536 pag.    € 52,25 

 

Sociaal Memo 2018.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2018 en 2017. 

(K-9789013146707) januari  2018                   ca. 510 pag.    € 52,25 

 

de Sociale Gemeente? - een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein 

Verschaft een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door 

gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

Van alle wetten wordt een kort overzicht gegeven van voorgeschiedenis, doelstelling en inhoud 

en in elk hoofdstuk worden enkele sleutelbegrippen uit de wetten aan de orde gesteld.  

S.v.Cleef,F.Schulmer (BP-9789492952042) mei 2018     ca. 220 pag.    € 29,95 

 

Socialezekerheidswetgeving 2018                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Veel regelingen zijn inhoudelijk gewijzigd. Om te voorkomen dat de bundel te dik wordt, zijn 

diverse nadere regelingen en beleidsregels vermeld op de website die gekoppeld is aan deze 

bundel. Met een unieke code kunt u zich eenmalig registreren voor deze site. Informatie 

daarover vindt u voorin de bundel. Een overzicht van de regelingen die op deze website staan 



vindt u in deze bundel na het overzicht van de normbedragen in 2018. Opgenomen is een 

overzicht van normbedragen van premies en uitkeringen per 01-01-2018.                                   

P.Fluit (red.) (K-9789013147484) begin februari  2018         1472 pag.   € 31,00 

Vergelijkbaar is : 

 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2018     JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

(S-9789012401524)  februari 2018   1640 pag.    € 31,00 

 

Tekst & Commentaar – SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Besteedt wederom volop aandacht aan werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten nauw 

aan op het arbeidsrecht. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij 

behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten 

en regelingen becommentarieerd. De wijzigingen als gevolg van de AVG zijn in deze editie 

verwerkt, ook binnen het kader van de Aanpassingswet AVG. Deze wet, die onder meer de Wet 

SUWI heeft gewijzigd, is op 28 juli 2018 in werking getreden, maar is met terugwerkende 

kracht geldig vanaf 25 mei 2018. Daarnaast zijn onder andere de Verzamelwet SZW 2018 en 

de Wet tegemoetkomingen loondomein verwerkt in deze druk. Uiteraard is daarnaast 

belangrijke gewezen jurisprudentie meegenomen. Alles is bijgewerkt tot 1 juli 2018. 

B.Alink,B.Barendsen e.a.(K-9789013147155) 6edr. september 2018  1340 pag. geb.  € 207,50 

 

Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2018                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-18. 

W.Eiselin (S-9789012402101)25e dr. april 2018      624 pag.    € 94,40 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2018.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-07-2018 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013147025) augustus  2018      1108 pag.   € 71,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein - 2018.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 01-01-2018 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen , 

van Participatiewet tot de Wmo, Wgs, Jeugdwet en Wet SUWI. Nieuw in deze editie: regeling 

vaststelling aantallen beschut werk 2018, tijdelijk besluit experimenten Participatiewet, 

tijdelijke regeling experimenten Participatiewet.In pricipe bestemd voor de gemeentepraktijk. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013147018) maart  2018      1112 pag.   € 71,50 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2018-1             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013148275) begin februari 2018  440 pag.    € 46,80 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2017: 
 
Boom Basics - Sociale Zekerheidsrecht 

Handig beknopt overzicht in zakformaat.Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg 

en de sprekende voorbeelden komt men direct tot de kern van de zaak. 

J.Heinsius,A.Damsteegt (B-9789462902961) 6e dr. december 2017   122 pag.    € 13,00 

 

de Bijstand in de Praktijk – editie 2017                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de 

Participatiewet uitgaande van de  juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden, 

schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst. 

Alle relevante onderwerpen komen aan bod: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, 



inkomen en vermogen, werk, re-integratie en participatie, verplichtingen, handhaving, 

terugvordering, invordering en verhaal, beschikking en rechtsbescherming, boeteregels, re-

integratie uitkeringsgerechtigden.Hoofdstukindeling is aangepast en inhoud geactualiseerd. 

J.de Boer e.a. (K-9789013140453) maart 2017      463 pag.    € 70,00 

 
the European Union and Social Security Law 

The aim is to examine how EU law relates to and impacts on the national social security 

systems of the Member States. It asks three key questions. Firstly, it looks at how the internal 

market and its developments have eroded Member States' sovereignty over their social 

security systems, despite the fact that the EU has limited competence in the field. It then 

explores, secondly, how the Union Citizenship and, thirdly, the Charter of Fundamental Rights 

has affected the coordination of these regimes. 

J.Paju (HART-9781509911578) augustus 2017   232 pag.geb.    ca. € 80,00 

 
Handboek Participatiewet – 2017.2                                           VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan e.a.(Langhenkel-9789086350940) 6e dr. september 2017  499 pag.    € 62,55 

 
Handboek Participatiewet – 2017.1 

Hét handboek over de Participatiewet bestemd voor opleidingen,maar ook overzichtelijk 

naslagwerk. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek toelichtingen, onderliggende 

regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per jaar in een nieuwe editie. 

R.Kleinjan,R.de Graaff (Langhenkel-9789086350889) 5e dr. maart 2017  498 pag.    € 62,55 

 
International Social Security Law 

This thorough, well-researched survey and analysis of existing international social security law 

– its sources, its content, its historical development – is thus especially valuable for its 

informed consideration of the barriers to the law’s full effectiveness. Focuses on the analysis of 

the International Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations on Social 

Security. Examines the most recent public debates on social protection (dealing with health 

insurance, unemployment benefits, pension age, minimum income, social security benefits in 

case of expatriation, parental leave, and much more), includes an updated bibliography, and 

opens some perspectives for the future work of the global institutions. Integrates the latest 

instruments, in particular ILO Recommendation No. 202 concerning national floors of social 

protection. International social security standards are invaluable benchmarks in comparative 

law. Indeed, ILO standards are both useful instruments of analysis and excellent yardsticks for 

identifying common denominators among national systems. 

J-M.Servais(KL-9789041192240) 2e dr.november 2017    160 pag.   € 68,00 

 
de Juridische Knelpunten bij de Uitvoering van het “Right to Challenge” in het 

Sociaal Domein  

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, dat is de uitdaging waar Nederland de 

komende jaren voor staat. Om deze omslag te kunnen maken zijn de laatste jaren de 

participatieverhogende instrumenten als paddestoelen uit de grond geschoten. Eén van die 

instrumenten is het Right to Challenge. Dit uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig instrument 

biedt burgers de mogelijkheid om publieke taken van de overheid over te nemen wanneer zij 

deze taak beter of goedkoper kunnen uitvoeren. Hoewel het Right to Challenge ook is 

opgenomen in de art. 2.6.7 Wmo, ontbreekt op dit moment een (landelijk) wettelijk kader. 

Decentrale overheden hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om met het Right to 

Challenge te experimenteren en van deze geboden ruimte wordt door het hele land gretig 

gebruikgemaakt. In de scriptie (Univ.Maastricht) worden vijf verschillende gemeenten 

(Maastricht, Eindhoven, Utrecht,Rotterdam,Groningen) onderzocht. Het blijkt dat, hoewel alle 

gemeenten met het Right to Challenge werken, zij hierbij allemaal een (net) andere definitie of 

selectieprocedure hanteren. Door het ontbrekende juridisch kader worden ook belangrijke 

waarborgen als transparantie, democratische legitimatie, rechtszekerheid en 

rechtsbescherming over het hoofd gezien. 

E.Driessen (Univ.Maastricht)  augustus 2017      65 pag.           GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Kernregelingen voor de Uitvoering van het Sociaal Domein - 2017 



Deze teksteditie bevat de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, 

Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie subdomeinen zijn de 

belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 

de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u 

in deze bundel ook alle regelgeving omtrent de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2017 zijn verwerkt in de bundel, zoals: 

Verschillende regelingen en besluiten rondom de Participatiewet; Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers en ex-zelfstandingen; Algemeen inkomensbesluit socialezekerheids- 

wetten; Regeling vermogenswaardering Ioaz; Uitvoeringsbesluit en -regeling Wmo 2015; 

Jeugdwet en Besluit en Regeling Jeugdwet. De grootste wijzigingen waren te vinden in 

het Besluit participatiewet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten. 

H.v.Rooij(red.) (BP-9789491930447) januari 2017    414 pag.    € 29,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2017 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Alle wetgeving, bedragen en percentages zijn bijgewerkt tot 1 juli 2017 en onder andere de 

volgende belangrijke veranderingen zijn opgenomen: minimumloon dat vanaf 1 juli 2017 geldt 

voor personen vanaf 22 jaar, verplichting voor een pensioenuitvoerder om op verzoek van de 

pensioengerechtigde over te gaan tot afkoop van het fiscaal bovenmatig pensioen, aanpassing 

in de Participatiewet waardoor het niet meer uitmaakt of vrijwilligerswerk (met een 

onkostenvergoeding van maximaal € 150 per maand of € 1.500 per jaar) bijdraagt aan de 

kansen op betaald werk of niet. 

 (K-9789013144529) begin augustus 2017                             316 pag.     € 22,50    

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2017 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten  

(K-9789013139976) februari 2017                             275 pag.     € 22,50    

 
Participatiewet – Tekstuitgave juli 2017           NIEUWE TEKSTUITGAVE 

Bevat de geheel nieuwe teksten aan van de Participatiewet, de Invoeringswet Participatiewet 

en de belangrijkste bijbehorende besluiten en regelingen (met name daarvoor uiterst handig). 

F.Martens (red.)(S-9789462762138)  augustus 2017  282 pag.    € 57,50 

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-02   VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie over de bijstand per artikel en thematisch. De wettekst van de WWB en alle 

bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen, en 

voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis.   

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013145632) begin augustus  2017   684  pag.    € 45,00 

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-01   VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie over de bijstand per artikel en thematisch. De wettekst van de WWB en alle 

bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen, en 

voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis.   

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013141788)  februari 2017   ca. 600  pag.    € 45,00 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2017                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013141658) maart 2017         ca. 330  pag.    € 50,00 

 
Praktijkgids SocialeZekerheid – 2017                                       JAARLIJKSE UITGAVE 

In deze volledig herziene editie 2017 zijn de wijzigingen verwerkt die zich in de loop van 2016 

hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2017 in werking zijn getreden. De 

grootste wijzigingen in 2017 zijn: invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) waardoor 

werkgevers medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst kunnen 

nemen en houden; samenvoegen van de premies voor WGA-vast en WGA-flex, en de gevolgen 

voor het eigenrisicodragerschap; wijzigingen in diverse uitvoeringsbesluiten rond het 

ontslagrecht, de transitievergoeding en het arbeidsovereenkomstenrecht door de Wet Werk en 



Zekerheid (WWZ); gevolgen van deze stelselwijziging voor de premieheffingen en vele andere 

uitvoeringsaspecten. De grote stelselwijzigingen in 2015, waaronder de Wmo 2015, de 

Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben 

geleid tot vele uitvoeringsbesluiten en maatregelen van bestuur in 2016. Deze wijzigingen zijn, 

zover relevant, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken. Naast alle 

bovenstaande wijzigingen zijn weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle 

bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2017. 

C.Dekkers e.a. (V-9789462154919) maart 2017   600pag.    € 295,00 

 

PS Special 2017-2 : WMO Jurisprudentie 

Zorgvuldige selectie van de meest relevante jurisprudentie uit de Wmo 2015 en de Wmo 2007, 

aangevuld met: de schaarse rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep over de Wmo 2015, 

en een aantal rechtbankuitspraken die belangrijk zijn voor de rechtsontwikkeling. Enkele 

uitspraken bevatten gepubliceerde annotaties in tijdschriften. Thematische indeling leidt 

daarbij direct naar alle relevante jurisprudentie per onderwerp: verheldert de stand van zaken.  

K.Bruggeman,H.v.Rooij (red.)(K-9789013146752) december 2017   440 pag.    € 135,00 

 

PS Special 2017-1 : Gezamenlijke Huishouding in de Sociale Zekerheid 

Wat heeft duurzaam gescheiden leven voor invloed op de hoogte van uitkeringen? In 2015 

werd de kostendelersnorm ingevoerd en deze stelt dat de hoogte van een uitkering wordt 

aangepast naargelang het aantal volwassenen waarmee de uitkeringsgerechtigde een woning 

deelt, ongeacht het inkomen van deze volwassenen. Welke samenlevingsvormen bestaan er? 

Wat hebben deze vormen voor invloed op sociale zekerheid? Ook de wettelijke gevolgen van 

het verzwijgen van specifieke samenlevingsvormen en procedures over terugvorderingen van 

uitkeringen komen uitgebreid aan bod. De enige uitgave dit het diepgaand behandelt.  

H.Nacinovic  (K-9789013146639) begin december 2017   256 pag.  € 135,00 

 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2017             JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzichtelijke, complete en gemakkelijk hanteerbare teksteditie, voorzien van margewoorden 

en een uitgebreid trefwoordenregister .De teksten zijn afgesloten per 1 januari 2017. 

G.Vonk (red.) (S-9789012399142) februari 2017    1600 pag.    € 31,00 

 
Sociaal Memo 2017.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Nieuw in deze editie zijn o.a. : Aanpassingen rond 

in- en uitleenkrachten in de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten, export 

AOW-uitkering aan erkende verzetsdeelnemer, oorlogsgetroffene of vervolgingsslachtoffer 

1940-1945, verhoging minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen, minimumjeugdloonvoordeel 

per 1 januari 2018 in de Wet tegemoetkomingen loondomein, beperking van uitkeringsrechten 

voor personen die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie, 

aanpassingen in wat tot het basispakket van de zorgpolis behoort.Bijgewerkt per 01-07-2017. 

(K-9789013141023) augustus  2017                      524 pag.    € 49,95 

 
Sociaal Memo 2017.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2017 en 2016. 

(K-9789013141009) januari 2017                      515 pag.    € 49,95 

 
Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg – editie 2017        JAARLIJKSE UITGAVE 

Schetst actuele stand van zaken van o.a.: Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, Wajong), Inkomensbesluit sociale- 

zekerheidswetten, Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag), Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, 

W.M.O. 2015, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen, Wet sociale werkvoorziening, Premieheffing en financierin. 

T.de Bondt (K-9789013141061) augustus 2017    528 pag.    € 43,50 

 
Socialezekerheidswetgeving 2017                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 



Veel regelingen zijn inhoudelijk gewijzigd. Om te voorkomen dat de bundel te dik wordt, zijn 

diverse nadere regelingen en beleidsregels vermeld op de website die gekoppeld is aan deze 

bundel. Met een unieke code kunt u zich eenmalig registreren voor deze site. Informatie 

daarover vindt u voorin de bundel. Een overzicht van de regelingen die op deze website staan 

vindt u in deze bundel na het overzicht van de normbedragen in 2017. Opgenomen is een 

overzicht van normbedragen van premies en uitkeringen per 01-01-2017.                                   

P.Fluit (red.) (K-9789013141320) februari  2016          ca. 1380  pag.  € 31,00 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2017                       JAARLIJKSE UITGAVE 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-1-17. 

W.Eiselin (S-9789012399708) april 2017      600 pag.    € 88,00 

 
UWV Beleidsregels – Boete Werkgevers Ziektewet 

Het UWV legt boetes op aan werkgevers als ziekmeldingen van werknemers te laat zijn, of 

uitblijven. In deze beleidsregel wordt dit nader ingevuld. 

Staatscourant 2017/35   januari 2017    5 pag.                   GRATIS OP PDF OP 

 

VNW Socialezekerheidswetgeving – 2017 

Verkorte versie van de Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht. 

I.v.Boetzelaer e.a.(red.) (S-9789012399302) februari 2017  968 pag.    € 26,00 

 

Wegwijs in de (Internationale) Verzekerings- en Premieplicht 

Het Nederlandse volksverzekeringsstelsel is een zogenoemd ‘ingezetenenstelsel’; daarom 

wordt na algemene inleiding gestart met het woonplaatsbegrip. Werknemersverzekeringen 

hebben het begrip ‘werknemer’ als uitgangspunt. Ter bepaling van de verzekeringsplicht 

worden achtereenvolgens de supranationale en multilaterale regelingen behandeld, waarbij in 

het bijzonder Verordening 883/2004 en de toepassingsverordening 987/2009. Ten gevolge van 

het overgangsrecht van tien jaar worden, waar nodig, ook nog de Verordeningen 1408/71 en 

574/72 besproken. Hierna komen de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de 

nationale wetgeving met de Besluiten Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 

402) aan de orde. De koppeling met de premieplicht wordt gelegd door de behandeling van de 

financiering van de volksverzekering, de werknemersverzekeringen en de Zvw aan de hand 

van de Wfsv.De theorie wordt verhelderd door relevante jurisprudentie, sprekende 

voorbeelden, samenvattende overzichten en verduidelijkende schema's. 

J.Sijstermans (red.) (S-9789012400091) 3e dr. juli 2017  634 pag.    € 72,00 

 

de Werkloosheidswet (Monografieën Sociaal Recht nr. 11) 

De Werkloosheidswet is de afgelopen jaren flink gewijzigd, onder andere door de Wet werk en 

zekerheid (Wwz) en de wijzigingen op het gebied van de bestuurlijke boete. De systematiek 

van de Werkloosheidswet is veranderd, de duur van de werkloosheidsuitkering is verkort en 

ook de manier waarop de duur wordt berekend, is anders geworden. Deze geactualiseerde 

nieuwe druk geeft nu eindelijk een complete beschrijving en analyse van de huidige 

regelgeving en van de relevante jurisprudentie. Lang gewacht, toch nu gekomen !!! 

A.Damsteegt (K-9789013143751) 4e dr.mei 2017     356 pag.    € 63,25 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2017.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid. Daarnaast alle tot 1 juli 2017 geactualiseerde wetten en uitvoeringsregelingen in, 

van de Participatiewet tot de Wmo 2015, de Wgs, de Jeugdwet en de Wet SUWI. Nieuw in deze 

editie zijn de Regeling uitzondering inlichtingenplicht en de Regeling declaraties voor 

jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning. 

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013141948) augustus 2017      1108 pag.   € 60,00 
 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2017.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, Onder meer 

zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  WSW, Wet SUWI, Wet inburgering, 



Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens een aantal bijbehorende 

algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013141931) februari 2017      1085 pag.   € 60,00 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-02             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a.(red.) (K-9789013145649)  begin augustus 2017  492 pag.    € 45,00 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2017-01             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

Opgenomen zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen, en voor 

zover relevant, officiële toelichting, uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013141870)  februari 2017  467 pag.    € 45,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2016 
 
Aanwijzing Sociale zekerheidsfraude 

Deze aanwijzing betreft het opsporings- en vervolgingsbeleid met betrekking tot fraude met 

uitkeringen, verstrekt krachtens de sociale zekerheidswetgeving. Een strafrechtelijke 

interventie vindt in beginsel pas plaats wanneer er sprake is van een benadelingsbedrag van 

50.000 euro of meer, maar hierop zijn in de aanwijzing diverse uitzonderingen gemaakt. 

Staatscourant 14-03-2016 nr. 12609      5 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG  

 
Activering en Privatisering in de Nederlandse Ziekte- en 

Arbeidsongeschiktheidsregeling in Grensoverschrijdende Situaties 

Activering en privatisering hebben de Nederlandse sociale zekerheid ingrijpend veranderd. De 

overheid trekt zich terug en schuift de verantwoordelijkheid voor socialezekerheidsuitkeringen 

naar de werkgevers en werknemers. Dat is duidelijk te zien bij de maximaal 104-weken 

durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (artikel 7:629 BW) en bij de WIA. De effecten 

van deze twee Nederlandse wettelijke regelingen voor grensoverschrijdende werknemers en 

werkgevers zijn echter nog niet helder. Hier worden de effecten en knelpunten in 

grensoverschrijdende arbeidssituaties onderzocht door de genoemde Nederlandse regelingen 

in hun relatie tot de Europese coördinatieverordeningen 883/2004 en 987/2009 te bestuderen. 

Anders dan de uitgebreide en vaak gewijzigde Nederlandse regelingen hanteren de 

socialezekerheidsverordeningen een beknopte en klassieke interpretatie van ziekte en 

arbeidsongeschiktheid en houden amper rekening met activering en privatisering. Door de 

verschillen en tekortkomingen in de Nederlandse en Europese regelingen inzake ziekte en 

arbeidsongeschiktheid te bepalen, wordt de lastige positie van grensoverschrijdende 

werknemers en werkgevers inzichtelijk. De juridische studie van Nederlandse en Europese 

regelingen wordt aangevuld met talrijke voorbeelden en ervaringen van deskundigen. Zo wordt 

aangetoond dat de uitvoering van de wetgeving niet altijd gebeurt zoals de Nederlandse en 

Europese wetgevers voor ogen hadden. In het slothoofdstuk worden discussiepunten en 

aanbevelingen voorgelegd. Daarbij komt ook de interessante vraag aan de orde of men kan 

zeggen dat Nederland té veel een eigen koers vaart en daarmee indirect het vrije verkeer van 

personen belemmert of dat ‘Europa’ juist meer aandacht aan activering en privatisering hoort 

te besteden aangezien deze concepten ook in andere lidstaten op de agenda staan. 

S.Montebovi (M-9789046608159)  september 2016   465 pag.    € 49,50 

 
Ars Aequi Wetseditie : Socialezekerheidsrecht 2016                     JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van socialezekerheidsrecht per 01-09-2016.  

(A-9789069167619) 2e dr. september 2016  678 pag.    € 29,50 

 



Betere Coördinatie van Socialezekerheidsrechten voor Derdelandonderdanen - Een 

onderzoek aan de hand van case study Turkije 
Heeft als thema de socialezekerheidsrechtelijke positie van migrerende derdelandonderdanen. 

Voor derdelandonderdanen (personen met een nationaliteit van een andere dan een EU- of 

EER-lidstaat) ontbreekt een overkoepelende EU-regeling ter waarborging van 

socialezekerheidsrechten die rekening houdt met de opgebouwde rechten in het land van 

herkomst of die de export van uitkeringen naar derde landen, zoals hun land van herkomst, 

verlangt. Behandelt onder meer de ontwikkelingen op zowel nationaal als EU-niveau die van 

invloed zijn geweest op de coördinatie van de socialezekerheidsrechten van 

derdelandonderdanen. Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de 

coördinatie van de socialezekerheidsrechten van derdelandonderdanen te verbeteren. Er is niet 

eerder een zodanig alomvattend onderzoek geweest naar de mogelijkheden ter verbetering 

van de coördinatie voor derdelandonderdanen. 

H.Caglayankaya (B-9789462902022) april 2016   254 pag.    € 65,00 

 
de Bijstand in de Praktijk – editie 2016                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de 

Participatiewet uitgaande van de  juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden, 

schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst. 

J.de Boer e.a. (K-9789013135039) begin maart 2016      428 pag.    € 67,50 

 
Elsevier Sociale Verzekeringen Almanak 2016 

Informeert professionals over alle ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak 

binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, gerangschikt naar wettelijke regeling, met 

handige schema's, modellen en praktijkgerichte informatie. Uitgebreid aandacht voor o.a.: 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, inkomensvoorzieningen en verzekeringen, consequenties 

van de WWZ, hervormingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Participatiewet, renovatie 

van de zorg (rond AWBZ en Zvw), ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak. 

(R-9789035252714)  juli 2016    ca. 550 pag.    € 109,70 

 
Handboek Participatiewet 

Dit is hét handboek over de Participatiewet. Naast de actuele wetsartikelen bevat het boek 

toelichtingen, onderliggende regelgeving en jurisprudentie. Het boek verschijnt tweemaal per 

jaar, zodat de gebruiker altijd over de meest actuele informatie beschikt. Cursusboek. 

H.Geelen e.a. (Langhenkel-978986350858)4e dr. augustus 2016    494 pag.    € 62,55 

 
Handboek Wet Verbetering Poortwachter 

Uitgebreid naslagwerk over alles wat met de WVP te maken heeft. Deze wet is van belang als 

een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Want de WVP legt de werknemer en 

werkgever dan veel verplichtingen op. En als de werkgever niet het juiste doet of niet op tijd 

dan kan het UWV een werkgever verplichten het loon van zijn werknemer nog maximaal 1 jaar 

door te betalen. En dat risico (soms al gauw meer dan € 20.000) kan de werkgever niet 

verzekeren. Uiteraard kan een arbodienst helpen de juiste beslissingen te nemen, maar uit de 

praktijk blijkt dat in meer dan 10% van de gevallen (zo’n 6.000 keer per jaar) de werkgever 

toch het verkeerde of onvoldoende heeft gedaan. Alle relevante informatie om juist te 

handelen staat in dit handboek o.a. uitleg over hoe het UWV de re-integratie inspanningen 

toetst, wat is verzuim en hoe kan men dat reduceren, wat is passende arbeid en hoe zit het 

met re-integratie en spoor 1 of 2, welke is de rol van het UWV, van arbodiensten en van re-

integratiebedrijven? Wijzigingen die zijn opgenomen in de vijfde druk: Verandering in het 

ontslagrecht (als men een niet aan zijn re-integratie meewerkende werknemer zou willen 

ontslaan); Veranderingen in de ontslagprocedure (men kan niet meer kiezen of de procedure 

via de UWV of de kantonrechter wordt gestart); Verduidelijking onder andere m.b.t. het 

aanvragen van een IVA uitkering, re-integratie traject en aanvraag schadevergoeding; 

Bepaling door UWV van de loonwaarde;Actuele wetteksten opgenomen achterin het boek. 

R.Joosten (BP-9789491930515) 5e dr. januari 2016   800 pag.    € 89,00 

 

Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Geactualiseerde nieuw editie van dit toonaangevende praktijk(-en studie)boek over het 

complexe socialezekerheidsrecht. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs 

de assen van de thema's ziekte,arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, 

kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over: 



re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht, 

alles voorzien van voorbeelden uit de rechtspraak en schema's. De auteurs hebben hun sporen 

verdiend met de eerdere versies van de “Noordam”. 

S.Klosse,G.Vonk (B-9789462902558) 2e dr. begin november 2016   ca. 380 pag. geb.  € 47,50 

 

Kernregelingen voor de Uitvoering van het Sociaal Domein -  ed. 2016  

Deze wettenbundel dekt de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein per 01-01-

2016: Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor deze drie subdomeinen zijn de 

belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 

de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen. Daarnaast alle 

regelgeving omtrent de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Alle wijzigingen vanaf 1 januari 2016 zijn verwerkt, zoals: Wet taaleis Participatiewet,  

Verzamelwet SZW 2016 (met o.a. wijzigingen ten aanzien van de kostendelersnorm),  

harmonisering van de regels inzake het budgetbeheer van de SVB (in de Regeling Jeugdwet en 

de Uitvoeringsregeling Wmo 2015) en actuele bedragen binnen wetten, amvb's en regelingen. 

H.v.Rooij (red.) (BP-9789491930447)  april 2016  402 pag.    € 29,50 

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2016 nr. 2            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet,met 

heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wetten  

(K-9789013138528) augustus 2016                             ca.  320 pag.     € 21,00    

 
Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2016 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Dit handige overzicht behoeft geen verdere toelichting. 

(K-9789013134131) maart 2016               320 pag.    € 21,00    

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-02  VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 

van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 

parlementaire geschiedenis.  De jurisprudentie staat in een thematisch hoofdstuk, zodat u 

deze snel kan vinden. Nieuw in deze editie is de vermelding van het artikelnummer bovenaan 

de pagina. Zo kunt u in één oogopslag zien bij welk artikel in de wet u bent.                                                                                                                      

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013138894)  februari 2016    ca. 600  pag.    € 43,50 

 
Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-01   VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 

van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 

parlementaire geschiedenis.  De jurisprudentie staat in een thematisch hoofdstuk, zodat u deze 

snel kan vinden. Nieuw in deze editie is de vermelding van het artikelnummer bovenaan de 

pagina. Zo kunt u in één oogopslag zien bij welk artikel in de wet u bent.                                                                                                                      

K-W. Bruggeman e.a. (K-9789013134865)  februari 2016    600  pag.    € 43,50 

 
de Particuliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Recht & Praktijk 

Verzekeringsrecht nr. 5) 

Alle ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur sinds de vorige druk uit 2009 vindt 

u hier terug, zoals de mededelingsplicht en uitval in een essentiële deeltaak. Uitgebreide 

analyse met: grote hoeveelheid uitspraken over de schending van de mededelingsplicht,  

toelichting op de duidelijkheid die is gekomen over de rol die medisch specialist, 

verzekeringsarts en arbeidsdeskundige innemen bij de claimbehandeling, uitvoerige 

behandeling van de gevolgen van uitval in een deeltaak die essentieel is, aandacht voor de 

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, nieuwe ontwikkelingen op 

het terrein van fraude en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek als gevolg van een arrest van 

de Hoge Raad uit 2014. Alles voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.  

E.Wervelman (K-9789013137712) 3e dr. juli 2016    ca.300 pag. geb.    € 79,00 

 
Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2016                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 



I.Sens (9789013134094) maart 2016           324  pag.    € 49,50 

 
PS Special 2016 nr. 4: Jurisprudentie Participatiewet 

Een selectie van de belangrijkste uitspraken met betrekking de Participatiewet (en de WWB) 

over de laatste drie jaar. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, 

valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is bedoeld om zoveel mogelijk 

mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de 

Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening. Ook vervangt deze wet een 

substantieel deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De 

Participatiewet is in juridische zin dus helemaal geen nieuwe wet, maar een voortzetting van 

de Wwb, onder een nieuwe naam en met een aantal nieuwe elementen. Bijvoorbeeld de 

elementen ‘beschut werk’ en ‘tegenprestatie’. Deze elementen hebben de politiek en het 

publieke debat flink beziggehouden, maar u komt ze niet tegen in deze uitgave. Simpelweg 

omdat hierover nog geen uitspraken zijn gepubliceerd. Bij een nog jong re-integratie-

instrument als beschut werk is dat ook niet verwonderlijk. Er moet natuurlijk ook eerst 

aanleiding zijn voor een geschil hierover tussen de burger en de overheid.  

H.Nacinovic (K-9789013140866) december 2016   205 pag.    € 129,50 

 
PS Special 2016 nr. 3: Algemeen Bestuursrecht bij de Uitvoering van de Sociale 

Zekerheid 

Het algemeen bestuursrecht biedt procedurele kaders voor onder meer de WW, WIA, AOW en 

de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2017 treedt de Wet vereenvoudiging en digitalisering 

procesrecht (KEI-I) in werking. Deze wet verandert de manier van procederen in de sociale 

zekerheid voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), zorgverzekeraars, 

Sociale verzekeringsbank (SVB) en (sociale diensten van) gemeenten. De belangrijkste 

aspecten van het bestuursrecht voor de uitvoering van de sociale zekerheid worden 

beschreven naar de stand van het recht per 1 juli 2016, met aandacht voor wat er met de 

inwerkingtreding van KEI-I zal veranderen. Deze uitgave bevat een handige bijlage met de 

recente tekst en toelichting van de belangrijkste Awb-artikelen, die door KEI-I inhoudelijk 

worden gewijzigd, met als bijlage de Procesregeling bestuursrecht 2013 en de Procesregeling 

bestuursrechtelijke colleges 2014.  

H.Nacinovic,M.Otte e.a. (K-9789013139952) oktober 2016  ca. 125 pag.    € 129,50 

 
Rechtsstatelijke Aspekten van de Decentralisatie in het Sociale Domein 

Een jaar na de invoering van de decentralisaties in het sociale domein worden structurele 

zwaktes zichtbaar die moeten worden gecorrigeerd. De rechter kan daarbij behulpzaam zijn. 

Ook moet er een (collectieve) klachtenprocedure komen over de schending van sociale 

grondrechten bij het College voor de rechten van de mens. Dat is de conclusie van vier 

Groningse rechtswetenschappers van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit 

Groningen in het onderzoeksrapport voor Instituut Gak. Daarbij zijn knelpunten geconstateerd. 

In de eerste plaats is de rechtsbetrekking tussen de burger en de overheid verslechterd. Die 

zou informeler en laagdrempeliger moeten worden, maar in de praktijk wordt deze verandering 

vooral ingezet om met minder juridische weerstand bezuinigingen te kunnen doorvoeren. 

Vanuit het perspectief van de burger is dat geen verbetering. Zo is de gemeente Amsterdam 

van oordeel dat burgers niet naar de bestuursrechter kunnen bij geschillen over het aantal 

uren huishoudelijke hulp. In de tweede plaats treden verschillen op tussen gemeenten die ook 

binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat niet goed zijn uit te leggen. Dit komt doordat ze 

niets te maken hebben met regionale bijzonderheden of met bewuste politieke keuzes op 

lokaal niveau. Dergelijke verschillen, zoals die zich onder meer voordoen bij de heffing van 

eigen bijdragen voor de zorg, worden als onrechtvaardig beschouwd daar ze letterlijk 

onvoldoende zijn te rechtvaardigen. In de derde plaats blijkt dat de privacybescherming bij de 

gemeenten onder de maat is, zonder dat het Rijk eenduidige richtlijnen geeft hoe gemeenten 

deze situatie kunnen verbeteren. En ten slotte bestaat het risico dat gemeentelijke 

voorzieningen verdwijnen als gevolg van interne concurrentie tussen allerlei beleidsdoelen. 

Deze knelpunten treffen juist degenen die het minst makkelijk meekomen in het leven, zoals 

jongeren met gedragsproblemen, daklozen, gehandicapten, drop-outs, verslaafden en 

langdurig bijstandsgerechtigden. Om de knelpunten te helpen bestrijden moet de rechter meer 

bevoegdheden krijgen om handelen van de gemeenten te toetsen. Een uitbreiding van de 

rechtsbescherming geeft een tegensignaal af aan het hedendaagse sociale beleid dat 

voortdurend op zoek is naar een verzwakking van de rechtspositie van de burger. Verder zijn 

de onderzoekers voorstander van een (collectieve) klachtenprocedure over de schending van 



sociale grondrechten bij het College voor de rechten van de mens. Een dergelijke procedure 

kan functioneren als een geschikt alarmsysteem voor een tekortschietend gemeentelijk sociaal 

beleid, waar het Rijk wat betreft het (financieel) toezicht de teugels wil laten vieren. Ten slotte 

moet de rechter verschillen in uitvoering tussen gemeenten kritisch beoordelen. Waar feitelijk 

sprake is van landelijk beleid dat door allerlei instrumenten wordt afgedwongen en onderlinge 

verschillen bij de uitvoering van dit beleid hooguit toevallig tot stand komen, is er voor de 

rechter aanleiding om in te grijpen. 

G.Vonk (red.) (9789491676024)  april 2016    179 pag.        GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 
Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2016             JAARLIJKSE UITGAVE 

Overzichtelijke, complete en gemakkelijk hanteerbare teksteditie, voorzien van margewoorden 

en een uitgebreid trefwoordenregister .De teksten zijn afgesloten per 1 januari 2016. 

G.Vonk (red.) (S-9789012396967) februari 2016    1574 pag.    € 31,00 

 
Sociaal Memo 2016.2                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2016 en 2015. 

(K-9789013136616) juli 2016                      ca. 460 pag.    € 46,95 

 
Sociaal Memo 2016.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2016 en 2015. 

(K-9789013135893) februari 2016                      ca. 460 pag.    € 46,95 

 
Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid en Zorg – editie 2016       JAARLIJKSE UITGAVE 

Beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale 

zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeidsongeschiktheid en zorg. 

Aan bod komen onder andere: Wettelijke inkomensverzekeringen (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, 

Wajong), Inkomensbesluit socialezekerheidswetten,Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag), 

Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, WMO 2015,Kwaliteit, medezeggenschap en 

klachtrecht zorgsector, Wet sociale werkvoorziening, Premieheffing en financiering. 

T.de Bondt (K-9789013136708)  juli 2016       ca. 500 pag.    ca. € 39,95 

 
Socialezekerheidswetgeving 2016                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Veel regelingen zijn inhoudelijk gewijzigd. Door de invoering van de WWZ is de WW gewijzigd. 

Ook is b.v.de taleneis geïntroduceerd in de Participatiewet. Om te voorkomen dat de bundel te 

dik wordt, zijn diverse nadere regelingen en beleidsregels vermeld op de website die 

gekoppeld is aan deze bundel:Socialezekerheidswetgeving.nl. Met een unieke code kunt u 

zich eenmalig registreren voor deze site. Informatie daarover vindt u voorin de bundel. Dit jaar 

is ook de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen en aanverwante regelingen niet in deze 

bundel opgenomen, maar alleen in de digitale omgeving. Een overzicht van de regelingen die 

op deze website staan vindt u in deze bundel na het overzicht van de normbedragen in 2016. 

Er is een inleiding opgenomen waarin de sociale zekerheid in vogelvlucht wordt behandeld en 

waarin ook wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. De datum genoemd in de aanhef van de 

regelingen verwijst naar de datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden. 

Opgenomen is een overzicht van normbedragen van premies en uitkeringen per 01-01-2016. 

P.Fluit (red.) (K-9789013134919) februari  2016                  1392  pag.  € 31,25 

 
Tekst & Commentaar  SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT 

Glasheldere en compacte commentaren op ruim 560 artikelen en ongeveer 60 andere 

relevante commentaren aangepast of nieuw geschreven naar de situatie van 1 juli 2016. Bevat 

onder meer: alle wijzigingen op de WW, WIA en ZW, Besluit passende arbeid WW en ZW nieuw 

http://www.socialezekerheidswetgeving.nl/


ingevoegd (vervangt de Richtlijn passende arbeid 2008 en het Besluit passende arbeid 

schoolverlaters en academici WW en ZW), Regeling vrijwilligerswerk in de WW nieuw 

ingevoegd (vervangt het Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden). 

B.Barentsen, A.Damsteegt (K-9789013134254) 5e dr. september 2016 ca. 1500 pag. € 207,50 

 
Tekst en Toelichting Participatiewet – ed. 2016 

Integrale weergave van alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten. Kleinere 

besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn 

voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid 

toegevoegd. Bevat bovendien algemene toelichting en trefwoordenregister. Stand per 1-4-16. 

W.Eiselin (S-9789012397636)  mei 2016   608 pag.    € 83,50 
 

Uitkeringsfraude 

Biedt een handvat hoe fraude en misbruik met uitkeringen kan worden ontdekt, onderzocht en 

bestreden. Bevat een uiteenzetting van het uitvoeren van het onderzoek en de regels die 

gelden in het bestuursrecht en strafrecht. Met name de maatregelen en sancties in het 

socialeverzekeringsrecht komen uitgebreid aan de orde, net als de bevoegdheden van de 

sociaal rechercheur in het bestuursrecht en in het strafrecht. Uitkeringsfraude maakt deel uit 

van de Serie fraude en integriteit. Deze serie gaat per deelgebied uitgebreid in op de vraag 

hoe fraude kan worden onderzocht en aangepakt. Het juridische deel wordt telkens via 

meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht. 

M.Scharenborg (MMB-9789463185028)  augustus 2016  207 pag.    € 24,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2016.2        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  

Wet SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens 

een aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013139280) augustus 2016 ca. 1030 pag.  ca. € 57,50 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2016.1        VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  

Wet SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens 

een aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

K-W.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013135800) februari 2016      1052 pag.   € 57,50 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-02             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 

uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013138917)  augustus  2016  ca. 465 pag.    € 43,50 

 
WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2016-01             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 

uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013134889)  februari 2016  466 pag.    € 43,50 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Verschenen in 2015:  
 

de Bijstand in de Praktijk – editie 2015                                  JAARLIJKSE UITGAVE 



Behandelt op overzichtelijke wijze alle facetten van de praktische toepassing van de 

Participatiewet uitgaande van de  juridische kaders voorzien van vele praktijkvoorbeelden, 

schema’s, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en van de volledige en actuele wettekst. 

JUIST DIT JAAR MET ALLE WETSWIJZIGINGEN UITERMATE RELEVANT ! 

J.de Boer e.a. (9789013129267) begin maart 2015             416 pag.    € 63,75 

 

Handboek Sociale Zekerheidsrecht                                                    BELGISCH RECHT 

De negende editie van dit toonaangevende handboek ontleedt de beginselen van het volledige 

Belgische socialezekerheidsrecht, rekening houdende met de talrijke wijzigingen naar 

aanleiding van de zesde Staatshervorming. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in 

detail te treden: het zijn de hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart 

worden gebracht. Zowel de specialist als hij die occasioneel met deze materie te maken heeft, 

vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte 

opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw 

vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van 

verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale 

basis voor doelgericht opzoekingswerk. In dit werk krijgt u naast oplossingen voor 

socialezekerheidsproblemen ook een duidelijk inzicht in de historische ontwikkelingen, de 

structuur en het achterliggende gedachtegoed van de sociale zekerheid. Hanboek als deze 

worden in Nederland vrijwel niet meer geschreven: chapeau voor deze Belgische juristen !! 

J.VanLangendonck e.a. (I-9789400006393) 9e dr. oktober 2015  780 pag. geb.   € 170,00 

 

Handboek Wet Verbetering Poortwachter 

Uitgebreid naslagwerk over alles wat met de WVP te maken heeft. Deze wet is van belang als 

een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt. Want de WVP legt de werknemer en 

werkgever dan veel verplichtingen op. En als de werkgever niet het juiste doet of niet op tijd 

dan kan het UWV een werkgever verplichten het loon van zijn werknemer nog maximaal 1 jaar 

door te betalen. En dat risico (soms al gauw meer dan € 20.000) kan de werkgever niet 

verzekeren. Uiteraard kan een arbodienst helpen de juiste beslissingen te nemen, maar uit de 

praktijk blijkt dat in meer dan 10% van de gevallen (zo’n 6.000 keer per jaar) de werkgever 

toch het verkeerde of onvoldoende heeft gedaan. Alle relevante informatie om juist te 

handelen staat in dit handboek o.a. uitleg over hoe het UWV de re-integratie inspanningen 

toetst, wat is verzuim en hoe kan men dat reduceren, wat is passende arbeid en hoe zit het 

met re-integratie en spoor 1 of 2, welke is de rol van het UWV, van arbodiensten en van re-

integratiebedrijven? 

R.Joosten (9789491930218) 3e dr. januari 2015   825 pag.    € 89,00 

 

Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 

Nieuw praktijk(-en studie)boek over het complexe socialezekerheidsrecht. Na drie inleidende 

hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema's ziekte,arbeidsongeschiktheid, 

werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna 

komen vier hoofdstukken aan bod over: re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het 

internationale socialezekerheidsrecht, alles voorzien van voorbeelden uit de rechtspraak en 

schema's. De auteurs hebben hun sporen verdiend met de recente versies van de “Noordam”. 

S.Klosse,G.Vonk (B-9789462901292) december 2015   373 pag. geb.   € 45,00 

 

Inleiding Nederlands Sociaal Recht 

Het begrip sociaal recht wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en 

het socialezekerheidsrecht. De term heeft betrekking op alle aspecten van arbeid in 

ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzieningen. Het boek bestaat uit drie 

delen. Het eerste en grootste deel heeft betrekking op het individuele arbeidsrecht. Nadat de 

verschillende soorten arbeidsverhoudingen zijn behandeld, wordt in dit deel de nadruk gelegd 

op de arbeidsovereenkomst. Achtereenvolgens komen de toepasselijke rechtsbronnen, de 

totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de belangrijkste verplichtingen van werknemer 

en werkgever, de gevolgen van onderbreking van de arbeid, het arbeidsomstandighedenrecht 

en de wijziging en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslagrecht) aan bod. 

 

In het tweede deel wordt de aandacht gericht op het collectieve arbeidsrecht. Dit deel begint 

met de organisatie van de werkgevers- en werknemersorganisaties en de wijze waarop deze 

een rol spelen in de vorming van het sociaal recht. Daarna worden de totstandkoming, de 

inhoud en de juridische werking van de collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op 

collectieve actie (waaronder het stakingsrecht) en het medezeggenschapsrecht (met de 



ondernemingsraad) besproken. 

 

Het derde deel behandelt ten slotte het socialezekerheidsrecht. In dit deel worden eerst de 

verschillende facetten van het stelsel van socialezekerheid behandeld. Vervolgens wordt 

uitvoerig stil gestaan bij de regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarna 

worden de overige sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen (zoals de bijstand) aan 

de orde gesteld. 

G.Heerma van Voss (B-9789462900578) 10e dr. september 2015 345 pag. geb.  € 46,90  

 

Kleine Gids Nederlandse Sociale Zekerheid-2015 nr. 1            VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

Door de vele recente wetswijzigingen is deze onmisbare uitgave enigszins vertraagd. 

(9789013129885) maart 2015                        ca. 290 pag.    € 20,00    

 

Kleine Gids Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein – editie 2015 

Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te 

werken om gezinnen zo effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe 

zit het daarbij met privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een 

jeugdarts, een gezinscoach, een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het WMO loket op 

dit punt verwacht en hoe zit het met de rechten van burgers? 

L.Janssen (9789013129755) februari 2015   ca. 120 pag.    € 25,75 

 

Misbruik- en Fraudebestrijding in het Sociaal Recht                      BELGISCH RECHT 

Het sociale handhavingsrecht is na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 

helemaal niet beland in een periode van windstilte. Enerzijds wordt voortdurend met nieuwe 

regels en technieken de strijd tegen misbruik en fraude in het domein van het sociaal recht 

opgevoerd. Anderzijds dwingt het Hof van Justitie van de Europese Unie de Belgische wetgever 

tot aanpassing van eerder met dit oogmerk genomen maatregelen, wat onvermijdelijk leidt tot 

onduidelijkheid en dubbelzinnigheid. In dit boek, een initiatief van de Vereniging van VUB-

Alumni Sociaal Recht en de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel, worden 

deze recente ontwikkelingen niet alleen in hun concrete beleidskader geplaatst, maar 

bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig 

onderzocht en – daar waar nodig – ook tegen het Europeesrechtelijke licht gehouden. 

G.VanLimberghen (red.) (I-9789400004771) oktober 2015   270 pag.    € 70,00 

 

Participatiewet - Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-02           2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 

van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 

parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

L.op den Camp (red.) (K-9789013132656)  augustus 2015    608  pag.    € 42,00 

 

Participatiewet -Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-01           2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Participatiewet/WWB met relevante 

jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk. De wettekst 

van de WWB en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de 

parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013130577)      maart 2015    592 pag.    € 42,00 

 

Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2015                           JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

I.Sens (9789013128345) maart 2014                             316  pag.    € 43,00 

 

PS Special 2015.5: Re-Integratie Instrumenten 

Het terrein van de re-integratie-instrumenten is voortdurend in beweging. Regelingen komen 

en gaan, doelgroepen worden aangepast, wetten veranderd. De laatste jaren heeft ook de 

economische crisis een rol gespeeld: veel voorzieningen zijn versoberd of hebben een 

beperktere doelgroep gekregen. Een belangrijke verandering vanaf 2015 is ook, dat een groot 

deel van de jonggehandicapten niet langer onder de Wajong valt, maar onder de re-

integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten. En last but not least heeft de Participatiewet 

grote gevolgen. Hier zijn de verschillende instrumenten ingedeeld naar doelgroep (werkgever, 



werknemer, zelfstandige, jonggehandicapte), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

positieve en negatieve prikkels. Positieve prikkels of stimulerende maatregelen zijn 

bijvoorbeeld subsidies, kortingen, kwijtschelding en voorzieningen. Negatieve prikkels zijn 

voornamelijk verplichtingen die bij niet-nakomen worden gesanctioneerd, bijvoorbeeld door 

een verplichting tot langer doorbetalen van loon, het opleggen van een boete, een hogere 

premie of (aan de kant van de werknemer) het korten op of het weigeren van uitkering. 

Aan de re-integratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten die zijn opgenomen in de 

Participatiewet wordt afzonderlijk aandacht geschonken. De belangrijkste zijn het werken met 

loonkostensubsidie en het werken in een beschutte werkomgeving. 

E.Kronenburg,H.Nacinovic (K-9789013134650) december 2015  252 pag.    € 112,50 

 

PS Special : Wet Langdurige Zorg 

Na een lange en spannende aanlooptijd is per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz zoals die 

nu geldt was al direct onderhevig aan kritiek, wat ertoe geleid heeft dat het tot eind 2014 

spannend was of de Eerste Kamer de Wlz wel zou aannemen. Uiteindelijk is de Eerste Kamer 

begin december toch akkoord gegaan met deze wet, die al kort daarop, per 1 januari moest 

ingaan. De Wlz kan gezien worden als een van de grootste stelselwijzigingen rond de zorg 

sinds de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet per 2006. Delen van de AWBZ zijn 

overgeheveld naar de Wlz, de Zorgverzekeringswet, de Wmo2015 en de nieuwe Jeugdwet. De 

uitvoering van de verschillende wetten is neergelegd bij gemeenten en zorgverzekeraars. De 

nieuwe Wlz wordt grotendeels materieel uitgevoerd door zorgkantoren en formeel door Wlz-

uitvoerders, maar ook andereinstanties zoals het CAK en het CIZ spelen een belangrijke rol. 

Daarnaast geldt dat het zorgkantoor ook formele verplichtingen heeft gekregen op basis van 

de Wlz, zoals het uitvoeren van het persoonsgebonden budget. Deze uitgave behandelt alle 

belangrijke aspecten van de Wlz. Aan de orde komen onder meer de partijen die in de 

uitvoering een rol spelen, eigen bijdragen, overgangsregelingen rond de Wlz, procedures rond 

geschillen en bezwaren en natuurlijk de privacy-aspecten die een rol spelen. Hiermee wordt 

meer duidelijkheid geschept in de soms complexe wet- en regelgeving rond de Wlz. 

N.Cremers,J.v.Westerlaak (K-9789013133790) september 2015   92 pag.    € 112,50 

 

PS Special : WMO 2015 

Belicht de belangrijkste thema’s van de Wmo 2015. Waar nodig zijn kritische vergelijkingen 

gemaakt met de vorige Wmo. Daarbij is primair een juridisch perspectief gehanteerd, maar 

ook de praktische en beleidsmatige invalshoek komen in dit boek terug. Op 1 januari 2015 zijn 

de belangrijkste onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking 

getreden, de opvolger van de Wmo die vanaf 2007 gold. Een deel van de wet was reeds van 

kracht geworden. Met deze nieuwe wet is beoogd om, nog duidelijker dan voorheen, een 

omslag te bewerkstelligen die inhoudt dat de bevordering van zelfredzaamheid en 

maatschappelijke ondersteuning geen kwestie is van simpelweg een beroep doen op de 

(gemeentelijke) overheid, maar dat de betrokkene zelf daarin een erg belangrijke taak heeft.  

K.Bruggeman,S.v.Cleef (K-9789013133844) oktober 2015  168 pag.    € 112,50 

 

Sociaal Memo juli 2015                                                      VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2015 en 2014. 

(K-9789013132632) augustus  2015                      524 pag.    € 43,95 

 

Sociaal Memo 2015.1                                                       VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Bevat de voornaamste feitelijke gegevens 

(verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, 

feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op 

het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De tabellen in Sociaal Memo bevatten 

gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de 

regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven, in deze editie van 2015 en 2014. 

( 9789013129649) februari 2015                      ca. 460 pag.    € 44,25 

 

Socialezekerheidsrecht (Noordam) : zie onder Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht 



 

Socialezekerheidsrecht  2015                                          JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE        

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van socialezekerheidsrecht zoals deze geldt 

op 1 januari 2015. Nieuwe uitgave in de bekende Ars Aequi Wetsedities. 

(A-9789069165967)  maart 2015                        660 pag.    € 39,50 

 

Socialezekerheidswetgeving 2015                              JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

De bekende jaarlijkse Kluwer uitgave, uiteraard geactualiseerd met Wet Werk & Zekerheid. 

(K-9789013128802) februari  2015                                 1412 pag.  € 33,25 

 

de Tegenprestatie en de Arbowet – valt de tegenprestatie onder de werkingssfeer van de 

Arbowet ?                                                                            

Sinds 1 januari 2015 verplicht de Participatiewet gemeenten regels te stellen ten aanzien van 

de tegenprestatie. Voor het ontvangen van een uitkering kunnen bijstandsgerechtigden een 

tegenprestatie opgelegd krijgen. De werkzaamheden die de gemeenten voor de 

bijstandsgerechtigden c.q. tegenpresteerders op het oog hebben, worden veelal in het 

vrijwilligerswerk gevonden. De vraag is echter hoe het gesteld is met de verantwoordelijkheid 

voor de veiligheid van tegenpresteerders. Een bekroonde (NJB) topscriptie ! 

G.v.d.Meulen (UvA) juli 2015   45 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG                                                                                                                                   

 

Tekst & Toelichting Participatiewet – 2015     Herziene en bijgewerkte editie 

Per 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand omgevormd tot de Participatiewet. Gelijktijdig 

treden ook de Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen in werking. Door 

deze wijzigingen is sprake van een zeer ingrijpende herziening. In dit complete systematische 

naslagwerk zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal opgenomen. 

Kleinere besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze 

toelichting zijn voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid toegevoegd. Jaarlijks standaardwerk met wegens wetgeving wisselende titel. 

W.Eiselin (S-9789012395144)  maart 2015                  605 pag.    € 82,85 

 

Tekst en Toelichting Wet Maatschappelijke Ondersteuning – 2015        JAARLIJKS 

Toelichting op wetsgeschiedenis en daarmee meer helderheid over inhoud en totstandkoming 

van de nieuwe wettelijke bepalingen. Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn dat 

mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met 

psychische of psychosociale problemen, of voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten, 

voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Om aan deze 

verantwoordelijkheid uitvoering te geven, moeten gemeenten hiervoor niet alleen een beleid 

opstellen en uitvoeren, maar ook toezicht houden en waken over de kwaliteit en continuïteit 

van de ondersteunende voorzieningen.  

G,Verberne (red.) (S-9789012396097) augustus 2015     258 pag.    € 39,00 

 

VNW - Socialezekerheidsrecht 2015                         JAARLIJKSE TEKSTUITGAVE 

Selectie van nederlandse en internationale wet- en regelgeving socialezekerheidsrecht. De 

wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deelterreinen: werkloosheid, ziekte, 

arbeidsongeschiktheid, re-integratie, behoeftigheid, met wijzigingen Wet werk en zekerheid! 

(S-9789012394932)  februari 2015    858 pag.    € 24,50 

 

Wegwijs in de (Internationale) Verzekerings- en Premieplicht 

Behandeling van de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht voor de Nederlandse 

volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de 

stand van medio 2015 met verwerking van de meest recente jurisprudentie en waar nodig van 

commentaar voorzien. Ter bepaling van de verzekeringsplicht worden de supranationale en 

multilaterale regelingen behandeld, waarbij in het bijzonder Verordening 883/2004 en ten 

gevolge van het overgangsrecht deels ook nog Verordening 1408/71. Hierna komen de 

bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de nationale wetgeving met de Besluiten 

Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 402) aan de orde. Koppeling met de 

premieplicht wordt gelegd door behandeling van de financiering van volksverzekering,  

werknemersverzekeringen en  Zvw aan de hand van de Wfsv. De theorie wordt verhelderd 

door relevante jurisprudentie, sprekende voorbeelden, samenvattende overzichten 

en verduidelijkende schema's. 

J.Sijstermans (red.) (S-9789012391757) 2e dr. augustus 2015  632 pag.    € 72,00 

 



Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2015.1                         TEKSTUITGAVE 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  

Wet SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens 

een aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

K.Bruggeman e.a. (red.) (K-9789013129847) februari 2015  1028 pag.    € 50,00 

 

Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein -2015.2                         TEKSTUITGAVE 

Selectie van de voor de gemeente belangrijkste wet- en regelgeving betreffende sociale 

zekerheid, zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk, Onder meer zijn opgenomen Participatiewet, Wmo 2015, IOAW, IOAZ,  

Wet SUWI, Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, Awb en tevens 

een aantal bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

K.Bruggeman e.a.(red.) (K-9789013132519) september 2015 ca. 1030 pag.    € 50,00 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-02             VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 

uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013132960)  augustus 2015    452 pag.    € 42,00 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2015-01     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

In deze uitgave zijn de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen opgenomen, en voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig 

uit de parlementaire geschiedenis.                                                                                                                        

E.Boersma e.a. (red.) (K-9789013130744)      maart 2015    ca. 350 pag.    € 42,00 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2014:  
 

AWBZ en ZVW (Fiscale Studieserie)    WELLICHT TEN ONRECHTE IN FISCALE SERIE                                                                          

Handboek bij de structuur van het Nederlandse zorgstelsel waarin op beknopte wijze een 

systematisch inzicht wordt gegeven in de uitleg van de sociale ziektekostenverzekeringen. 

Nadere uitleg over o.a. kring van verzekerden, verzekerde pakket, eigen betalingen, premies, 

inkomensafhankelijke bijdrage, loonbegrip, rechtsbescherming, uitvoerings- en de 

toezichtstructuur. De wetgeving is complex en is ingebed in fiscaalrechtelijke, 

publiekrechtelijke-, privaatrechtelijke-, Internationale- en Europeesrechtelijke rechtsgebieden.  

C.Beerepoot,F.Werger (9789013089516) mei 2014                    ca. 270 pag.    € 67,95 

 

Europees Sociale Zekerheidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 9) 

In 2010 is  Verordening 883/2004 voor de coördinatie  van sociale zekerheid in werking 

getreden met belangrijke vernieuwingen gebracht, als de uitbreiding van de personenkring en 

vereenvoudiging en wijziging van de aanwijsregels. Sinds 2010 is de verordening een aantal 

keren gewijzigd en is er ook jurisprudentie gevormd over de nieuwe verordening. Daarom is 

een herziend druk weer nodig. Behandelt tevens  de jurisprudentie over de voorgaande 

verordeningen voor zover nog relevant. Ook wordt de verhouding van de verordening 

behandeld ten opzichte van verdragsbepalingen van het Lissabonverdrag, als die betreffende 

vrij verkeer van werknemers, rechtsgrond voor de coördinatieverordening en Europees 

burgerschap. Tevens worden de maatregelen van de Europese sociale politiek besproken die 

relevant zijn voor alle onderdanen van de EU met name EU-regelingen die direct ingrijpen in 

nationale socialezekerheidsstelsels zoals gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Ook komen bepalingen van sociale politiek van de Raad van Europa en ILO aan de orde. 

F.Pennings (9789013127393) 7e dr. oktober 2014                 ca. 300 pag.    € 65,00 

 

Fraude (PS Special 2014 nr. 5) 



Fraude in de sociale zekerheid wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hoofdstuk 1 

bespreekt fraude in de zorg, hoofdstuk 2 betreft het fraude- en handhavingsbeleid van de SVB 

en hoofdstuk 3 behandelt over fraude in de bijstand. 

N.Cremers e.a. (9789013128147) december 2014        128 pag.     € 110,00 

ZIE OOK :  

de Boete Belicht – Inspectierapport Ministerie SZW 

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) is op 1-1-2013 

ingevoerd. Deze wet beoogt met het opleggen van hoge(re) boetes de naleving van de SZW-

wetten te bevorderen. Ruim een jaar na invoering van de wet heeft de Inspectie onderzocht 

hoe de uitvoeringsinstellingen die WWB-, WW- en AOW-uitkeringen verstrekken, deze wet 

uitvoeren. De afgelopen periode is er een maatschappelijk debat gevoerd over de 

proportionaliteit van de opgelegde boetes. Ook tijdens haar onderzoek is de Inspectie door de 

uitvoering hierop gewezen. In het licht van bovengenoemde discussie vindt de Inspectie het 

opvallend dat gemeenten bij het opleggen van boetes weinig gebruik maken van de wettelijke 

mogelijkheid om deze te verzachten, vanwege verminderde verwijtbaarheid of dringende 

reden. Veel gemeenten geven aan niet veel mogelijkheden te zien om hiervan gebruik te 

maken. Zowel in hun beleid als in de uitvoering geven zij hier echter nauwelijks invulling aan. 

De Inspectie is van mening dat gemeenten hier mogelijkheden laten liggen. Het is opvallend 

dat UWV en de SVB deze ruimte meer benutten dan het gros van de gemeenten. Zo past UWV 

verminderde verwijtbaarheid ruimer toe voor mensen die te laat, maar wel uit eigen beweging 

met de voorgeschreven informatie komen. Dit leidt tot lagere boetes en geeft daardoor minder 

aanleiding tot discussie. 

J.Diepenhorst (9789050792738) december 2014  51 pag.  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

Aansluitende Kamerbrief (16-12-14) van Min. Asscher  GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Kleine Gids Privacy en Beroepsgeheim in het Sociale Domein – editie 2015 

Beroepskrachten in het sociale domein worden geacht om intensief met elkaar samen te 

werken om gezinnen zo effectieve ondersteuning te bieden op basis van 1 Gezin 1 Plan. Hoe 

zit het daarbij met privacy en beroepsgeheim in het sociale domein? Wat wordt er van een 

jeugdarts, een gezinscoach, een wijkverpleegkundige en de ambtenaar van het WMO loket op 

dit punt verwacht en hoe zit het met de rechten van burgers? 

L.Janssen (9789013129755) februari 2015   ca. 120 pag.    € 25,75 

 

 

Kleine Gids Sociale Zekerheid-2014 nr. 2                                   VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

 (9789013125658) augustus 2014                                                       284 pag.    € 17,50    

 

Kleine Gids WMO 2015                                                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Behandelt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op overzichtelijke wijze. Na uitleg 

over de algemene inrichting van de Wmo 2015 wordt de procedure op grond van de Wmo 

2015 stap voor stap beschreven met de mogelijke verstrekkingen: een handige eerste 

handleiding voor deze continue veranderende regeling, geschreven in lekentaal. 

H.v.Rooij (9789013126921) oktober 2014                                    ca. 250 pag.    € 25,00 

 

Participatiewet ( P.S. Special 2014 nr.3) 

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hier worden de belangrijkste zaken 

van deze wetswijzigingen besproken. Op het terrein van de zorg (wet langdurige zorg en Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015), jeugd (Jeugdwet) en werk en inkomen worden 

belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Men spreekt ook wel van de drie decentralisaties, 

omdat de gemeenten de uitvoerder van de nieuwe wetten worden. De voormalige doelgroepen 

van de Wsw en Wajong komen nu ook in de Participatiewet.  

S.Brakel e.a. (9789013127911) half december 2014      228 pag.    € 110,00 

 

Praktische Informatie Sociale Zekerheid 2014                             JAARLIJKSE UITGAVE 

De professionele uitvoerige versie van de Kleine Gids, jaarlijks geactualiseerd en onmisbaar. 

J.Hop (9789013120455) maart 2014                                              320  pag.    € 42,00 

 

Re-integratie van de zieke werknemer - Nederland, Duitsland en flexicurity 

(Monografieën Sociaal Recht nr. 66)                            UITERST ACTUELE DISSERTATIE 

Re-integratie van zieke werknemers is en blijft een hot item in het Nederlandse sociaal recht. 

De afgelopen decennia is veel werk gemaakt van re-integratie, met als belangrijke 

maatregelen de invoering van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de Wet verbetering 

http://shop.kluwer.nl/attribute-search.ep?attr_name=reeks&attr_value=Monografie%C3%ABn+Sociaal+Recht


poortwachter. Daarmee is in Nederland rond arbeidsongeschiktheid van werknemers een uniek 

stelsel ontstaan. Maar ook 'Europa' heeft invloed op hoe de rechten en plichten bij re-integratie 

worden gevormd. EU-lidstaten zijn namelijk verplicht in hun werkgelegenheids- en 

arbeidsmarktbeleid rekening te houden met gezamenlijke Europese doelstellingen, die zijn 

samen te vatten met het woord 'flexicurity'. De centrale vraag is: voldoet het Nederlandse re-

integratierecht aan die doelstellingen? Hier wordt toegelicht waarom het streven naar 

flexicurity in wezen gelijk staat met het streven naar sociale rechtvaardigheid. Het 

Nederlandse re-integratierecht kan pas aan flexicuritydoelen voldoen als het sociaal 

rechtvaardig is. Het huidige re-integratierecht wordt uitgebreid beschreven, waarna een 

toetsing plaatsvindt aan de betreffende waarden en beginselen. Flexicurity alleen gediend als 

het re-integratierecht concreet aan zieke werknemers een betrouwbare en flexibele 

contractspositie biedt, hun optimale inzet bevordert of als een balans bestaat tussen de 

rechten en plichten van alle betrokkenen. De conclusie is dat flexicurity op belangrijke 

onderdelen niet wordt bevorderd. Met 26 aanbevelingen om het re-integratierecht anders vorm 

te geven (deels geïnspireerd door een vergelijking met Duitsland) kan de balans in rechten en 

plichten worden hersteld, zodat Nederland meer in de pas loopt met de rest van de EU. 

G.Diebels (9789013127799) december 2014                696 pag.    € 52,00 

 

Schuldhulpverlening (P S Special)        PEPERDURE maar ONMISBARE HANDLEIDING 

De gemeente heeft de regierol op het gebied van schuldhulpverlening en is verantwoordelijk 

voor het afgeven van beschikkingen schuldhulpverlening. De kaderwet Wgs is qua omvang 

summier en biedt de gemeenten veel ruimte om beleidskeuzes te maken. De uitgebreide en 

verduidelijkende toelichting van de wetgever is daarom bnelangrijk. Deel I behandelt de 

onderwerpen die de wetgever in de wet heeft geregeld of in de toelichting aan bod komen als 

het plan schuldhulpverlening dat de gemeente moet hebben opgesteld en eventueel 

tussentijds moet wijzigen, de wacht- en doorlooptijden, de inlichtingen- en medewerkingsplicht 

van de schuldenaar, weigeringsgronden en instrumenten die een gemeente kan inzetten als 

(onderdeel van) schuldhulpverlening. Deel II bevat o.a. de volledige tekst van de wet en een 

artikelsgewijze, verduidelijkende toelichting bij elk artikel. De toelichting is gebaseerd op 

officiële kamerstukken die betrekking hebben op de Wgs.                                                   

K.Kranendonk-v.Weersch,G.te Noble (9789013124545) mei 2014    140 pag.    € 110,00 

 

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht – 2014               JAARLIJKSE UITGAVE 

 (9789012392242) februari 2014                                                       1380 pag.    € 29,95 

 

Sociaal Memo – Feiten & Cijfers – editie 2014.2                        VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De professionele uitgave van de Kleine Gids. Feitelijke gegevens over het huidige jaar en 3 

voorafgaande jaren (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, 

drempels, percentages, feiten en spelregels). Alle vindplaatsen met bronvermelding en gratis 

updateservice via www.kluwermemo.nl.  

T.de Bondt (red.) (9789013121759) augustus 2014                    448 pag.    € 42,00 

 

Socialezekerheidsrecht 

Nieuwe editie van dit standaardwerk (voorheen van Noordam) over de complexe en steeds 

weer gewijzigde regelingen in het socialezekerheidsrecht. Een onmisbaar basiswerk ! Na drie 

inleidende hoofdstukken volgen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, 

overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid, re-integratie, handhaving, 

rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht, alles met voorbeelden uit de 

rechtspraak en voorzien van schema's, met aandacht voor achtergronden van rechtsregels.  

S.Klosse,G.Vonk (9789013121681)  12e  druk   september  2014       460 pag.    € 33,00 

 

Tekst & Commentaar SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 

Bij deze nieuwe druk van ligt de nadruk op de werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten 

nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners 

regelmatig gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende 

uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten 

becommentarieerd. Deze editie is afgesloten op 1 september 2014 en de stand van de 

regelgeving is van die datum. Een uitzondering hierop geldt voor de WW, WIA, ZW, Wet SUWI, 

WAO en de WFSV. Deze wetten wijzigen per 1 januari 2015 als gevolg van de Invoeringswet 

Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet maatregelen Wet werk en 

bijstand. Voor deze wetten is de datum 1 januari 2015 gehanteerd. Bij de totstandkoming van 



de vierde druk was al duidelijk dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) inhoudelijke wijzigingen 

zal brengen in de WW, WIA en ZW. Hieraan is bij de betreffende artikelen onder het kopje 

‘Komend recht’ aandacht besteed. Daarnaast zijn deze artikelen die inhoudelijk wijzigen als 

gevolg van de WWZ in een bijlage opgenomen zoals deze (zoals het zich nu laat aanzien) per 1 

juli 2015 dan wel per 1 januari 2016 komen te luiden. Daarbij is rekening gehouden met 

wijzigingen die voortvloeien uit het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 (de eerste Nota van 

wijziging is nog meegenomen), voor zover deze thans bekend zijn. De artikelen zijn voorzien 

van commentaar. 

B.Barentsen,A.Damsteegt (red.) (9789013121162) 4e dr. eind december 2014 geb. € 197,50 

 

Tekst & Toelichting Participatiewet 2015  

Per 1 januari 2015 wordt de Wet werk en bijstand omgevormd tot de Participatiewet. 

Gelijktijdig treden ook de Wet maatregelen WWB en de Wet hervorming kindregelingen in 

werking. Door deze wijzigingen is sprake van en zeer ingrijpende herziening. Alle drie de 

wetten zijn inmiddels aanvaard door de Tweede en de Eerste Kamer. Bevat: belangrijke 

stelselherziening, integraal alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten, 

artikelsgewijze toelichting, jurisprudentie en circulaires. 

J.Eiselin (red.) (9789012393508)  juli 2014                  568 pag.    € 82,85 

 

Toegang tot het Recht bij Ziekte & Arbeidsongeschiktheid (Mon. Sociaal Recht nr. 59) 

De verantwoordelijkheid van de werkgever is vergroot met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte 

van 104 weken op grond van het BW en premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap in de 

Wet WIA. Dit hangt samen met de nadruk die is komen te liggen op re-integratie. Tevens  is 

de overheid meer op afstand gaan staan als kaderschepper en toezichthouder. Met de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, werkgever en werknemer voldoet het huidige 

stelsel aan de omschrijving van een 'regulatory welfare state'. Hier wordt bekeken of en in 

hoeverre bij dit soort veranderingen in de procedures de toegang tot het recht van werkgever 

en werknemer in het geding komt. 

A.Rijpkema (9789013119541) februari 2014                                         196 pag.    € 52,00 

 

Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (PS Special  2014-6) 

In de periode 2002 - 2015 heeft de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zich ontwikkeld 

van een versnipperde organisatie naar een ge-integreerde dienstverlening die zich niet alleen 

uitstrekt tot de keten Werk en Inkomen, maar zich ook gaat uitstrekken naar de domeinen 

zorg en maatschappelijke ondersteuning. In de jaren dat de Wet SUWI bestaat is er een 

ontwikkeling geweest naar een geïntegreerde dienstverlening met als uitgangspunt een 

eenmalige gegevensuitvraag bij cliënten. Begeleiding naar werk en verstrekking van 

uitkeringen in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid werd bij één 

organisatie ondergebracht (UWV). Gegevensverkeer en informatieverstrekking tussen de 

minister van SZW, bestuursorganen en cliënten en dienstverlening aan cliënten werd sterk 

afhankelijk gemaakt van een brede elektronische infrastructuur.  

B.de Pijper (9789013128253)  december 2014        264 pag.    € 110,00 

 

WMO Jurisprudentie (PS Special 2014-7) 

De uitspraken worden in het thematisch overzicht over de jaren 2007 tot en met 2014 van 

nieuw naar oud weergegeven, opdat steeds de recentste uitspraak het eerst wordt gezien. 

Voor het integrale overzicht over 2014 is daarentegen voor een chronologische benadering 

gekozen. In vele gevallen zijn deze uitspraken bovendien voorzien van de annotaties die 

alsmede door andere personen in de diverse andere uitgaven zijn gepubliceerd. Op deze wijze 

kan men vanaf de het begin van de Wmo tot op heden - de laatste uitspraken dateren van 7 

oktober 2014 - kennis nemen van de rechtsontwikkeling op het gebied van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

E.Boersma,C.Bruggeman (9789013128468) december 2014   384 pag.  € 110,00 

 

WMO Wetgeving & Rechtspraak – editie 2014-02     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met 

relevante jurisprudentie per artikel en thematisch, tevens bestemd voor gemeentepraktijk.  

In deze nieuwe editie is nu ook tekst van de WMO 2015 opgenomen.  

E.Boersma e.a. (red.) (9789013126570)        augustus  2014     352 pag.    € 42,00 

 

de WW en Sociale Risico’s (Monografieën Sociaal Recht nr. 62)  



De huidige Werkloosheidswet biedt weinig keuzevrijheid en bescherming tegen ‘nieuwe sociale 

risico’s’, omdat deze beschouwd worden als vrijwillige werkloosheid en dus niet verzekerd 

worden. Daarom zijn afgelopen decennium hervormingsvoorstellen gedaan die de 

werkloosheidsverzekering geheel of gedeeltelijk vervangen door spaarregelingen en een 

loondoorbetalingverplichting invoeren voor de werkgever. Onderzocht wordt hoe deze 

voorstellen zich verhouden met de internationale sociale verdragen. Verdragen van de ILO en 

de Europese Code inzake Sociale Zekerheid van de Raad van Europa leggen minimumnormen 

vast, o.a. over duur en hoogte van de uitkering. Ook bevatten zij algemene principes als 

collectieve financiering en solidariteit. In de promotionele ILO-verdragen en het Europees 

Sociaal Handvest van de Raad van Europa zijn doelstellingen vast-gelegd over 

werkgelegenheid, scholings- (verlof) en de combinatie van arbeid en zorg. Deze moeten 

geleidelijk behaald worden door het nemen van geschikte (beleids)maatregelen. Met een 

overzicht van relevante verdragsbepalingen wordt beschreven hoe deze geïnterpreteerd 

worden bij nieuwe methoden van bescherming als spaarregelingen en  loondoorbetaling-

verplichting.Tevens worden de hervormingsvoorstellen getoetst aan de verdragen en worden 

aanbevelingen gedaan om de voorstellen aan te passen die verdragen.  

K.Herman (9789013122008) maart 2014                                            ca. 180 pag.    € 52,00 

 

WWB Wetgeving & Rechtspraak – editie 2014-2     VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

In deze editie nu opgenomen de PARTICIPATIEWET 

Actueel overzicht van wet- en regelgeving van de Wet werk en bijstand met thematische 

selectie van relevante jurisprudentie, vooral bestemd voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk.  

J.v.Hoof e.a. (red.) (9789013126556)           augustus 2014  608 pag.    € 42,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2013 : 
 

Elsevier Sociale Verzekeringen Almanak 2013                             JAARLIJKSE UITGAVE 

Het bekende jaarlijkse naslagwerk voor de praktijk. 

(9789035250741) augustus 2013                                                          350 pag.    € 92,75 

 

Privatisering & Activering in de Nederlandse Sociale Zekerheid & Solidariteit. Een 

Internationaal Perspectief (Monografieën Sociaal Recht nr. 60) 

Door de vele veranderingen in het Nederlandse stelsel zijn er spanningen ontstaan tussen de 

Nederlandse regelingen en internationale en Europese verdragen. Hoe dit op te lossen ? 

Getoetst worden: loonderving bij ziekte, bij langdurige arbeidsongeschiktheid, ziektekosten. 

B.Hofman,F.Pennings (9789013120196) november 2013                        196 pag.    € 52,00 

 

Tekst & Toelichting Wet Werk & Bijstand - editie 2013-2014      JAARLIJKSE UITGAVE 

Het meest gezaghebbende handboek, met ingesloten de geactualiseerde CD-ROM BIJSTAND. 

W.Eiselin (9789012579766) december 2013                            586 pag. + cd-rom    € 81,10 

 

Uitkeringsfraude in Perspectief. Onderzoek naar de Praktijk van Fraudebestrijding 

Uitermate genuanceerd onderzoeksrapport waarin er ook aandacht is voor de grote groep 

uitkeringsgerechtigden voor wie fraude een bijna onvermijdelijk gevolg is van omstandigheden 

M.Ferger,W.Voorberg (9789059319653) april 2013                                 125 pag.    € 18,00 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2012 : 
 

Inkomensbescherming bij Levensloopactiviteiten(Monografieën Sociaal Recht nr. 56) 

Onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen en de over inkomensbescherming bij 

onbetaald verlof als oplossing voor concurrerende tijdeisen van werk en levensloopactiviteiten. 

S.Heeger (9789013112108) december 2012                                          266 pag.    € 55,00 

 

Socialezekerheidsrecht 

De klassieker van Noordam, hét compacte onmisbare handboek, weer geactualiseerd. 

S.Klosse (9789013099829) 11e dr. augustus 2012                                  720 pag.    € 53,75 

 

Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht  

In elke nieuwe druk zijn er weer meer regelingen opgenomen en becommentarieerd. 



G.Heerma v.Voss e.a. (red.) (9789013102086) 3e dr. oktober 2012 1304 pag. geb. € 192,50 

 


